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VOORGAANDE EDITIES MEESTERPROEF IN OOSTENDE

Editie 1999 - WACHTPOST LUCHTHAVEN

• Tijl Vanmeirhaeghe

Editie 2003 – TRANSITWONING

• Geert Peymen
• Jonas Beckers Matthias Verhulst



MEESTERPROEF 2014

• MP2014_01 PARK DE NIEUWE KOERS 

• MP2014_02 ASTROPOLIS 

• MP2014_03 BUNKER 

• MP2014_04 BOOMGAARDLAAN 

• MP2014_05 ENSORHUIS 



INBEDDING IN MEERJARENPLAN 2014-2019

3 ORGANISATIEDOELEN

- Oostende is een aantrekkelijke en nette stad waar mensen trots op zijn en 

zich veilig voelen. 

- Oostende is een levendige stad met kansen voor iedereen. de stad biedt 

een klantgerichte en toegankelijke dienstverlening.

- Oostende is een efficiënt georganiseerde stad met kwaliteit als belangrijkste 

waarde.



Kwaliteit

Laagdrempelig-

heid

Wijkgericht

werken

Participatie

Doelgroep-

vriendelijkheid

Duurzaamheid

RODE DRAAD



RUIME BETROKKENHEID

• STAD OOSTENDE

• AGSO

• MuZee

• Sint-Monica vzw

• Vzw Astro Event Group





VLAAMS BOUWMEESTER

& MEESTERPROEF



1.VLAAMS BOUWMEESTER ?

2.WAT IS MEESTERPROEF ?

3.WELKE PROJECTEN IN MEESTERPROEF ?

4.VOORGAANDE EDITIES

5.MEESTERPROEF 2014 IN 10 STAPPEN

6.TIMING



•“Vanuit een lange termijnvisie, in goed overleg met de 

verschillende administraties en met de extern betrokken 

partijen, bijdragen tot beleidsvoorbereiding en de 

beleidsuitvoering van het architecturaal beleid van de 

Vlaamse Gemeenschap, teneinde een architecturaal 

kwalitatieve leefomgeving (gebouwen, infrastructuur, 

landschapingrepen, ...) in Vlaanderen te helpen creëren.”

•Mededeling aan de Vlaamse Regering (VR/98/1905/DOC.MED/11) betreffende mandaat van de Vlaamse Bouwmeester –

Functiebeschrijving en profiel

BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR OPDRACHTOPDRACHTOPDRACHTOPDRACHT



1 Bob Van Reeth 1999
2 Marcel Smets 2005
3 Peter Swinnen 2010

1 23

BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR MANDAATMANDAATMANDAATMANDAAT



BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR TEAMTEAMTEAMTEAM



- Advies

- Debat

- Prijs Bouwmeester

- Kunst in Opdracht

- Meesterproef

- Open Oproep

- Labo Ruimte

- Pilootprojecten

- Atelier Bouwmeester

- BWMSTR label

BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR INSTRUMENTENINSTRUMENTENINSTRUMENTENINSTRUMENTEN
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- Publieke opdrachten

- Jonge ontwerpers

- Werkweek

- Professionele begeleiding

BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR MEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEF
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BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR MEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEF

- 5 kwalitatieve opdrachten in 1 stad

- Maximum ereloon van 85.000 euro (excl. BTW)

- Mix van opdrachten (masterplan, haalbaarheidsstudie, 

architectuur, …)

- Snel en daadwerkelijk realiseerbaar
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MEESTERPROEF1999
WACHTPOST LUCHTHAVEN, OOSTENDE

Tijl Vanmeirhaeghe



MEESTERPROEF1999
SCHUUR VOOR BOSBEHEER, HOEILAART

Dirk Somers



MEESTERPROEF 2003
TRANSIT WONINGEN, OOSTENDE

Geert Peymen, Jonas Beckers, Matthias Verhulst



MEESTERPROEF 2010
GRINDBAKKEN, GENT

Sarah Melsens and Roberta Gigante



MP1999 6 architecten voor 6 projecten

MP 2000 5 kunstenaars voor 5 projecten

MP 2001 12 architecten - 14 projecten

(Vlaams Bouwmeester + Rijksbouwmeester)

MP 2003 15 architecten + 13 kunstenaars samen voor 12 projecten

(Vlaams Bouwmeester + Rijksbouwmeester)

MP 2005 7 architecten + 7 kunstenaars voor 8 opdrachten

MP 2007 Kortrijk:

18 architecten / landschapsarchitecten + 7 kunstenaars voor 6 projecten

wedstrijd

MP 2010 Gent:

21 architecten / landschapsarchitecten + 7 kunstenaars voor 7 projecten

wedstrijd

MP 2011 Genk:

5 architecten + 1 kunstenaar voor 6 projecten

BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR MEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEF
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SELECTIE STAD EN OPDRACHTEN

Oostende:

5 architectuur-projecten:

MP2014_01 PARK DE NIEUWE KOERS 

MP2014_02 ASTROPOLIS 

MP2014_03 BUNKER 

MP2014_04 BOOMGAARDLAAN 

MP2014_05 ENSORHUIS 

1.



