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« Oostende observeren »

Een nieuwe publieke ruimte rond Oostende

De territoriale context van het project is gegeven, het 
is een onzeker gebied tussen de stad en platteland. 
Een gebied waar de stad en het platteland elkaar lij-
ken te negeren of  met elkaar in confrontatie gaan en 
het territorium betwisten. De geografische positie 
van het Groenlint is duidelijk bepaald. De titel van 
ons project – Groene Gordel, Groenlint – Oostende 
observeren – schetst de probleemstelling. 

In het keurslijf  van een « gordel » streven wij naar 
een « ontsluiting » van deze intermediaire ruimte. We 
geven aan deze gordel een « zwaarte », we geven aan 
deze nieuwe « perifere publieke ruimte » een nieuwe 
waarde van een ontvangstruimte. We transformeren 
een « terrain vague » in een gedeelde ruimte, in een 
werkelijke potentiële sociale condensator. 

De nieuwe plekken schakelen zich aan elkaar als een 
ketting en vormen een nieuwe publieke ruimte, tege-
lijkertijd continu en gediversifieerd. Een soort van 
« boulevard » die zich materialiseert met zeer eenvou-
dige middelen – bomen, minimale aanpassingen van 
verhardingen, mijlpalen … 

Voor alles intensifiëren we datgene dat er al is. Een 
intensificatie die inzet op een omkering van bepaalde 
condities: in territoria die moeilijk zijn toe te eigenen 
worden tekens van een nieuwe civitas, een nieuwe 
collectieve ruimte ingeschreven. 

Bepaalde aanwezige landschappelijke configuraties 
op het traject van het Groenlint vormen wat men 
kan noemen een « landschappelijke monumenta-
liteit ». De notie van monument werd bevraagd 
gedurende de 20ste eeuw, in het bijzonder in de 
beeldhouwkunst waar het object van zijn sokkel werd 
gehaald om te investeren in het territorium (Land 
Art). In de architectuur van het landschap kwam de 
ruimte die traditioneel werd weggelegd voor de tuin 
in crisis door de opkomst van nieuwe programma’s 
en door nieuwe preoccupaties die het veld van de 
architectuur van het landschap verbreed hebben naar 
andere territoria. Vandaag is het mogelijk om een 
« nieuwe monumentaliteit » te herdenken die nieuwe 
plekken van observatie vormen in het territorium. 

Daarom, doorheen een opeenvolging van zeer 
verschillende landschappen – een gordel van 21ste 
eeuwse stadsparken – bestaat deze  nieuwe « stede-
lijke ruimte » ook uit een lange opeenvolging van 
« observatoria van het territorium ». Een observatie 
die zich informeert van de hemel tot de aarde. Die 
zeer ver en zeer dichtbij kijkt. Er op en er onder …. 

Architecturale elementen – de platformen – provo-
ceren de blik. Ze suggereren, accentueren, oriënteren 
de observatie. Op dezelfde manier als kades die de 
aansluiting van de stad met het water organiseren. 
Deze « aardse kaaien » markeren sterk de overgang 
tussen de territoria door « platformen van uitwis-
seling » te vormen met een zeer « performant » 
karakter. 

Door hun topografische positie, de dimensies en hun 
materialiteit introduceren de platformen een verras-
sing in het traject, een emotionele shock die een bron 
vormt van een hernieuwde blik op de dingen die 
men niet meer kon zien. De platformen leggen een 
ander tempo op. Het zijn rustpunten in het traject. 
Zij stellen een « ruimte-tijd » voor van ondervraging. 
Ondervraging van de schoonheid van de wereld en 
van zijn fragiliteit. Van wat is, wat is geweest van alle 
mogelijkheden die hij bevat in de hoop.
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deel 1: 
ontwikkelingsvisie en -strategie voor het groenlint

Ontwikkelingsvisie en -strategie

In deze bundel trachten wij een eerste beeld te geven van een 
ontwikkelingsvisie- en strategie voor het Groenlint in Oos-
tende. Het zijn eerste verkenningen van het territorium met het 
Groenlint als invalshoek. Het territorium wordt getekend en 
hertekend met als doel dat wat is te laten samenvallen met de 
mogelijkheden die vervat zitten in het gebied. Naast elementen 
van visie en strategie wordt er ook concreet ontworpen op loca-
tie. Ook deze ontwerpen moeten beschouwd worden als eerste 
exploraties van de mogelijkheden van een bepaalde plek en 
ingreep. Door de complexiteit van de opgave zullen deze explo-
raties in deze fase zeker nog niet de volledigheid van een plek 
benaderen. Toch zijn ze volgens ons noodzakelijk om abstractie 
in het project te vermijden. 

