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Dit	document	geeft	inzicht		in	de	wijze	waarop	wij	denken	
dat een masterplan voor het Groenlint kan worden 
gecomponeerd.	 De	 opdrachtgever	 heeft	 de	 ambitie	 om	
het Groenlint te laten uitgroeien tot een structurele 
stedenbouwkundige drager. Het masterplan is een 
instrument dat procesgericht is en over een langere 
periode helpt in het selecteren van stedenbouwkundige en 
programmatische	ingrepen	die	langs	het	lint	plaatsvinden.	
Tevens	heeft	het	als	doel	het	vastleggen	van	een	gezamelijke	
wijze		van	kijken	naar	de	stad,	haar	ontwikkeling,	vanuit	de	
positie	 en	 mogelijkheden	 van	 het	 Groenlint.	 En	 denkend	
vanuit	 fysiek	 ruimtelijke	 en	 programmatische	 insteek,	
landschap	en	cultuur		heeft	het	toekomstige	masterplan	een	
heldere	missie.	De	opdrachtgever	ziet	het	Groenlint	nu	als	
plan	dat	op	een	duurzame	wijze	het	erfgoed,	het	landschap,	
water,	kunst	en	cultuur	verbindt	met	innoverende	technieken	
en	nieuwe	mobiliteiten.	Het	denken	over	het	Groenlint	zal	
die	missie	moeten	 aanscherpen	 en	 op	 locatie	 specifieker	
maken.	 Het	 bestaansrecht	 van	 deze	 stedenbouwkundige	
drager	zal	zich	in	de	tijd	moeten	bewijzen.

1.1 De Opdracht
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Oostende	 heeft	 als	 stad	 een	 	 atypische	 bezetting,	 met	
enorme	pieken	en	dalen	in	woon-	en	verblijfbestemmingen.	
Alles	staat	in	het	teken	van	het	seizoen	als	stad	aan	zee.	Het	
publieke domein in Oostende moet slimmer worden bestuurd 
dan in andere steden. Het is de uitdaging om te ontwerpen 
op	de	verscheidenheid	van	activiteiten	gedurende	het	hele	
jaar	 waardoor	 de	 grote	 seizoensverschillen	 in	 bezetting	
verminderen.	Een	aantrekkelijk	idee	om	de	verblijfskwaliteit	
in de stad te verhogen.
West	 Europa	 is	 in	 transitie	 van	 een	 arbeid-	 en	
diensteneconomie	 naar	 een	 ontmoetings-	 en	
belevingseconomie. De samenleving wordt bepaald door 
de	 informatietechnologie	 hetgeen	 zich	 uit	 in	 flexibiliteit	
in arbeid en in het mondialer werken. Het park van de 
21e	eeuw	is	een	metafoor	voor	 inspiratie	en	ontwikkeling	
van	 het	 publieke	 domein	 waar	 het	 toekomstige	 wonen,	
werken en ontspannen samenkomen. De mens in de 21ste 
eeuw is minder consument in de publieke ruimte en meer 
deelnemer,	 interactief	en	producer,	zelf	 telen	van	groente	
en	 fruit,	 onderdeel	 van	 kunst	 en	 cultuurmanifestaties	 en		
sociaal	actief	in	groepsverband.	
In	 een	 werksituatie	 waarin	 dagelijks	 fysiek	 contact	 niet	
meer	noodzakelijk	is,	wordt	de	context	van	het	ontmoeten	
en	 samenzijn	 belangrijker.	 Het	 Groenlint	 is	 een	 prachtig	
ontwikkelingsinstrument	 om	 de	 stedelijke	 innovatie	
richting	te	geven	en	nieuwe	tendenzen	te	accomoderen	en	
daarmee de stad de kans te geven om uit te groeien tot een 
concurrerende stad. 

