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de nieuwe stad « ensemble »

1. inleidinG

Oostende ambieert een  parkstructuur van de 21ste eeuw. Het 
stedelijk weefsel in Oostende is strak gestructureerd door een 
morfologie van straten, pleinen en het Maria Hendrika park 
(geïntroduceerd door Leopold II) . Het huidige stadscentrum 
is compact en omringd door een groene gordel van 15 
verschillende werkende landschappen, met elkaar verbonden 
door Het Groen Lint: een karakteristieke landschappelijke 
structuur met een continue fietsroute. 

Met ‘De Nieuwe Stad’ zetten we de huidige ongedefinieerde 
ruimte in als landschap, om zo tot een « ensemble » te komen 
tussen de bestaande stedelijke en landschappelijke fragmenten. 
Een « ensemble » op verschillende vlakken: stedelijk weefsel, 
landschap, woonplekken, sociale inclusie, mobiliteit... en op 
verschillende schaalniveaus: de schaal van de stad, de buurt, 
de wijk, de woonomgeving, het gebouw.

2. een « ensemble »

« Ensemble = de gezamenlijke delen van iets beschouwd in 
hun onderlinge samenhang; verzameling
     = aantal bij elkaar passende (kleding)stukken »1

De huidige context van de site is een structuur van breuken, 
gekenmerkt door schaalverschillen, contrasten en eilanden. 
Stedelijke en landschappelijke fragmenten staan naast elkaar, 
wijken zijn sociale eilanden. De bestaande bebouwing vormt een 
muur naar de achterliggende wijken en de doordringbaarheid is 
beperkt. 

Het ontwerpen van een ensemble is het ontwerp van een 
dialoog tussen deze verschillende elementen via de bestaande 
open ruimte structuur. Momenteel is die buitenruimte een 
niet-gedefinieerde ruimte met weinig tot geen relatie met de 
bestaande woongebouwen of de directe omgeving.
Met de nieuwe stad herschrijven we de dialogen tussen alle 
lagen van de context, zowel ruimtelijk als op architecturaal vlak.

We streven niet naar uniformiteit, maar naar een kwalitatieve 
harmonie tussen de verschillende onderdelen. Een ensemble 
introduceert sequenties en bepaalt een zekere rang-,volgorde 
of hiërarchie, een ensemble vergaart en verenigt.

3. stadsensemble

Oostende is ambitieus: de stad streeft naar een stedelijk 
weefsel waarvan de kwaliteit in grote mate wordt bepaald door 
sterke landschappelijke figuren. 

In de 19de eeuw was de ambitie om het territorium te 
structureren met een « bospark » op een duin. Dit lineaire 
park had als doel een link te leggen tussen Oostende en 
Blankenberge, via een beboste route, langsheen de kustlijn.
In die groene structuur was het Maria Hendrikapark nog een 
open ruimte op de grens tussen stad en landschap. Doorheen 
de tijd is de stad hoofdzakelijke westelijk uitgebreid, waardoor 
het park vandaag een centrale positie inneemt. Het Groene Lint 
neemt die mediërende rol van het Maria Hendrikapark tussen 
stad en landschap over. Ons project relateert deze twee figuren 
- het Maria Hendrikapark en het groene lint.

Het sportpark De Schorre, de begraafplaats Stuiverstraat, de 
site van de Nieuwe Stad en het Maria Hendrikapark, liggen 
op een krachtige landschappelijke lijn, die doordringt tot het 
stadscentrum. De heraanleg van de Nieuwe Stad genereert de 
mogelijkheid om een sterke verbinding te creëren, en de Nieuwe 
Stad wordt een articulatie tussen de begraafplaats Stuiverstraat, 
via de Parklaan, naar het grote Maria Hendrikapark.
We introduceren het idee van een «bospark», dat zich integreert 
binnen deze landschappelijke structuur door de grenzen van de 
site te overschrijden (zie p. 4)

De huidige site, samen met zijn ruime omgeving (Mimosawijk, 
Villawijk en de site van de Gelukkige Haard) heeft een 
merkwaardige open ruimte structuur. Merkwaardig omwille 
van zijn grootschalige afmetingen, de verschillende losstaande 
parkjes, buffers, de overgedimensioneerde straten, sommige 
doodlopend, diverse restgebieden... waarvan de relatie tussen 
publieke en private ruimte onduidelijk is. 

We verenigen de open ruimten die op zich staan tot één 
coherente figuur: een figuur die de open ruimte structuur van 
Oostende aanvult, Het Groene Lint verbindt met het Maria 
Hendrika park en doordringt in het binnenstedelijk weefsel. 