“Pas une image juste, just une image” (Jean-Luc Godard)

Het Groenlint moet een recreatief  traject worden rond de Stad 
Oostende. In de projectdefinitie identificeert de Stad Oostende 
een aantal groene fragmenten op de schakel tussen stad en land-
schap die als kralen aan de ketting van het Groenlint hangen. 
Deze fragmenten bezitten kansen om ieder op zich maar ook in 
hun onderlinge relatie een meervoudige bijdrage te leveren aan 
de kwaliteit van het Groenlint en de kwaliteit van de stad Oos-
tende en zijn omgeving. 

Oostende – 4 Complementaire landschappen

We lezen Oostende vandaag als een aaneenschakeling van 4 
complementaire landschappen: zee en strand, de stad, de groene 
gordel en het agrarisch gebied. Deze landschappen hebben elk 
een heel eigen karakter. Opmerkelijk in de context van Oos-
tende is de afwezigheid van zware infrastructurele grenzen tus-
sen deze verschillende landschappen. De gebruiker vloeit als het 
ware over van het ene in het andere landschap. 

Om de relatie tussen de stad en de zee te versterken werd er in 
de Oostende sterk geïnvesteerd in het omvormen van de dijken 
tot aangename verblijfsplekken en wandel- en fietspromenades 
van de stad. Daarnaast werd ook een herwaardering van de stad 
zelf  niet vergeten. De laatste decennia werd door de stad werk 
gemaakt om van het stadscentrum en de omliggende stadswij-
ken aantrekkelijke omgevingen te maken voor zowel de bewo-
ners als de bezoekers van de stad. Het stadscentrum met zijn 
winkels, horeca, musea, pleinen en parken werd een interessant 
alternatief  voor een strandbezoek. Zowel voor de bewoners als 
de bezoekers van de stad. 

De aanpak van het Groenlint rond de stad is een volgende stap 
in het diversifiëren van het karakter van Oostende als stad aan 
zee en een volgende stap in het opwaarderen van Oostende. 
Het Groenlint zal een nieuw – “derde” – gezicht van de stad 
tonen, namelijk de groene stadsrand of  Groene Gordel.

De Groene Gordel – Een set van 21ste eeuwse stads-
parken 

Deze Groene Gordel is een gebied waar landschap en groot-
schalige ontwikkelingen koud naast elkaar staan: de luchthaven, 
de baanwinkels langs de Torhoutsesteenweg, het sportpark, de 
polders, het stadsrandbos, de Spuikom, het industriegebied, het 
kanaal Gent-Oostende… De landschappelijke entiteiten van de 
Groene Gordel (Zwaanhoek, Krekengebied…) zijn historische 
polders. De verstedelijkte entiteiten – luchthaven, ontwikkelin-
gen Torhoutsesteenweg, het industriegebied … - zijn in hoofd-
zaak in de tweede helft van de vorige eeuw tot stand gekomen. 
Het kanaal Brugge-Oostende en het kanaal Plassendale-Nieuw-
poort dateren van de 17de eeuw.

De opgave voor het uitbouwen van een Groen Lint rond de 
stad Oostende kan niet los gezien worden van deze Groene 
Gordel. Zoals reeds in de inleiding gesteld is het Groenlint een 
middel om deze ruimte zichtbaar en beter beleefbaar te maken 
en de relatie tussen de bewoners en bezoekers van de Stad Oos-
tende met dit gebied te versterken. 

De Groene Gordel is een enorm rijk en veelzijdig caleidosco-
pisch landschap. Vandaag wordt het gebied als zeer fragmentair 
ervaren en zijn de kwaliteiten ervan vaak verborgen. In een 
evaluatie van het gebied zijn twee vaststellingen van belang. 

Een eerste vaststelling is dat de Groene Gordel bestaat uit een 
aaneenschakeling van verschillende landschappen. Ieder land-
schap heeft zijn eigen structuur en onderscheidt zich op die 
manier van ieder ander landschap in de Groene Gordel. De 
landingsbaan op de luchthaven, de orthogonale structuur in 
de polder naast het Sportpark, de grillige waterstructuur in het 
Krekengebied, de spiegelvorm van de Spuikom… De struc-
tuur is ontstaan vanuit een intrinsieke logica bij de ontwikkeling 
van ieder gebied en/of  vanuit natuurlijke wetmatigheden. De 
landschappen van de Groene Gordel zijn ook zeer dynamische 
landschappen die variëren naargelang de seizoenen. 