2.

PROFESSIONELE BEGELEIDING

- voortraject opmaak projectdossier

- intensieve begeleiding werkweek 

- procesbegeleiding tot voorontwerp

Projectregisseurs:

Bram Aerts:

BUNKER – BOOMGAARDLAAN

Benjamin Eggermont:

ASTROPOLIS – ENSORHUIS

Lieve Van De Ginste: 

PARK DE NIEUWE KOERS



EERSTE SELECTIE VAN DEELNEMERS

+/- 40 architecten:

7 architectuurinstituten vaardigen hun 6 

meest beloftevolle ontwerpers af, 

afgestudeerd in 2012 en 2013

3.



STARTDAG

- kennismaking

- procedure Meesterproef toelichten

- projecten toelichten

- sites bezoeken

17 december 2013 in stadhuis Oostende

4.



INDIENEN VOORKEUR PROJECT

- portfolio -> 1A4

- visie op 1 voorkeurproject -> 1A4

bij team Vlaams Bouwmeester 

celine.oosterlynck@bz.vlaanderen.be

tegen dinsdag 14 januari 2014

5.



TWEEDE SELECTIE VAN 

3 DEELNEMERS / PROJECT

Selectiecommissie van opdrachtgevers en 

projectregisseurs met Vlaams Bouwmeester 

Peter Swinnen als voorzitter

dinsdag 21 januari 2014 in atelier BWMSTR

Bekendmaking 15 geselecteerde ontwerpers 

die doorgaan naar de werkweek per mail

woensdag 22 januari  2014

De geselecteerde ontwerpers ontvangen het 

volledige projectdossier.

6.



WERKWEEK

Intensief zoeken naar visie en concept

onder begeleiding in atelierruimte van 

De Grote Post.

Startschot vrijdag 31 januari 2014:

- feedback van opdrachtgever(s) en 

projectregisseurs

- toelichting overheidsopdrachten

- afspraken werkweek 

Effectieve werkweek van maandag 3 tot 

donderdag 6 februari 2014. 

(overnachtsmogelijkheid voorzien in Hotel)

7.



JURY

gunning van de opdracht

Vrijdag 7 februari 2014 in De Grote Post.

8.



NATRAJECT TOT VOORONTWERP

met projectregisseurs

9.



10.

PERSMOMENT

officieel bekendmaken laureaten 

voorontwerpen
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TIMING

Startdag dinsdag 17 december 2013 

Indienen portfolio +  visienota’s bij TVB dinsdag 14 januari 2014

Selectie 3 deelnemers /project dinsdag 21 januari 2014

Bekendmaking 15 deelnemers woensdag 22 januari  2014

Werkweek vrijdag 31 januari tot 6 februari 2014

Jury vrijdag 7 februari 2014 

BWMSTRBWMSTRBWMSTRBWMSTR MEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEFMEESTERPROEF



MEESTERPROEF 2014 

5 PROJECTEN



MP2014_01

PARK DE NIEUWE KOERS 

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een 
masterplan voor de zorgsite van het nieuwe 
Woonzorgcentrum (WZC) voor vzw Sint-Monica, een 
aansluitende stedelijke moestuin en een achterliggende 
evenementenweide. 



TWEE BOUWHEREN

Vzw St Monica
Dhr. Axel Daenekindt, 
Algemeen directeur van het bestaande woonzorgcentrum vzw St Monica
Mw. Hélène Verbeke, 
Adjunct directeur vzw St Monica

Stad Oostende
Dhr. Eli Devriendt , 
Projectleider van het Groene Lint, Dienst Openbaar Domein in Oostende
Mw. Veerle Lengeleer,
Medewerker Openbaar Domein Oostende