Het ensemble is niet alleen de ontbrekende schakel tussen de 
fietsverbindingen, maar vormt ook een verrijkende recreatieve 
en ecologische verbinding. Tegelijkertijd draagt het «bospark» 
bij tot het stadspark van de 21ste eeuw.

Het project valt of staat niet met de realisatie van deze open 
ruimte figuur op grote schaal, maar stad en landschap zijn 
in deze context onlosmakelijk verbonden. De reflectie op 
ruimere landschappelijke schaal is cruciaal voor de kwaliteit 
en inpassing van het project: de gecreëerde open ruimten en 
hun specifieke indeling en gebruiken zijn een meerwaarde voor 
de bewoners van de nieuwe en omliggende gebouwen. Ze 
vervolledigen het ensemble. 

4. buurtensemble

De Vlaamse Bouwmeester pleit vandaag “om anders te 
ontwerpen en te bouwen voor meer levenskwaliteit en open 
ruimte”. 

Dit betekent dat hoogbouw onderzocht en ingezet wordt 
om zoveel mogelijk kwalitatieve open ruimten te behouden 
en tegelijkertijd om een nieuw gemengd programma te 
introduceren. Door 407 bestaande appartementen af te breken 
en te vervangen door 470 nieuwe woningen, is het project 
van een dergelijke schaal dat het een drijvende kracht wordt 
om de evolutie van de stad te beïnvloeden met hoogwaardige 
huisvesting, landschap en een groeiende en gedifferentieerde 
bevolking. 

De gevraagde dichtheid dreigt te resulteren in een nieuwe 
schaalbreuk. Studiemaquettes tonen breuken door woontorens 
van 50m die niet in dialoog staan met hun omgeving of 
een uitgespreide middelhoogbouw van 5 à  6 bouwlagen, 
die onhaalbaar is want te weinig dens. Door bebouwing 
en open ruimte te concentreren, wordt de kwaliteit van de 
dialoog hoogbouw, middelhoogbouw en laagbouw op elkaar 
afgestemd. We werken de bebouwing in de geconcentreerde 
strip uit als een spel van coulissen - in plaats van een muur - 
om zo die potentiële schaalbreuk om te zetten in een dialoog op 
buurtniveau (zie p. 5)

We verfijnen de dialoog met de buurt door gebruik te 
maken van de bestaande buffer met bomen tussen het 
ensemble en de Villawijk, de open ruimte die aansluit op de 
appartementsgebouwen Gelukkige Haard en de bestaande 
landschappelijke elementen van de Nieuwe Stad.
We maken het geheel autoluw: de nieuwe gebouwen zijn enkel 
nog toegankelijk voor onderhoud, mindervaliden, leveringen, 
verhuiswagens en brandweer. 
Bepaalde straten worden « geknipt » om een zo groot mogelijke 
aaneengeschakelde open ruimte te verkrijgen en tegelijkertijd 
ruimtelijke en programmatische relaties te leggen met de 
naastliggende wijken.

De landschappelijke aanleg van de Nieuwe stad is een bospark 
en vloeit voort uit  de relaties tussen massa’s: gebouwd of 
bebost, of tussen vol of leeg. Het beschikbaar perceel wordt 
beschouwd als een dicht bos met afwisselend clairières of 
open plekken binnen massieven, die gevormd worden door de 
nieuwe gebouwen of dicht beboste zones (zie p. 5)

Het bospark is ontsloten door een systeem van paden of 
lanen van verschillende breedtes, die het geheel structureren. 
De hiërarchie binnen het systeem van paden en perken is 
duidelijk door de aanleg van bomenrijen. De bomen worden op 
regelmatige afstanden geplant. Deze uitlijningen accentueren 
het principe van coulissen en staan in nauwe relatie met de 
inplantingen van de gebouwen. Samen structureren ze de site, 
zelfs over zijn grenzen heen. Ze organiseren het bospark in 
verschillende « kamers » met specifieke sferen en af en toe 
specifieke programma’s in nauwe relatie met grondgebonden 
gedeelde functies en woningen binnen het ensemble.  
Het geheel van deze kamers - een dialoog tussen open en 
gesloten ruimten, een afwisseling van dicht beboste zones 
en weiden en/of plantsoenen, struiken en open plekken, 
boomgaarden en speelpleinen - ritmeren het bewoonde 
bospark (zie p. 9-10)

Net zoals het park in verschillende lagen is opgebouwd, wordt 
ook het ensemble in lagen ontworpen. Door die verschillende 
lagen wordt een dialoog van « actie en reactie » geïntroduceerd 
tussen de verschillende gebouwen onderling en de gebouwde 
omgeving. 