Een tweede vaststelling is dat de Groene Gordel naast een zeer 
sterke landschappelijke component ook een duidelijke rol ver-
vult voor de stad. Dit laatste kan gaan over landbouw, waterbuf-
fering, recreatie, natuur … Het gebied is van cruciale betekenis 
voor de Stad Oostende en voor het functioneren van de stad. 



5

“The more traditional ways in which we speak about landscape and cities have been conditioned through the 
nineteeth-century lens of  difference and opposition. In this view, cities are seen to be busy with the technology 
of  high-density building, transportation infrastructure, and revenu-producing development, the undesirable 

effects of  which include congestion, pollution, and various forms of  social stress; whereas landscape, in 
the form of  parks, greenways, street trees, esplanades, and gardens, is generally seen to provide both salve 
and respite form the deleterious effects of  urbanization.” (James Corner in “Terra Fluxus”, Landscape 

Urbanism Reader)

“The park is stripped of  methaporical content and spiritual intention. It is demystified. The emphasis on 
materiality and the unveiling of  the technical means of  construction eliminate the transcendental in the 

park and invalidate the conceptual separateness of  the park from the city. Rather than being presented as 
isolated and protected from technology and capitalism and, in turn, offering the individual shelter from these 

forces, the park is understood as one of  many productive entities within the metropolis. Like the subway 
system or stock exchange, the park is a piece of  a system that contributes to and strives for maximum pro-
ductive efficiency. In its multiplicity of  functions, organized rationally according to function and production, 

the park is akin to an overlay of  activities of  the city. It no longer stands against the world but is one 
worldly thing among others.” (Anita Berrizbeita in “The Amsterdam Bos”, Recovering Landscape)

Vanuit deze twee vaststellingen beschouwen wij deze Groene 
Gordel als een collectie van 21ste eeuwse stadsparken. Het 21ste 
eeuwse stadspark is een landschap dat onderdeel uitmaakt van 
de stad en een duidelijke rol vervult die het “escapistische” 
karakter van de 19de eeuwse stadsparken ver overstijgt. Een 
21ste eeuws stadspark is een productief, werkend landschap met 
een sterke landschappelijke component en een werkende com-
ponent. En dit gaat samen met de rol van het park als sociale 
condensator, als een plek waar een heel eigen stedelijke cultuur 
zich kan ontwikkelen: werken in het landschap, educatie, kunst, 
evenementen, recreatie … 

Het Groenlint is een aanleiding om dit beeld van een Groene 
Gordel als collectie van 21ste eeuwse stadsparken scherper te 
stellen. Specifieke eigenschappen van ieder park worden geïden-
tificeerd en waar nodig bijgesteld om de identiteit van ieder park 
te versterken en het beter te verankeren in zijn context. Het 
landschappelijke karakter alsook het werkende karakter spelen 
hier een evenwaardige rol van betekenis. Actuele thema’s als 
stedelijke landbouw, recreatie, ecologie, water, energie, natuur en 
erfgoed, mobiliteit, groen … kunnen nieuwe lagen vormen die 
overheen de bestaande ruimte gelegd worden om het werkende 
karakter te versterken. In bepaalde deelgebieden is het voldoen-
de om hetgeen er is scherper in beeld te brengen om het gebied 
sterker op de kaart te zetten. In andere kan door minimale 
ingrepen een grote meerwaarde worden gerealiseerd. In nog 
andere zal er een proces op gang moeten gezet worden om stap 
voor stap een heroriëntering van het gebied te realiseren om dit 
te ontwikkelen naar een volwaardig 21ste eeuws stadspark bin-
nen deze Groene Gordel en aansluitend op het Groen Lint. 

Het Groenlint – een collectie van punten, lijnen, plat-
formen en landschapsmonumenten 

Het Groenlint laat toe om vanuit de stad en vanuit het lande-
lijk gebied de Groene Gordel van Oostende te verkennen, te 
ontdekken, te observeren... Het Groenlint ontsluit dit veelzijdig 
landschap. Dit vraagt enerzijds een goede aansluiting op het 
netwerk van de omliggende stadsdelen en landschappen en an-
derzijds een interessant traject van waaruit deze verkenning het 
best mogelijk is. Op bepaalde momenten loopt het traject tus-
sen wijk en Groene Gordel, op andere momenten dwars door 
één van de parkentiteiten van de Groene Gordel, op nog andere 
aan de buitenzijde. 