1.2 De Doelgroep
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02     Masterplan
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Het Groenlint is een structureel stedenbouwkundig  
instrument dat de stad de mogelijkheid biedt om overal 
aan	 tafel	 te	 zitten,	 plannen	 te	 maken	 in	 toekomstige	
ontwikkelingen. Het masterplan Groenlint is daarom geen 
plan	maar	een	scenario,	vraaggestuurd	en	procesgericht.	Op	
het hoogste ordeningsniveau is een onderscheid gemaakt in 
drie	gebieden:	de	kust,	de	oude	en	nieuwe	polders	en	het	
havengebied.	 Elk	 gebied	heeft	 zijn	 eigen	 identiteit,	 vanuit	
ontstaansgeschiedenis,	 positie	 in	 het	 stedelijk	 weefsel,	
nabijheid	 van	 natuurlijke	 doelgroepen	 en	 toekomstige	
verwachtingen.	Het	onderscheid	in	deze	gebieden	werkt	als	
een	grove	zeef	op	aanbod	en	vraaggestuurde	ontwikkeling.	
Het masterplan werkt niet alleen in- en uitsluitend 
voor	 wat	 op	 het	 Groenlint	 afkomt,	 maar	 inspirerend	 en	
verwachtingsvol.	 Het	 daagt	 uit	 in	 het	 ontwikkelen	 van	
nieuwe	 ideeën,	 richtingen,	 plannen.	Op	 de	 kaart	 zijn	 een	
aantal	specifieke	punten	gedefinieerd	die	gelden	als	entrees	
tot het Groenlint. Ze kunnen een belangrijke rol gaan spelen 
in	 informatie	 voorziening,	 mobiliteitswitch,	 concentratie	
van	activiteiten.	Het	zijn	start-	en	rustpunten	die	vragen	om	
een hoge ruimtelijke kwaliteit en sterke programmering. 

2.1 Scenario-ontwikkeling
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Het Groenlint als infrastructuur bestaat al grotendeels. 
Het is een reeks bestaande wegen die onder een en 
dezelfde	 noemer	 gebracht	 worden.	 De	 identiteit	 en	
verschijningsvorm is onlosmakelijk onderdeel van de 
scenario-ontwikkeling.	Het	is	een	zichtbare	vertaling	van	wat	
het Groenlint als stedenbouwkundige en landschappelijke 
drager	vertegenwoordigt.	(Een	weg	of	route	heeft	de	sterke	
logica	dat	het	verbonden	wil	zijn)	De	stad	heeft	de	directe	
verantwoordelijkheid voor de conitnuiteit van de route en 
het oplossen van knelpunten. 

2.2 Verschijningsvorm



03     Werkwijze

Oostende	bestaat	uit	vele	verhalen.	In	de	onderzoeksfase	voor	het	masterplan	
worden de verhalen in kaartlagen getekend. De methode ISLA ordent 
informatie	in	kaarten,	op	identieke	wijze.	Het	brengt	de	kaarten	vervolgens	
interactief	op	het	scherm	tijdens	bijeenkomsten	waarin	gezamenlijk	gezocht	
wordt naar de verbindingsmogelijkheden van de stad aan het Groenlint. Dit is 
een	actief	en	inventariserende	werkwijze	waarin	vanuit	allerlei	invalshoeken	
en	deskundigheid	gewikt	en	gewogen	kan	worden.	Ter	illustratie	is	in	deze	
korte	voorstudie	het	verhaal	van	de	militaire	stad,	de	watergebonden	stad,	
de koninklijke stad en het park van de 21ste eeuw getekend. 

ISLA
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Oostende	 was	 heel	 lang	 een	 belangrijke	 militaire	 stad,	
de	 littekens	 zijn	 nog	 volop	 in	 het	 stadsweefsel	 zichtbaar.	
De	 belangrijke	 oorlogen	 in	 West	 Europa	 troffen	 allemaal	
ook Oostende. Veel toeristen komen af op dit verleden. 
De	Militaire	 kaart	 toont	de	 verbanden	 tussen	de	 relicten,	
vertelt het verhaal. Het Groenlint verbindt relicten uit 
verschillende oorlogen.

3.1 De Militaire Stad
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Het is een belangrijke watergebonden stad en doorvoerplek 
met	 havengebonden	 industrieterreinen.	 Ook	 die	 bloeitijd	
siert	de	stad	in	zijn	havens	van	klein	(oud)	tot	groot	(jong).	
De	 sluizencomplexen	 en	 de	 spuikom	 zijn	 interessanate	
waterbouwkundige werken. De kaart toont de samenhang 
in de waterwerken. Het Groenlint verbindt onderdelen van 
diverse statuur.