Het ensemble is herkenbaar door het opeenvolgen van drie 
referentiehoogten: 
Gelijkvloers – Gelijkvloers + 2/3verdiepingen. 
Gelijkvloers + 7 verdiepingen
Gelijkvloers = 10 of 13 verdiepingen

Drie hoge punten (44m) binnen het ensemble staan in relatie 
ten opzichte van elkaar. Het zijn de nieuwe bakens van de 
Nieuwe stad. Het ensemble, en dus de Nieuwe stad, blijft een 
herkenningspunt binnen de wijk en de stad: niet alleen door zijn 
specifieke vormgeving, maar ook door zijn doorwaadbaarheid 
en de kwaliteit vvan zijn open ruimten die aansluiten op een heel 
aantal buurtondersteunende programma’s. 

5. wijkensemble

De drie referentieniveaus worden ingezet om zachte overhangen 
te creëren: tussen de grote villa’s, de kleine grondgebonden 
sociale woningen en de bestaande collectieve gebouwen; maar 
ook tussen de gebouwen onderling. 
Het is van belang dat de overgangen gradueel gebeuren, 
daarvoor maken we gebruik van tussenstappen. Die 
tussenstappen worden  ingezet om binnen het gebouwde 
ensemble gemeenschappelijke ruimten te creëren, zoals 
dakterrassen met solarium, barbecue en kleine opbergruimten. 
(zie p. 9)

De gelede gebouwen en de referentieniveaus staan in relatie 
met de verschillende lagen en schalen waaruit het landschap 
is opgebouwd: de hoogtes van het aangeplant bos in dialoog 
met  terrassen met een kruidachtige laag en struiken die 
schaduwrijke ruimtes creëren of een dakenlandschap met een 
extensief groendak boven het bladerdak van de bomen,. 

6. dialooG tussen de verschillende volumes

De volumes worden geschakeld in functie van een optimale 
oriëntatie, een maximale bezonning, licht, lucht en een uitzicht  
in elk appartement. Bovendien verzekert de schakeling in 
de coulissen dat er amper schaduw wordt geworpen op de 
bestaande gebouwen of onderling op de nieuwe volumes. 

De gelaagdheid van de gebouwen is ook leesbaar in de 
gevelstructuur. Als referentie verwijzen we naar de architectuur 
van Poillon. De gevels zijn geordend door een strerk en ritmisch 
grid met wisselende afmetingen. Hier grid is hiermee ook de 
algemene noemer voor het ensemble en komt bijvoorbeeld 
terug in de constructieve logica. De structuur is massiever in 
de plint en fijner op de bovenste verdiepingen. Per «laag» is het 
grid anders, net of je verschillende gebouwen op elkaar stapelt 
(een cadavre exquis).
Elk gevelonderdeel is anders, want het biedt een antwoord op 
de relatie met de buitenzichten, de buitenruimten die afhankelijk 
zijn van de hoogte waarop je woont (zie p. 13-14)

Zelfs al zijn ze verschillend in opbouw, het geheel blijft 
harmonieus.

7. diversiteit

Bij een bouwprogramma waar bewoners centraal staan, is 
het voorzien van de nodige diversiteit cruciaal: diversiteit in 
programma, typologie, sociale en architecturale diversiteit. 

We spelen in op de wijzigende gezinssamenstelling, in het 
bijzonder op de groeiende groep alleenstaanden. We streven 
naar een balans van het woningaanbod op wijkniveau: 
grotere woningen met tuin in de Mimosawijk, compactere 
appartementen in het nieuwe project. We voorzien 
verschillende woontypes om een zo divers mogelijke sociale 
mix te genereren: patiowoningen, grondgebonden woningen, 
doorzonappartementen,... (zie p. 17)
De toenemende vergrijzing van de bevolking maakt dat het 
absoluut van belang is aanpasbaar en aangepast te bouwen. 
We gaan dan ook verder dan de gestelde vraag om 10 
mindervalide appartementen te creëren: binnen de maximale 
oppervlaktenormen van de verschillende types, creëren we 
zoveel mogelijk inclusieve appartementen die niet alleen 
rolstoeltoegankelijk, maar volledig aangepast (kunnen) zijn. De 
bewoonde plinten van het maaiveld zijn integraal aangepaste 
appartementen. Zo ontstaat er niet alleen een typologische mix, 
maar eveneens een evenwicht tussen toegankelijk, aanpasbaar 
en volledig aangepast.
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We voorzien niet alleen nieuwe kwalitatieve woningen, 
maar ook ondersteunende en collectieve functies voor de 
verschillende bewoners van de buurt, van het ensemble 
en de omringende wijken. Deze functies positioneren we 
in een aantal gebouwplinten, in de open ruimten en op 
dakterrassen. Het maaiveld wordt zo een bewoonde open 
ruimte, opgeladen met een gevarieerd bouwprogramma: 
ruimtes voor verenigingen, een feestzaal of polyvalente ruimte, 
het buurthuis, een kinderopvang, jeugdlokaal Wasserette, 
ateliers of werkplekken voor jonge starters, lokalen voor de 
werkmannen van de Gelukkige Haard, een kleine bibliotheek, 
een fietsenherstelplaats, enzovoorts (zie p. 11-12).