Het Groenlint wordt de ruggengraat van de Groene Gordel. 
Het Groenlint markeert één lijn langs en door de Groene 
Gordel. Deze lijn vormt een toegang tot het gebied en is een 
oriënterend element. Het tracé van het Groenlint wordt op een 

dergelijke manier getrokken dat een veelheid aan interessante 
plekken en landschappen aansluiten op dit traject. Tegelijkertijd 
wijst het Groenlint de gebruiker ook andere interessante plek-
ken en trajecten aan. Het uitbouwen van het Groenlint als één 
lijn – en niet een veelheid aan lijnen – geeft een goed evenwicht 
tussen richting geven aan de gebruiker en tegelijkertijd voldoen-
de vrijheid geven om zelf  te ontdekken, te vinden en te verlie-
zen in dit landschap. Ook vanuit pragmatisch oogpunt – kosten, 
realiseerbaarheid, flexibiliteit … - is de keuze voor één lijn ook 
te verkiezen.

Het Groenlint is geen continu doorlopende lijn. Dit traject 
wordt niet gebouwd als één aaneengesloten geheel. De veelheid 
van de contexten en de schaal van dit traject laten dit niet toe. 
Door een set van ingrepen van verschillende registers wordt 
deze lijn op het terrein gesuggereerd. Bomenrijen, mijlpalen en 
verhardingsstrips markeren de lijn. Platformen definiëren plek-
ken langs het traject. Landschapsmonumenten vormen herken-
ningspunten in het landschap. Observatoria leren kijken. 

Het Groenlint kan gebruikt worden op zeer veel verschillende 
manieren. Zowel functionele als recreatieve verbindingen zijn 
mogelijk via het Groenlint. Het Groenlint markeert zowel een 
lang traject rond de stad als kleine bewegingen in de omgeving 
van de woon- of  werkplek van mensen. Zowel een beweging 
van a naar b als lusvormige trajecten kunnen door het Groen-
lint worden geïnitieerd. 

Binnen het Groenlint kan kunst op verschillende manieren wor-
den ingezet. Zowel bij het ontwikkelen van de platformen, land-
schapsmonumenten en observatoria kan kunst een rol spelen. 
De referentieprojecten die in deze bundel getoond worden met 
betrekking tot deze observatoria zijn hiervan een voorbeeld. 
Daarnaast kan het Groenlint ook een podium worden voor ver-
schillende vormen van kunst. Op en langs het Groenlint zijn er 
een veelheid aan zeer diverse plekken met heel andere condities 
die een podium kunnen vormen voor allerhande performances, 
tijdelijke installaties … 

Ontwikkelingsstrategie 

De ontwikkelingsstrategie voor het uitzetten van het globaal 
ruimtelijk kader bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste de iden-
titeit van ieder 21ste eeuws stadspark van de Groene Gordel 
versterken. Ten tweede de realisatie van een Groenlint als toe-
gang tot het gebied. Ten derde het aansluiten van het Groenlint 
op het bestaande netwerk van de Groene Gordel maar ook van 
de omgeving (aan de ene zijde de stad en aan de andere zijde 
het agrarisch gebied). In deze laatste stap zit ook het wegwerken 
van missing links die aansluiten met het Groenlint. 

Als pilootproject voor het Groenlint stellen wij voor om deze 
niet te beperken tot locatie 3a en 3b. Zoals in de bundel dui-
delijk zal worden stellen wij voor om locatie 3a en 3b met mi-
nimale middelen aan te pakken. Dit komt voort uit een lezing 
van deze specifieke plek. Daarnaast denken wij dat het zinvol 
is om het beschikbare budget te spreiden. Naast het realiseren 
van het Groenlint ter hoogte van de wijk Nieuwe Koers denken 
wij dat er ook nog een aantal injecties kunnen gegeven worden 
op andere plekken langs het Groenlint. Met beperkte middelen 
kunnen een aantal platformen en landschapsmonumenten gere-
aliseerd worden. Op die manier wordt het traject reeds op korte 
termijn voelbaar op het terrein. 

groene gordel

groenlint
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Filmische sequens: Het ontwerpen van het Groenlint vraagt een 
aandacht voor de filmische sequens die zich ontwikkelt in het 
doorlopen van het traject. Hoe ervaar je een traject, wat zie je 
op welk moment, wanneer toont de volgende ruimte zich, hoe 
lang zijn bepaalde segmenten in het traject … In een landschap 
als de Groene Gordel zal deze ervaring ook sterk verschillen 
van seizoen tot seizoen. 