3.2 De Watergebonden Stad
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Oostende is door Koning Leopold II omgedoopt tot de 
Koningin	van	de	Belgische	badplaatsen,	een	mondaine	stad	
aan	zee	met	lanen	en	parken	en	koninklijke	gebouwen.		Een	
renbaan,	 een	 jachtclub,	 een	 golfbaan	 en	 een	 tennisbaan	
worden	 aangelegd.	 De	 koninklijke	 aanwezigheid	 creëerde	
een wereld waarin beroemde kunstenaars konden 
werken. De stad is sindsdien onverminderd een podium 
voor badgasten en voor kunstenaars (onder andere 
tijdens	Beaufort).	De	kaart	 toont	de	 fysieke	erfenis	 in	 zijn	
verbanden. Het Groenlint passeert belangrijke momenten 
uit	die	tijd,	van	Palais	des	Termes	tot	Ensor’s	graf.

3.3 De Koninklijke Stad
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Het	 park	 van	 de	 21e	 eeuw,	 als	 het	 een	metafoor	 is	 voor	
de	 publieke	 ruimte,	 gaat	 over	 plekken	 waar	 werken	 en	
ontspannen	samenkomen	en	waarin	de	kans	op	ontmoeting	
in	de	actie	een	belangrijke	reden	van	bezoek	is.	Deze	kaart	
toont alle vormen van bestemmingen die nu rondom het 
Groenlint liggen. Het moet nog drukker worden maar vooral 
ook	specifieker	 in	zijn	bestemming	en	programmering	per	
zone	uitgewerkt	worden.	Niet	alles	kan	straks	zomaar	overal,	
want een programmering volgt een masterplan strategie.

3.4 Het park van de 21e eeuw
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Het	Groenlint	is	een	verzameling	van	locaties	en	verhalen	en	programma’s	
van	 de	 stad.	 Het	 masterplan	 zal	 een	 zoektocht	 zijn	 met	 betrokkenen	
naar	werkelijke	en	potentiële	verbanden	tussen	wat	plaats	vindt	aan	het	
Groenlint	en	elders	in	de	stad.		Zo	ontspinnen	zich	nieuwe	verhalen	en	
ontwikkelingen rondom het Groenlint.

04    Ontmoeten en Verbinden
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Deze	 kaart	 is	 een	 snelle	 schets	dat	 een	aantal	 verbanden	
onderzoekt	 tussen	 het	 landschap	 van	 de	 polders	 en	 de	
stad.	 Het	 landschap	 heeft	 een	 heel	 lange	 geschiedenis	
met	 de	 stad.	 Niet	 de	 stad	maar	 het	Gewest	 regeert	 over	
dit landschap. Het historisch landschap verandert van 
een	 producerend	 landschap	 in	 een	 inrichting	 gericht	 op	
consumeren: natuurgebiedjes en bossen maken het voor 
de	 bezoeker	 aangenaam	 vertoeven.	 De	 behoefte	 aan	 het	
park	van	de	21ste	eeuw	is	het	creeren	van	ontmoeting	door	
activiteit.	 Het	 Masterplan	 kan	 de	 potentie	 voor	 plekken	
die de geweldige cultuurhistorie van dit landschap biedt 
verder	onderzoeken.	In	relatie	tot	het	produceren	van	klei	
en voedsel voor de stad bijvoorbeeld. Aan de dijk van het 
krekengebied	 heeft	 inmiddels	 een	 coöperatie	 gericht	 op	
locale	 voedselproductie	 en	 locale	 werkgelegenheid	 zich	
gevestigd.	Ze	verbindt	het	produceren	op	het	land	met	de	
inwoners van de stad. Dit ligt helemaal in lijn met de trend. 
Wat verbindt de stad met het land?