8. duurzaamheid

« Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op 
de behoeften van het heden zonder het vermogen van de 
toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 
in gevaar te brengen. »

energetisch concept
Door middel van een aantal duurzame energieconcepten, 
zorgen we ervoor dat het gebouw zo autonoom mogelijk kan 
functioneren.
Bij de conceptuele opbouw van het dossier wordt van in het 
begin een geïntegreerde ontwerpmethodiek gevolgd. Hierbij 
wordt het energie-aspect vanuit een globale insteek in elke 
beslissing meegenomen. Het behalen van een mooi label of een 
laag energieverbruik op zich is nooit een doel, maar dient deze 
basisvoorwaarden te ondersteunen. Toch kan men stellen dat 
de ambitie van de bouwheer hier hoog ligt: naast de wettelijke 
bepalingen binnen de EPB-regelgeving zullen de woningen een 
BEN-label (E30) halen.

Bouwfysische fundamenten
Het bouwen van een energiezuinig woongebouw gebeurt 
volgens volgende twee stappen:
1. Een ontwerp dat voldoet aan de hoogste thermische 
eisen (transmissiecomponent) en het beperken van de 
ventilatieverliezen met het doel een minimaal energieverbruik 
te bereiken.
2. Een onderzoek naar de toepassing van lokaal beschikbare 
primaire, hernieuwbare energie voor de productie van zowel 
verwarming, ventilatie als elektriciteit.
Zoals aangegeven zullen we in een eerste stap het 
energieverbruik van de entiteiten tot een minimum beperken door 
de ontwerpregels van de passiefhuisstandaard na te streven. 
Dat houdt in dat een goede isolatie van de buitenoppervlakte, 
in combinatie met een performante luchtdichtheid (0,6/h bij 50 
Pa) de netto-energiebehoefte voor verwarming beperkt. Tijdens 
de zomermaanden zal men a.d.h.v. passieve maatregelen 
de oververhitting beperken: ofwel door de toevoeging van 
zonwering op alle niet-noord georiënteerde gevels ofwel door 
het integreren van een vaste zonwering (bv. inpandige loggia’s) 
op de zuidgevel. Alle ramen opengaand voorzien, zodat men 
tijdens de nacht het gebouw kan laten afkoelen tijdens de 
zomer.
Daarnaast voorzien we een aantal (open)wintertuinen die’s 
zomers een extra schaduw op de achterliggende beglazing 
werpen, waardoor directe zoninstraling vermeden wordt. ’s 
Winters, bij een laagstaande zon, bereiken de zonnestralen de 
ruimte waardoor extra zonnewinsten gegenereerd worden en 
functioneert de (gesloten) wintertuin als een buffervolume dat 
de transmissieverliezen reduceert. 

Technisch concept
Naast het reduceren van de transmissie- en de 
infiltratieverliezen willen we eveneens inzetten op een minimaal 
ventilatieverlies. Dit realiseren we door gebruik te maken van 
een ventilatiesysteem D met warmterecuperatie. We kiezen 
voor een centraal systeem per woonblok (ipv een decentraal 
systeem) omwille van de ontzorging van de bewoners op vlak 
van onderhoud.
Eens de energievraag voor verwarming tot een minimum 
beperkt, is trachten we op basis van de energetische, 
comforttechnische én financiële randvoorwaarden te evalueren 
welke installaties een optimaal comfort kunnen leveren; 
rekening houdend met het minimale te voorziene aandeel aan 
hernieuwbare energie en het behalen van en BEN-label.
Er wordt een centrale verwarmingsinstallatie per blok 
geplaatst om de onderhoudsfrequentie opnieuw tot een 
minimum te beperken. Een afrekening kan eenvoudig 
gebeuren via calorimeters per entiteit. Per woonblok zal een 
bodemwaterwarmtepomp, aangesloten op een collectief 
BEO-veld (boorgat energieopslag), geïnstalleerd worden. Elke 