Toevoegen en weghalen: Een opwaardering van een bepaalde plek 
of  ruimte krijgt doorgaans een antwoord in het toevoegen van 
een nieuw element. In de context van deze opdracht denken wij 
dat tegelijkertijd ook de omgekeerde strategie zeer waardevol 
kan zijn: het opwaarderen door zaken weg te halen. Het “opkui-
sen” van een plek kan de kwaliteiten van een plek naar boven 
halen. Deze strategie is vaak ook zeer pragmatisch in termen 
van kosten. 

Randen: Een specifieke thematiek in het gebied zijn de randzo-
nes tussen bebouwing (bedrijventerrein, baanwinkels, woon-
wijken …) en het landschap. Deze overgangen zijn vaak zeer 
bruut en ondoordacht. De realisatie van het Groenlint vormt 
een aanleiding om deze randzones op een structurele manier 
te herdenken. Deze randzones moeten plekken worden die op 
verschillende schaalniveaus werken: zowel voor de passant als 
de lokale gebruiker, zowel op niveau van de wijk of  op niveau 
van het landschap. 

Meervoudig gebruik: Bepaalde ruimten, plekken of  elementen 
kunnen vaak tegelijkertijd of  op een ander moment in de tijd 
verschillend gebruikt worden. Door een zekere openheid in het 
definiëren van een bepaalde ruimte te laten wordt dit meervou-
dig gebruik gestimuleerd. 

Aanpak 

Voor de aanpak maken we een onderscheid tussen twee stap-
pen: de wedstrijdfase en de uitwerkingsfase. 

Wedstrijdfase

In de wedstrijdfase ontwikkelen wij een visie en strategie voor 
het Groenlint in Oostende. Daarnaast wordt deze visie verdui-
delijkt door een aantal concrete verkenningen op het terrein. 
Wij geloven er immers in dat een globale visie en strategie nood 
heeft aan concrete voorstellen om het masterplan te toetsen 
en om de mogelijkheden te tonen. Aan de hand van concrete 
snedes, collages en schetsen worden mogelijkheden geëxplo-
reerd. Dit betekent niet dat deze beelden of  voorstellen ook de 
juiste voorstellen zijn. Het onderzoeksgebied is dermate groot 
en complex dat niet alle aspecten onderzocht kunnen worden 
in het bestek van een wedstrijd. De beelden trachten de moge-
lijkheden te tonen van de verschillende lagen die we naar voor 
schuiven om het Groenlint te bouwen. 

Uitwerkingsfase

De verdere uitwerking van de ontwikkelingsvisie en –strategie 
zal in een aantal stappen verlopen. 

Stap 1: In een eerste stap wordt het wedstrijdvoorstel uitgebreid 
afgetoetst bij verschillende betrokkenen. Dit gaat van lokale 
en hogere overheden tot organisaties, bewoners … die betrok-
ken zijn of  kunnen worden bij het op de kaart zetten van het 
Groenlint. Zowel partijen die investeren, die kunnen instaan 
voor het beheer, die de communicatie rond het project mee 
kunnen voeren, toekomstige gebruikers …. worden betrokken. 
Deze aftoetsing kan gebeuren in plenaire en bilaterale overleg-
momenten.  

Stap 2: Parallel met stap 1 wordt de kennis over het gebied 
verder verdiept door de gesprekken met de actoren, verdere 
terreinverkenningen, historisch onderzoek (met de nodige input 
vanuit de opdrachtgever)… 

Stap 3: In een derde stap wordt de ontwikkelingsvisie- en stra-
tegie verder op punt gezet. Deze zal bestaan uit een visionair 
deel en een operationeel deel. Het visionair deel zal de totaliteit 
van de Groene Gordel en het Groenlint en de lange termijn in 
rekening brengen. Het operationeel deel zal zich meer richten 
op wat er concreet binnen een beperktere tijdspanne – korte 
en middellange termijn – gerealiseerd kan worden en binnen 
de scope van de opdracht van het Groenlint valt. Bijvoorbeeld 
ingrepen in het Sportpark of  het Stadsbos. Net als in de wed-
strijd zullen er een aantal concrete ontwerpoefeningen op loca-
tie gebeuren. 