4.1	 De	Polders	en	Kreken
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Deze	 kaart	 is	 wederom	 een	 snelle	 schets	 van	 mogelijke	
verbanden tussen de havenstad en de overige stad. Het 
kanaal	en	de	havens	zijn	de	ruggengraat	van	Oostende	als	
havenstad. Het kanaal is onderdeel van het wijdvertakte 
kanalennet	 door	 België,	 dat	 met	 imposante	 sluizen	 en	
andere kunstwerken in het landschap ligt. De oude havens 
transformeerden van bedrijventerreinen in het stedelijk 
veld,	van	oudste	haven	tot	Visserijdok	nu.
De	 Spuikom	 speelt	 in	 de	 verzamelde	 waterkunstwerken	
een markante rol omdat het een enorme landschappelijke 
ingreep is waarvan slechts eenmaal gebruik gemaakt 
is.	 Nu	 ligt	 hier	 een	 zoute	 binnenzee	 waar	 mosselen	 in	
worden gekweekt. Voor het masterplan is het interessant 
te	 onderzoeken	 welke	 culturele	 betekenis	 de	 Spuikom	
nog	meer	kan	krijgen	als	actieve	surf,	 zeil	en	zwemlocatie	
naast	 producent	 van	 mosselen.	 Welke	 rol	 krijgt	 deze	
ontmoetingsplek	in	het	park	van	de	21ste	eeuw?	Waartoe	
verhoudt	dit	zoute	binnenmeer	zich	met	andere	plekken	in	
de stad? 

4.2 De Havens en Waterwerken



05      Ontwerpend Onderzoek

De	structuurschets	voor	de	lokatie	Nieuwe	Koers	en	Oefenrenbaan	is	geen	
eindproduct	maar	het	in	kaart	brengen	van	de	potenties	van	de	plek.	Het	
duidt	de	mogelijke	bezetting	van	de	locaties	door	het	jaar	heen,	de	potentiele	
programma’s	 in	 relatie	 tot	 de	 omgeving,	 de	 mogelijke	 doelgroepen,	
breedte	in	maakbaarheid	van	het	nieuwe	landschap,	ontsluitingswijzen	en	
daarmee	verbonden	eigendomsituaties.	Het	ontwerpen	aan	de	locaties	is	
deel van een proces van scenario-ontwikkeling voor het gehele Groenlint. 
Het	scenario	Nieuwe	Koers	en	Oefenbaan	beschrijft	en	tekent	aan	cruciale	
kernwaarden	voor	de	toekomst	van	de	plek,	nog	zonder	stelling	te	nemen	
en	wachtend	op	het	moment	dat	we	oorzakelijke	verbanden	hebben	om	
te	kùnnen	kiezen.
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De	Nieuwe	Koers	en	Oefenrenbaan	liggen	in	de	invloedsfeer	
van	 de	 kust,	 gebied	 van	 kunst	 en	 cultuur.	 Het	 ligt	 ook	
naast	 het	 vliegveld,	 poort	 naar	 de	 grotere	wereld.	 Locaal	
en	 globaal	 treffen	 elkaar	 hier.	 De	 uitwerkingslocatie	
heeft	de	potentie	om	een	verbinding	aan	 te	gaan	met	de	
Oostenders,		het	landschap	van	de	duinen,	kunst	en	cultuur	
programmering,	festivals	en	andere	publiekstrekkers.	Het	is	
belangrijk	 te	 bepalen	welke	 sturingsmechanismen	 er	 zijn,	
wat de doelgroep is en wat de bemoeienis van de stad 
en	het	openbaar	bestuur	moet	zijn.	Deze	kaart	 toont	een	
preciezer	uitgewerkte	studie	naar	verbanden.

5.1 Scenario-ontwikkeling
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Er	 komen	 een	 drietal	 referenties	 in	 beeld	 welke	 de	
verbeelding	 in	het	 zoeken	naar	de	ontwikkelingspotenties	
van	Nieuwe	Koers	richting	kunnen	geven.	
1.	Park	Spoor	Noord,	Antwerpen:	Een	sobere	transformatie	
van een voormalig spooremplacement tot een unieke 
ontmoetingsplek	 in	 de	 stad	 en	 door	 het	 succes	 de		
“gentrification”	van	de	buurten	er	omheen.
2.	 Insel	 Hombroich	 in	 Neuss,	 Duitsland:	 Een	 voormalige	
raketbasis,	waar	landschap,	kunst	en	cultuur	en	ontmoeting	
zijn	 samengebracht	 in	 een	 verbindende	 ruimtelijke	
ontwikkeling. 
3.	 Kröller-Müller	 museum	 in	 Otterloo	 Nederland:	 Een	
museale	 context	 met	 programmatisch	 zeer	 specifieke	
onderdelen	 van	 tuin,	 park	 en	 bos,	 waarin	 nationale	
internationale	kunst	en	cultuur	gepresenteerd	wordt.