woonentiteit beschikt over decentrale module die zorgt voor cv 
en sanitair warm water uit de collectieve verwarmingsinstallatie. 
Daarnaast worden eenvoudige afgiftesystemen voorzien onder 
de vorm van radiatoren of vloerverwarming (i.f.v. budget). Via 
dit geothermisch systeem is het tevens mogelijk passieve 
geocooling te voorzien (geen comfortkoeling) als de optie 
vloerverwarming/-koeling wordt weerhouden.
Een dergelijk concept laat toe om eenvoudig uit te breiden door 
de toevoeging van fotovoltaïsche panelen per entiteit. Zo wordt 
het mogelijk de resterende energievraag van de warmtepomp 
en de luchtgroep volledig in te vullen op hernieuwbare wijze en 
op die manier de site ‘zelfvoorzienend’ op energetisch niveau 
te maken.

een flexibele structuur
Het duurzaam omspringen met de nog beschikbare open 
ruimte is van groot belang. Het beperken van de footprint van 
gebouwen en zo de open (groene) ruimte vrijwaren, doen we 
door hoger, compacter en dus denser te bouwen. Daarnaast is 
het van cruciaal belang dat we bouwen voor de toekomst en niet 
enkel voor vandaag. Flexibiliteit in structuur en inwisselbaarheid 
of evoluties van (woon)programma’s zijn essentieel.

De gebouwen zijn dan ook opgevat als een flexibele basistructuur,  
waarbij de bovengrondse constructie wordt gevormd door een 
betonstructuur, bestaande uit wanden (de kernen), kolommen 
en vlakke vloerplaten.  De woningscheidende wanden en de 
binnenwanden zijn niet structureel. Dit maakt dat er in de 
verdere toekomst een grote vrijheid is om (als gevolg van 
wijziging van doelgroep of behoeftes van bewoners of buurt) 
de indeling en de gevelopeningen aan te passen. 

Het werken met een systeem van kolommen en vlakke platen 
heeft talrijke voordelen:
- er zijn geen balken, hetgeen de plaatsing van technische 
leidingen vergemakkelijkt;
- de structurele hoogte is beperkt;
- uitvoering is eenvoudig en snel;
- het grid voor plaatsen van kolommen kan vrij bepaald worden.

De verticale lasten worden via de kolommen en de wanden 
van de liftkern naar de (paal-)fundering afgeleid. De kolommen 
in de bovenste verdiepingen zijn slank en nemen op de 
onderliggende verdiepingen toe in omvang.
Een betonconstructie heeft daarbij het voordeel dat de 
brandveiligheid geen verdere maatregelen behoeft, en dat de 
constructie zelf – indien verzorgd uitgevoerd – in het zicht kan 
blijven en er dus geen extra afwerkingskosten dienen voorzien 
te worden. 

De constructie zelf fungeert zo als ‘intelligente’ casco, die in 
staat is toekomstige wijzigingen te absorberen zonder dat deze 
investering in de structuur verloren zal gaan: het betonskelet, dat 
een belangrijke investering in grijze energie vertegenwoordigd, 
kan daarbij behouden blijven. We bouwen toekomstbestendig; 
het inbouwen van een flexibiliteit in de basisstructuur is inherent 
aan gebouwen met een lange levensduur. 

mobiliteitsbeleid
Het integreren van een duurzaam mobiliteitsbeleid is cruciaal 
bij de (her)aanleg van elke nieuwe site. 

Het volledige perceel wordt autoluw gemaakt, met een focus 
op zachte verbindingen voor voetgangers en fietsers. Door het 
‘knippen’ van enkele straten, wordt doorgaand verkeer door en 
omheen de site gemeden. 
Het ontbrekend stukje fietsverbinding van de Guldensporenlaan 
naar de Elizabethlaan, volgt de beboste groene zone aan de 
oostelijke zijde van het perceel, en is zo ook autovrij. Er worden 
fietsenbergingen bij elk gebouw voorzien, en een standplaats 
en laadpunten voor elektrische (zit)scooters of bromfietsen. 
Een fietsenherstelplaats met huurpunt voor fietsen, en een zone 
voor autodelen zijn gepositioneerd nabij de publieke functies op 
het terrein. 

materialiteit
De afbraak van bestaande gebouwen, brengt een hele 
hoop afvalmaterialen met zich mee. Wij stellen voor om 
deze materialen als grondstof te herbruiken voor de aanleg 
van bijvoorbeeld wandelpaden of als toeslag in de nieuwe 
betonstructuren.
Wat betreft de keuze van het isolatiemateriaal wordt er steeds 
op gelet om zoveel mogelijk de lagere klasses toe te passen, 
zoals deze op de Nibe-schaal worden weergegeven. Dit als 
duurzame keuze in materiaalgebruik.