Stap 4: Een vierde stap is een participatiemoment. Hier is het 
de bedoeling om een zo ruim en divers mogelijk publieke te 
betrekken bij het project. Dit om voorstellen te toetsen en nieu-
we ideeën op te doen. Deze participatie moet op poten gezet 
worden samen met de Stad Oostende. Dit kan in verschillende 
stappen gebeuren en op verschillende manieren. Organiseren 

Visie op publieke ruimte en aanpak

Alvorens meer in detail in te gaan op het voorstel dat werd 
uitgewerkt in de context van deze wedstrijd wensen wij hier 
nog kort onze visie op publieke ruimte en onze aanpak voor dit 
project toe te lichten. Wij denken dat het zinvol is om met deze 
visie en aanpak in gedachte het wedstrijdvoorstel te lezen. 

Visie op publieke ruimte 

Het werken aan publieke ruimte is geen geïsoleerd gegeven. 
Vandaag stellen er zich heel wat (nieuwe) uitdagingen die een 
invloed hebben op de publieke ruimte. Dit betreft uitdagingen 
van een zeer verschillende aard: maatschappelijk, ecologisch, 
klimatologisch, energie… De manier waarop deze uitdagingen 
een doorvertaling krijgen in de publieke ruimte maakt een be-
langrijk facet uit van de kwaliteit ervan. Dit zal immers de ge-
bruikswaarde en betekeniswaarde bepalen. We halen kort twee 
voorbeelden aan: klimaatswijziging en energie. Onder invloed 
van klimaatswijziging moeten we beter leren omgaan met – te 
veel of  te weinig – water in de stad. Maar ook met een invloed 
op de temperatuur, wind … De inrichting van de publieke 
ruimte kan bijdragen aan de adaptatie van de stad aan klimaats-
wijziging. Het verminderen van verhardingen, intelligent om-
gaan met water en het inzetten op groen is één van de elemen-
ten die hier een positief  effect op zullen hebben. Een andere 
uitdaging is energie. Energie is een hot issue. In de toekomst zal 
er gemikt moeten worden op het reduceren van het verbruik, 
op hernieuwbare energie, op het meer lokaal produceren van 
energie … Al deze aspecten kunnen ook een invloed hebben op 
de manier waarop de publieke ruimte wordt ontworpen, uitge-
voerd, beheerd en gebruikt. De mogelijkheden om door op een 
doordachte manier om te gaan met de publieke ruimte een po-
sitieve invloed te hebben op het actuele energievraagstuk zal de 
komende jaren verder geëxploreerd moeten worden. 

Naast deze meer globale uitdagingen is het werken aan de 
publieke ruimte ook een ontwerpuitdaging. Het is van belang 
dat een publieke ruimte ontwerp groeit vanuit een duidelijke 
visie. Binnen ons team en in samenwerkingen werken wij stap 
voor stap aan een visie die sturend kan zijn voor de projecten. 
Er zijn een aantal thematieken die weerkeren in de ontwerpen 
die we maken. Het zijn – vaak impliciet – toetsstenen voor een 
project. Wij zijn er van overtuigd dat publieke ruimte gebaat 
is met een meerlagige benadering waar tegelijkertijd ingezet 
wordt op verschillende registers: verschillende schaalniveaus, 
verschillende materialiteiten, oud tegenover nieuw, landschap 
versus plekken … Enkel op die manier kan een afdoende ant-
woord gegeven worden op de vragen die gesteld worden aan 
een publieke ruimte. Een meerlagige benadering geeft aandacht 
aan continuïteiten, articuleert (micro-)plekken, behoud open-
heid in interpretatie, geeft ruimte voor plezier en ontdekking, 
werkt aan permanentie … Al de registers zijn evenwaardig. Ze 
moeten stuk voor stuk even nauwgezet worden ontworpen en 
uitgevoerd. Het werken op verschillende registers geeft een 
antwoord op de dubbele vraag om een “bewoonbaar (stads)
landschap” te maken. 

We concretiseren deze visie hier voor deze opdracht door een 
aantal ruimtelijke strategieën op te lijsten – zonder volledig te 
willen zijn – die een onderliggende drijfveer zijn voor het ont-
werp. 

van wandelingen, workshops, gesprekstafels, enquêtes …. 