HET GROENE LINT, projectgebied De Nieuwe Koers



DE NIEUWE KOERS

een landschap voor recreatie en observatie
Het projectgebied is gelegen langs het 'Groen Lint'; de naam voor de inrichting van de groene 
gordel rond de stad Oostende. Het Groen Lint verbindt het gekende kustfront van de stad met 
de
verborgen randstedelijke gordel rond de stad en ontsluit een caleidoscopisch landschap. Het 
verbindt
15 verschillende, bestaande en nieuwe landschapstypen via een eigen vocabularium dat werkt 
met 6
tools; dreven, tuinen, waterboorden, passages, platformen en plateaus. 
Ter hoogte van de Nieuwe Koers stelt het masterplan voor het Groenlint te accentueren als lijn 
en verblijfplek door de begeleiding met dreven. De dreefstructuur omkadert de renbaan en 
een evenementen-weide, waar grootschalige evenementen en concerten gehouden kunnen 
worden.



PROJECTGEBIED DE NIEUWE KOERS



PROJECTGEBIED DE NIEUWE KOERS , detail



PROJECTGEBIED DE NIEUWE KOERS , fotos
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PARK DE NIEUWE KOERS

Het project omvat de uitwerking van een masterplan voor het Park De Nieuwe Koers waarin
Woonzorgcentrum ' De Drie Platanen' ( voorlopige werknaam ), een stedelijke landbouwtuin, 
een
evenementenweide en de Astropolis met de sterrenwacht de te integreren deelgebieden zijn.
Bij de ontwikkeling en de realisatie van het masterplan Park de Nieuwe Koers is werken vanuit 
een
ecologische en duurzame visie, naast een geïntegreerde benadering binnen de ontwikkelde 
visie over
het Groene Lint en zijn bredere context essentieel.



DEELGEBIEDEN

HET WZC: WOONZORGCENTRUM
De deelsite bestemd voor het nieuwe woonzorgcentrum ( WZC de Drie Platanen voor vzw St-
Monica )
is gelegen aan de Nieuwpoortsesteenweg, een belangrijke winkelas binnen Oostende. Het 
terrein zelf
bezit enkele waardevolle bomen ( waaronder 3 platanen), daarnaast is er de ligging op 
wandelafstand van de zee, de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de inbedding in 
een
woonwijk waar een groot deel van de bevolking tot de 50+ groep behoort en de directe 
aansluiting met
de te ontwikkelen groenzone. Het WZC dient ongeveer 7000 m² vloeroppervlakte te omvatten,
waaronder 98 bedden verdeeld onder 3 afdelingen, één centrum kortverblijf, een 4-tal
assistentiewonigen, een dagverzorgingscentrum, een medisch-sociaal centrum en een 
restaurant. Het
samenbrengen van verschillende diensten en zorgactoren op de site dient te zorgen voor een
ontschotting in de ouderenzorg zodat de diensten beter op elkaar zijn afgestemd en dat naast 
de
oudere ook de bezoekers, de buurtbewoners en andere belanghebbenden gemakkelijker 
toegang



DEELGEBIEDEN

DE TUIN
Deze deelsite is gelegen tussen WZC De Drie Platanen en de Evenementenweide. Essentieel is 
het
integreren van een speelweefsel naast een stedelijke landbouw, hier vertaald naar 
moestuinen. De
inzet hiervan is het medegebruik van zo'n plaats (relatie met het WZC) en het creëren van een
natuurlijke ontmoetingsplek.



DEELGEBIEDEN

DE EVENEMENTENWEIDE
Aansluitend op de Tuin wordt het speelweefsel doorgetrokken naar dit deelgebied. Deze open, 
groene
ruimte dient occasioneel ( max 2 x per jaar) voor de organisatie van grootschalige 
evenementen en
kan daarnaast gebruikt worden als kwalitatieve open parkruimte die zich voornamelijk richt op 
de
buurtbewoners. Langsheen de woonzijde van dit perceel kan een dreef aangelegd worden als
verbindend element in het hele masterplan. Langsheen de Duinkerkseweg wordt de toegang 
voor de
grootschalige evenementen voorzien. Essentieel bij het ontwerpen van de nodige 
’infrastructuur’ is het
behouden van het typische, groene en open karakter.



DEELGEBIEDEN

ASTROPOLIS
De deelsite Astropolis, met de Sterrenwacht die deel uitmaakt van een aparte opdracht binnen 
deze
meesterproef, is gelegen langsheen de Duinkerksesteenweg en de Evenementenweide. Dit 
vormt
eveneens een belangrijke schakel binnen het masterplan.
Zie meesterproef Sterrenwacht



TERRREIN WZC, vanuit Nieuwpoortsesteenweg



TERREIN WZC, achteraan, richting 

Nieuwpoortsesteenweg



TUIN – WEIDE, grens



DE WEIDE



ONTWERP MASTERPLAN

Een totaalvisie met uitwerking van een intelligente aaneenschakeling van de verschillende
deelgebieden met elk hun specifieke functie binnen het masterplan én de integratie van het 
Park De
Nieuwe Koers zelf in zijn context en zijn ligging op het groene Lint.