9. FaserinG en verhuisbeweGinG

Op basis van het voorgestelde masterplan, stelden we een 
fasering op voor de uitvoering van de werken, rekening 
houdende met verhuisbewegingen tussen de fases (zie p. 19)
Van bij de aanvang van een project is het opstellen een 
realistisch tijdschema essentieel voor het verdere optimale 
verloop van het ganse bouwproces.  Deze aanpak moet alle 
betrokken partijen in staat stellen zijn/haar taken uit te voeren 
op een logische en efficiënt wijze.

Via vergaderingen met alle betrokken partijen, creëren we een 
detailplanning voor alle fasen van het project.  Deze tijdschema’s 
tonen aan hoe de input van ieder leidt tot een volledige 
gecoördineerd geheel.  Doelstellingen worden vooropgezet 
en realistische periodes vastgesteld voor het uitwisselen van 
informatie, kostenbeheer, plannen en goedkeuringen.
Door het uitvoeren van risicoanalyses kunnen we eventuele 
problemen proactief vaststellen en diverse oplossingen 
voorzien ingeval ze zich zouden voordoen om zo hun impact op 
de planning tot een minimum te beperken.

Alle fasen van het project worden bestudeerd en detailschema’s 
voor elk onderdeel worden opgesteld.  Dit is ook de zorg 
voor de inspectie van de werken wanneer de gedetailleerde 
tijdschema’s worden opgesteld voor het testen en opstarten 
van de bouwkundige installatie en speciale technieken.

10. ProjectaanPak

Het team onderkent dat het succes van elk project in belangrijke 
mate afhankelijk is van de kwaliteit van de inspanning van 
het ganse team en dat het uiteindelijke gebouwde project 
het resultaat is van de bijdrage van allen. De aanpak van het 
team bestaat er bijgevolg in het respect tussen de leden van 
het professioneel team aan te moedigen. Dit leidt tot onderling 
begrip en optimale prestaties.

Voorts geloven we dat het architecturaal en technisch ontwerp 
een stapsgewijs proces is, dat een constante dialoog vereist 
tussen de bouwheer en ontwerpers, en de disciplines onderling
We moedigen daarom het specialistenteam van de Bouwheer 
aan om deel te nemen aan de wekelijkse vergaderingen, zodat 
zij de ontwikkeling van het ontwerp van nabij kunnen volgen en 
eventueel bijsturen en zodat de ontwerpers hen haar voorstellen 
en suggesties op regelmatige tijdstippen kan overmaken. Op 
deze manier worden onnodige vertragingen en/of afwijkingen 
van het ontwerp voorkomen.

Tijdens de gehele duur van het project stellen we maandelijkse 
stuurgroepvergaderingen voor op het directieniveau, tijdens 
dewelke de Bouwheer geïnformeerd wordt over de voortgang 
van de planning en de controle van de budgetten.
Teneinde de gestelde objectieven te kunnen waarmaken, wordt 
het ontwerp- en bouwproces opgedeeld in verschillende fasen, 
zodat het project tussentijds meetbaar wordt.

Op het einde van elke fase wordt aan de Bouwheer de nodige 
informatie verstrekt, die hem moet toelaten te beslissen of er 
al dan niet naar de volgende fase kan overgegaan worden. Het 
systeem is flexibel en laat de Bouwheer toe te bepalen waar de 
scheidingslijn tussen de verschillende fasen dient getrokken te 
worden. Sommige fasen kunnen zonodig ook samengevoegd 
worden.

de nieuwe stad « ensemble »
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een structurerend groen landschap

bron: Van der swaelMen, louis. Le boisement du littoral maritime belge; une lisière de forêt sur la grève d’Ostende. Bruxelles, th. Falk, 1888, 87 p.