5.2 Referenties



Het	Groenlint	ontleent	zijn	betekenis	en	gevoel	aan	de	verbinding	tussen	mensen	en	activiteiten,	op	het	schakelen	van	verschillende	economische,	landschappelijke	en	sociaal-
culturele	netwerken.	De	verscheidenheid	daarvan	vormt	en	kwalificeert	daarmee	de	culturele	biografie	van	de	stad	Oostende	en	het	aanliggende	land.	

Het	toekomstig	potentieel	van	het	Groenlint	is	groter	dan	een	‘’kralensnoer	van	verschillende	groengebieden’’	die	te	samen	360	ha	vormen.	De	sleutel	tot	een	‘’samenhangende	
identiteit’’,	is	gelegen	in	de	connectiviteit	met	de	diversiteit	van	de	culturele	biografie	van	het	gebied	dat	het	snoer,	als	een	sieraad	op	een	lichaam,	in	zijn	geheel	omsluit	én	
ontsluit.	Dat	is	een	culturele	opgave.	Pakt	de	stad	Oostende	deze	opgave	op,	dan	zet	zij	het	Groenlint,	in	zijn	volle	kracht	in	als	aanjager	van	een	eigentijdse	culturele	biotoop	
met	een	onderscheidende	gebruiks-,	belevings-	en	toekomstwaarde.	

Oostende kan dat realiseren door de ruimtelijke ontwikkeling van het Groenlint te verbinden aan de ontwikkeling van meervoudig cultureel  programma dat de culturele 
biografie	van	het	hele	stedelijke	en	landschappelijke	netwerk	van	Oostende	versterkt	en	naar	de	toekomst	vertaalt.		Zo’n	(her)interpretatie	van	wat	Oostende	is	en	wil	zijn,	geeft	
specifiek	richting	aan	de	fysieke,	sociale	en	economische	transformatie.					

De	biografie	van	Oostende	is	rijk	en	divers	en	in	al	zijn	culturele	verscheidenheid	aangejaagd	door	zijn	ligging	aan	zee	en	de	invloed	daarvan	op	het	land.	Dat	heeft	een	aantal	
iconen	opgeleverd,	zoals	het	huidige	historische	centrum,	de	‘Koningin	der	Badsteden’’,	het	historisch	sluizencomplex,	Fort	Napoleon,	maar	evengoed	het	vogelvluchtperspectief	
op	de	zee,	straten,	gebouwen	en	voorbijgangers	dat	James	Ensor	op	het	zolderatelier	in	zijn	ouderlijk	huis	had.	Samen	met	landschappelijke	en	stedenbouwkundige	structuren,	
kenmerkende	eigenschappen,	transformatieprincipes	en	officieel	vastgelegde	verhalen,	vormen	die	zeegebonden	iconen	sinds	de	19e	eeuw	de	canon	van	Oostende.	Met	de	
ruimtelijke en infrastructurele vraagstelling en programmering van het Groene Lint bouwt de stad daarop voort.  

Binnen	de	canon	van	Oostende	zingen	echter	talloze	andere	onbepaalde,	informele	ruimtes,	verhalen	en	betekenissen	mee:	tussenruimtes	die	in	gebruik	zijn	genomen	en	
betekenis	in	het	leven	van	alledag	hebben	gekregen,	de	wijze	waarop	inwoners	elkaar	begroeten	en	winterse	zondagen	doorbrengen,	de	‘’gemengde’’	liefdes	tussen	bewoners	
en	toeristen	die	er	zijn	opgebloeid	en	de	toenemende	vergrijzing	die	in	onooglijke	details	het	straatbeeld	kleurt.	Die	ruimtes	en	verhalen	laten	zich	niet	van	bovenaf	een	ruimte	
of	weg	toewijzen,	maar	nemen	van	onderop	bezit	van	de	stad	en	volgen	ontwikkelingsprincipes	die	je	als	stad	niet	kunt	reguleren	maar	wel	faciliteren.	