MP2014_02

ASTROPOLIS 

Volledige studieopdracht voor de bouw van Astropolis 
(sterrenwacht), Nieuwe Koers Oostende 





- een gratis lezingenreeks in de stadsbibliotheek

- StarNights: de grootste star-party van de Benelux

- Space Night: 4 gastsprekers rond 1 centraal thema (sterrekunde of ruimtevaart)

- 'Nacht van de duisternis’ in Oostende en Maldegem     
- Sterrenkijkdagen    
- waarnemingsstand 'Dag van het park’ Oostende.     
- studiereizen radio-telescoop Effelsberg, ESA Toulouse, enz...    

- activiteiten bij zons- of maansverduistering

- de werkgroep kijkerbouw bouwt zo'n 45 tal telescopen per jaar    
- workshops voor scholen 









www.aegvzw.be : nieuws over de vereniging

www.spacepage.be : nieuwswebsite rond sterrenkunde en ruimtevaart. 

www.poollicht.be : voorspelling van het ruimte-weer met poollicht tot gevolg

www.spaceweatherlive.com : de internationale versie van onze poollicht website 

www.belgiuminspace.be : belgische ruimtevaart website 

www.starnights.be : de website van het gelijknamige evenement

www.spacepage.be: sterrenkunde, klimatologie en ruimtevaart voor een groot publiek.     

















Ter hoogte van de ‘Nieuwe Koers’ stelt het masterplan voor het ‘Groen Lint’ 
te accentueren als lijn en verblijfplek door de begeleiding met dreven. 
Binnen de dreefstructuur worden observatoria voorgesteld die beleving van 
landschap, water, aarde, en sterrenhemel intensiveren.



Tussen grootschalige landschappelijke entiteiten (de luchthaven, de 
renbaan, de evenementenweide) kan Astropolis een herkenningspunt zijn, 
een plaats van waaruit niet enkel de hemel maar ook het omliggende 
landschap kan worden geobserveerd.



MP2014_03

BUNKER 

Volledige studieopdracht voor het herstel van een 
geklasseerde bunker in de kazerne Bootsman Jonsen, de 
inrichting van deze bunker als archiefbewaarplaats voor de 
Stad Oostende en de realisatie van een kinderopvang. 

















MP2014_04

BOOMGAARDLAAN  

Volledige studieopdracht voor de woonomgeving 
Boomgaardlaan . 















MP2014_05

ENSORHUIS 

Haalbaarheidsstudie voor een educatief bezoekerscentrum 
aan het Ensorhuis 



















1 Ruimtelijke analyse (fase1):

- analyse van de erfgoedwaarde en de bouwtechnische toestand van het gebouw

- studie van de bestaande ruimtelijke structuur; in relatie tot het Ensorhuis

- in kaart brengen van het bestaande juridisch-stedenbouwkundig kader

2 Functionele analyse (fase1):

- scenario's voor de praktische organisatie van de bezoekersstromen 

- analyse van huidige en toekomstige behoeften, bevraging van de projectdefinitie

3 schetsontwerp (fase2):

- planschetsen en interieurbeelden voor het voorkeursscenario



MEESTERPROEF 2014 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN



- Fietsen zijn voorzien om deze namiddag de sites te gaan bezoeken

- Mogelijkheid tot bezoeken van de bunker binnenin om 13u en om15u

- Wat betreft site Boomgaardlaan: eventueel bus 21, 22 of 23 richting 

Zandvoorde

- Portfolio 1A4 + visie op één voorkeurproject 1A4, formaat PDF doormailen 

naar celine.oosterlynck@bz.vlaanderen.be tegen dinsdag 14/01/2014, 

voor 12u.

- Werkweek + jury: 

atelier De Grote Post in Oostende – overnachting Hotel Empire

startschot vrijdag 31/01/2014

werkweek 03/02/2014 tot 06/02/2014 (overnachting voorzien)

jury 07/02/2014

- Alle info:  www.vlaamsbouwmeester.be/mp14

annelies.augustyns@bz.vlaanderen.be - 02 553 02 12



VRAGEN ?