een « Bospark » past zIch In op de sIte

stadsensemble - een landschaPPelijke structuur

de nIeuwe stad als Brug tussen het MarIa hendrIkapark en de groene gordel

Maria hendrikapark

nIeuwe stad

r31

r31

nIeuwe stad

nIeuwe
stad

Begraafplaats 
stuiverstraat

Begraafplaats 
stuiverstraatsportpark 

de schorre
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ruimtelijke schema’s

1. de Muur 3. wegenIs

7. Bakens op de sIte

2. ongedeFInIeerde ruIMte

6. proJect - BeBouwIng4. de strIp 5. stuctureren

8. proJect - aanleg groene ruIMte

x
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perspectief 01

perspectief 02

perspectief 03

perspectief 04

perspectief 05
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een GelaaGd Project 

een gelaagd landschap : Boszones et daktuInen

landschapsstroken
FootprInt BeBouwIng

raster Met BoMenrIJen
dIaloog Van kaMers
zIchtBaarheId door de lagen 
heen

eIgenheId « kaMers » landschap
specIFIeke sFeren/geBruIken

01

01

02

02

03

03

09

aangeplante bosrand

groendak

groene patio

boomkruinlaag

gelijkvloers

niv. 3

niv. 7

niv. 7

niv. 7

niv. 7

niv. 7

niv. 2

niv. 2

niv. 3

niv. 3

gelijkvloers

gelijkvloers

Mimosawijk

Villawijk

niv. 13

niv. 13

niv. 13

niv. 13

niv. 13

bestaande gebouwen gelukkige haard



‘Pre-boomgaard’, fruitbomen nodigen uit tot ontdekking en laten ruimte voor ontspanning tussen de paden

Uitkapbos, hoogstammige bomen, groenblijvend/
bladverliezendDoorwaadbaar en transparant struikgewas

Kamers met dicht struikgewas, diverse lagen 
biodiversiteit

Hakhout met kruidlaag, sfeer van onderbos

Hooghout op een grindlaag, zitmeubelen, spelletjesHooghout op een grindlaag, visuele permeabiliteit

Hooghout in een bloemenweide, begrenzing van een 
open plek

orneMentaal park
ontspanningsplek en verblijfsruimten, speelweides en open grasplekken

dens BeBoste randen: een dikte in het verlengde van de bestaande bebossing

een productIeF park
de boomgaard en zones voor tuinieren geven het «bewoond park» een productieve en 
ornamentale dimensie.

perMeaBele Bosranden : Visuele transparantie en doorwaarbaarheid

F G h

a

c

e

b

d

landschaPPelijke « kamers »

ParticiPatie bewoners : PreFiGuratie van oPen ruimtes

sItuerIngsplan Foto’s

H
A

D

E

E

H
G

F

B
A

c

B

A

Voor de start van werken

Tijdens de transformatie van de site

Gehele duur van het project

Bouwen van meubilair, bescherming bomen tijdens 
werken

Maaien om paden te creëren, zaaien van meststof 
op de toekomstige plekken voor tuinbouw, beplanting 
van een experimentele belijning Collectief tuinieren als sensibilisering
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aanzIcht BB

aanzIcht aa
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bestaande gebouwen Gelukkige Haard cardynplein

Fotomontage gevels op basis van bestaande gebouwen (Dudler, Olgiati, E2A, Kempe Thill, chipperfield)

chrysantenstraat



Gevelzichten

A B

BA

sItuerIngsplan geVelzIchten
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chrysantenstraat

Brigadepironlaan



sItuerIngsplan geBouw

centraal volume

axonoMetrIe geBouw
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plan nIVeau 1-3
aangepaste pBM 

plan nIVeau 4-7 plan nIVeau 8-13

LEGENDE

Buurthuis
01 Inkomhal en ontspanningsruimte 1 / 98.5 m²
02 Secretariaat en administratie / 36 m²
03 Atelier 1 / 48.5 m²
04 Sanitaire voorzieningen & berging / 36 m²
05 Atelier 2  / 36 m²
06 Inkomhal en ontspanningsruimte  2 / 98.5 m²
07 Atelier 3 / 48.5 m²

Feestzaal
08 Polyvalente ruimte / 405 m²
09 Inkomhal en ontvangstzone / 98.5 m²
10 Keuken / 98.5 m²
11 Sanitaire voorzieningen / 48.5 m²
12 Berging keuken / 48.5 m²

Lokalen werkmannen Gelukkige Haard
13 Ontspanningsruimte / 48.5 m²
14 Sanitaire voorzieningen  & berging / 24 m²
15 Keuken / 24 m²