Al	die	informele	ruimtes	en	verhalen	van	individuen	en	de		kleine	gemeenschappen		waarvan	ze	deel	uitmaken,	zijn	net	zo	tekenend	voor	wat	Oostende	is	en	wil	zijn,	als	die	uit	
de	bekende	zeecanon.	Bovendien	hebben	ze	in	een	tijd	waarin	het	lokale	het	globale	definieert,	en	toeristen	deelgenoot	van	het	lokale	willen	worden,	een	enorme	recreatieve	
en	culturele	potentie.	 	Een	geslaagde	ruimtelijke	transformatie	sluit	die	apocriefe	kant	van	de	culturele	biografie	daarom	niet	uit,	maar	is	ter	verrijking,	verlevendiging	en	
verbijzondering	van	de	canon.	Het	vergt	een	aanvulling	op	de	traditionele	ruimtelijke	en	stedenbouwkundige	praktijk	van	ontwerpen,	plannen	en	ontwikkelen.	Een	aanvulling	
die	respect	heeft	voor	de	betekenis	en	waarde	van	lokale	‘overruimte’,	‘zelforganiserend	vermogen’	en	‘terloopsheid’	van	de	culturele	biografie.	Die	aanpak	is	het	domein	van	
de	beeldende	kunsten	en	het	cultureel	ontwerp	dat	gericht	is	op	het	accommoderen	van	het	desem	van	ruimtelijke,	sociale	en	culturele	verbinding.		

Binnen	de	canon	van	Oostende	is	ook	de	landzijde	van	de	stad	een	apocrief	verhaal	geworden.	De	zee	bracht	de	havens	en	de	uitwisseling	met	het	achterland	dat	de	stad	van	
klei	en	voedsel	voorzag.	Het	werklandschap	van	de	zee	met	zijn	eigen	apocrief	geworden	verhalen	en	ruimtes,	spiegelde	en	ontwikkelde	zich	aan	de	materialiteit	en	het	beeld	
van	het	land	met	zijn	historische	dorpen	om	en	nabij	het	toekomstige	Groenlint	(en	omgekeerd).	Zo	vormde	zich	de	biotoop	van	een	culturele	biografie	waarin	wonen,	werken,	
vrije	tijd,	stad	en	land	zich	in	de	wederkerigheid	van	alles	tot	iets	typisch	Oostends	kon	uitkristalliseren.	Dat	verhaal,	die	ruimte	en	zijn	apocriefe	geworden	wederkerigheid,	
zijn	als	een	Schone	Slaapster	die	gewekt	wil	worden.	De	ontwikkeling	van	het	Groenlint	faciliteert	dat	in	ruimtelijke	en	infrastructurele	zin.	De	ontwikkeling	van	een	brede,	
doorlopende	culturele	ontwikkeling	 in	programmering	die	aanhaakt	op	het	canonieke	en	apocriefe	van	wat	 is	en	kan	worden,	kan	zorgen	voor	de	specifieke	invulling	van	
informele uitwisseling en verbinding. 

Let Geerling, curator cultuur & ruimte
 

Essay - Groenlint Oostende: Culturele Biografie



Groenlint Beeldreferentie, bron: Louise Bourgeois ‘Maman’ / Beaufort
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5.3 Scenario
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Het is belangrijk in de loop van het proces te bepalen welke 
sturingsmechanismen	er	 zijn,	wat	de	doelgroep	 is	 en	wat	
de bemoeienis van de stad en het openbaar bestuur moet 
zijn	op	belangrijke	plekken	aan	het	Groenlint.	Voor	Nieuwe	
Koers en Oefenrenbaan is een eerste proeve gemaakt.

Ontsluitingsprincipes
Het	 Groenlint	 in	 haar	 ontsluiting	 is	 het	 begin	 van	 het	
beinvloeden van de ruimtelijke ontwikkelingen van de 
stadsrand	die	zich	afspelen	in	de	afzonderlijke	onderdelen,	
die	tot	voor	kort	gezien	werden	als	de	achterkant.
Het	 ontsluitingsprincipe	 is	 een	 strategisch	 instrument.	 De	
afzonderlijke	 gebieden	 Nieuwe	 Koers	 en	 Oefenrenbaan	
kunnen	gezien	worden	als	aparte	identiteiten	met	een	eigen	
toekomstige	 dynamiek	 en	 eigendomsrelatie.	 De	 schema’s	
tonen	vier	manieren	waarop	het	Groenlint	als	routing	zich	
verhoudt	tot	de	plek.	Het	kan	de	plek	passeren,	omsluiten,	
insluiten	en	afzonderen.

Eigendomsverhoudingen
De mate van invloed van de stad op de ontwikkeling van 
de	lokatie	wordt	bepaald	door	de	grootte	en	de	positie	van	
eigendom.	De	afzonderlijke	referentieprojecten	geven	ieder	
voor	zich	de	wijze	waarop	publieke	en	private	ontwikkeling	
tot	 stand	 zijn	 gekomen.	 Insel	 Hobroich	 is	 een	 private	
ontwikkeling op de gehele plek. Kroller-Muller is publiek 
en	 voorheen	 een	 private	 ontwikkeling.	 Het	 Park	 Spoor	
Noord	 is	 geheel	 publiek	 met	 daarbinnen	 kleine	 private	
ontwikkelingen.	 De	 vier	 schema’s	 tonen	 varianten	 van	
eigendomssituaties	in	relatie	tot	de	ligging	van	de	Groenlint	
routing	en	het	publieke	of	private	eigendom.

5.4 Sturingsstrategie 



06     Samenvatting
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06     Samenvatting

Het	masterplan	 Groenlint	 wordt	 het	 instrument	 dat	 over	 langere	 tijd	 helpt	 in	 het	
selecteren	van	stedenbouwkundige	en	programmatische	ingrepen	langs	het	lint.	Het	
is	geen	eindproduct	maar	een	scenario-ontwikkeling.	Het	zal	zich	aan	moeten	blijven	
passen	aan	het	tijdsgewricht.	Het	masterplan	heeft	een	duidelijke	missie	die	scherp	en	
locatie	specifiek	moet	worden.	Het	bestaansrecht	als	stedenbouwkundige	drager	zal	
zich	in	de	tijd	moeten	bewijzen.	

De	 mens	 van	 de	 21ste	 eeuw	 wordt	 minder	 consumptief	 en	 meer	 productief	
deelnemer	 van	 activiteiten	 in	 het	 publieke	 domein.	 De	 nieuwe	 programmering	 zal	
moeten	aansturen	op	een	ontmoeting	van	de	bewoners	en	bezoekers	van	Oostende.	
Het	Groenlint	is	een	fysiek	ruimtelijke,	een	economische	en	een	culturele	opgave.	De	
huisstijl	is	onlosmakelijk	onderdeel	van	de	scenario-ontwikkeling.	Het	is	een	zichtbare	
vertaling	van	wat	het	Groenlint	als	stedenbouwkundige,	landschappelijke	en	culturele	
drager vertegenwoordigt.

De	Nieuwe	 Koers	 en	 Oefenrenbaan	 liggen	 in	 de	 invloedssfeer	 van	 de	 kust,	 gebied	
van	 kunst	 en	 cultuur.	 En	 naast	 het	 vliegveld;	 lokaal	 en	 globaal	 treffen	 elkaar	 hier.	
De	 uitwerkingslocatie	 heeft	 de	 potentie	 om	 een	 verbinding	 aan	 te	 gaan	 met	 de	
Oostendenaars,	 het	 duinlandschap,	 kunst	 en	 cultuurprogrammering	 en	 andere	
publiekstrekkers.	Het	is	belangrijk	te	bepalen	welke	sturingsmechanismen	er	zijn,	wat	
de doelgroep is en wat de bemoeienis van de stad en het openbaar bestuur moet 
zijn.	 Het	 ontwerpen	 aan	 de	 locaties	 is	 deel	 van	 de	 scenario-ontwikkeling	 voor	 het	
gehele	Groenlint.	Het	scenario	Nieuwe	Koers	en	Oefenbaan	beschrijft	en	tekent	aan	
cruciale	kernwaarden	voor	de	toekomst	van	de	plek,	nog	zonder	stelling	te	nemen	en	
wachtend	op	het	moment	dat	we	oorzakelijke	verbanden	hebben	om	hebben	om	te	

kunnen	kiezen.