Fietsenherstelplaats
16 ruimte plaatsing fietsen / 48.5 m²

Kinderdagverblijf
17 Speelruimte 1 / 68.5 m²
18 Cafetaria & bijkeuken / 68.5 m²
19 Toegangsruimte tot tuin / 48.5 m²
20 Verschoningsruimte / 48.5 m²
21 Speelruimte en onthaal / 48.5 m²
22 Leesruimte  / 48.5 m²
23 Slaapruimte grote kinderen / 48.5 m²
24 Slaapruimte kleine kinderen / 48.5 m²

Gemene delen
25 Lokaal voor fietsen en kinderwagens
26 Hellingsbaan wagens
27 Lokaal voor fietsen en kinderwagens
28 Lokaal voor fietsen en kinderwagens

plan gelIJkVloersplan ondergronds nIVeau
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tyPewooneenheden
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7
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5
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1.6 3.7

5.7

8.5
wonIng a

wonIng c wonIng d

wonIng B

gelijkvloerse patiowoning
type 2/3 - 83 m2

aangepast pBM

torenappartement met inpandige loggia
type 1/2 - 65 m2 

aangepast pBM

gelijkvloers appartement met terras
type 2/3 - 75 m2

aangepast pBM

doorzonwoning met tuin
type 2/3 - 79 m2

aangepast pBM



herverdelinG wooneenheden

01. VERDELING HUIDIGE GEBOUWEN TUSSEN EIGENAARS

02. HERVERDELING ‘ENSEMBLE’ TUSSEN EIGENAARS

de oostendse haard - 240 wonIngen

de gelukkIge haard - 234 wonIngen
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FaserinG - verhuisbeweGinG

a

a

b

b

c

c

01. FASE 0 - VOOR WERKEN

3 Bestaande VoluMes Met 407 wooneenheden

actIVerIng Van het landschap: Versterken Van 
Bestaande groenstructuren, aanplantIng 

Van assen en een zuIdelIJke Bosrand, aanleg 
centrale zone

02. AANLEG SpORTVELDEN

er wordt nIets aFgeBroken, alVorens eerst 
nIeuwe eleMenten aan te leggen

zo herlocalIseren we eerst de sportter-
reInen 

de aangeplante VegetatIe groeIt geleIdelIJk. 
aanplantIng en aanleg Van de BuItenruIMte 

aan het cardynpleIn

03. VERWIjDEREN SpORT EN pARKING

04. FASE 1 - BOUW EN VERHUIS

Bouw Van 215 nIeuwe wonIngen In 3 VoluMes 
aanplantIng en aanleg Van noordelIJke 

BuItenruIMtes

05. FASE 1/B - AFBRAAK

aFBraak geBouw B: 125 wonIngen

06. FASE 2 - BOUW EN VERHUIS

Bouw Van 112 wonIngen In 2 VoluMes
112+90 resterende wonIgnen = 202 wonIngen

aanplantIng en InrIchtIng Van BuItenruIMte 
ten oosten Van de sIte

07. FASE 2/B - AFBRAAK

aFBraak geBouw a : 191 wonIngen

VARIANTE

de constructIetIJd en het aantal Fases 
(constructIe/VerhuIs/aFBraak) kunnen 
Verkort worden IndIen we In de eerste 
Fase - wanneer we 215 wonIngen Bouwen 
- BIJkoMend 60 FaMIlIes VerhuIzen naar de 
naastlIggende sIte.

215 + 60 = 275 wonIngen

zo kunnen In Fase 1/B geBouwen a en c 
BeIde aFgeBroken worden: zIJnde 216 
wonIngen

dIt geeFt het Volgende

- Fase 2, Bouw Van 112 wonIngen
(112 + 59 resterende wonIngen =  171 
wonIngen)
+ Bouw Van VoluMe ten zuIde Van de sIte 
totaal = 233 wonIngen

- Fase 2B, aFBraak geBouw a : 191 
wonIngen

- Fase 3 - eInd : Bouw Van laatste VoluMe 
Met 89 wonIngen

08. FASE 3 - BOUW EN VERHUIS

Bouw Van 89 wonIngen
89+11 resterende wonIngen= 100 wonIngen

aanplantIng en aanleg Van de BuItenruIMte 
centraal en ten westen Van de sIte

09. FASE 3/B - AFBRAAK

aFBraak geBouw c : 91 wonIngen

10. FASE 4 - BOUW

BOuW VAN HET LAATSTE 
VOLuME MET 62 WONINGEN

AANPLANTING EN AANLEG VAN 
BuITENruIMTES - DEFINITIEF 
PrOjEcT

19