Stap 5: In deze stap wordt de ontwikkelingsvisie en –strategie gefi-
naliseerd. Op dit moment wordt ook een actieplan opgemaakt. In 
het actieplan wordt de visie en strategie verder geoperationaliseerd. 
Waar relevant worden met betrekking tot de verschillende onder-
delen zoals bomenrijen, mijlpalen, platformen, landschapsmonu-
menten … ruimtelijke principes opgesteld. Een fasering wordt 
uitgewerkt. Er wordt duidelijk uitgeschreven wie wat kan realiseren, 
beheren … (Buitengoed, Stad Oostende, VLM …). Mogelijke 
synergie met andere projecten of  lopende initiatieven worden be-
keken. Subsidiemogelijkheden worden verder in kaart gebracht. Er 
worden verantwoordelijkheden geformuleerd. Aanbevelingen wor-
den gemaakt voor de communicatie. Eén of  meerdere pilootprojec-
ten worden uitgeschreven.  

Stap 6: In deze stap zal het ontwerpteam instaan voor de verdere 
supervisie van verschillende deelprojecten van het Groenlint. 
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Een collectie van 21ste eeuwse stadsparken
1. de groene gordel
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De Groene Gordel zal in een eerste stap thematisch worden 
besproken. Hier ligt de nadruk op de verschillende rollen die 
het gebied kan spelen voor de stad. In een tweede stap zal in-
gezoomd worden op de verschillende deelgebieden: een set van 
21ste eeuwse stadsparken die samen de Groene Gordel rond de 
stad maken. 

1. Stedelijke landbouw

De Groene Gordel kan een belangrijke rol spelen in het ontwik-
kelen van nieuwe vormen van stedelijke landbouw. Stedelijke 
landbouw is landbouw-van-de-nabijheid. Er is een sterke relatie 
met de stad in termen van participatie van de stadsbewoner 
in de landbouwproductie en de stad werkt als belangrijkste 
afzetmarkt. Zowel de polders als de Spuikom dragen hier inte-
ressante opportuniteiten in zich. In de polders kunnen allerlei 
gewassen geteeld worden, vee kan gehouden worden op de 
graslanden, vissen kunnen gekweekt worden in de waterbas-
sins…. In de Spuikom kunnen vissen, mosselen, oesters, zee-
wier …worden gekweekt. Private partijen, publieke overheden 
en gemeenschapsorganisaties kunnen samenwerken om deze 
stedelijke landbouw uit te baten. Deze stedelijke landbouw kan 
op verschillende schalen worden gerealiseerd. Afhankelijk van 
de beschikbare ruimte en de organisatorische capaciteit. In be-
paalde gevallen vraagt het introduceren van stedelijke landbouw 
geen extra investering in de bestaande infrastructuur en het 
bestaande landschap. In andere gevallen is er nood aan aanpas-
singen. Ook op het vlak van de organisatie is het in bepaalde 
gevallen mogelijk om te werken vanuit bestaande organisaties 
(overheid, privaat …) of  om nieuwe organisaties op te richten. 

2. Energie

Verschillende opportuniteiten zullen worden geëxploreerd om 
de Groene Gordel op een duurzame manier te ontwikkelen op 
het vlak van energie. Het is de ambitie om de Groene Gordel 
in te zetten in het streven naar een 100% energieneutrale stad. 
Er wordt ingezet op het reduceren van de energiebehoefte in 
het gebied: gebruik van alternatieve vervoerswijzen (wandelen, 
fietsen, paardrijden …), alternatieve vormen van landbouw, 
vormen van energieketens (bv. in bedrijventerrein), directe 
vormen van energiegebruik (windmolen en pomp als één me-
chanisch systeem). Anderzijds worden verschillende mogelijk-
heden onderzocht in het ontwikkelen van hernieuwbare energie: 
windmolens, zonnepanelen, biomassa, waterkracht … Op het 
luchthaventerrein kan koolzaad worden geteeld om biobenzine 
te produceren. Al de voertuigen in het gebied kunnen aange-
dreven worden door deze biobenzine: de voertuigen op de 
luchthaven, de tractoren in de polders … In de industriële zone 
kunnen windmolens en zonnepanelen in combinatie met het 
realiseren van energieketens het energiegebruik sterk verduur-
zamen. Op strategische plekken (kop Gouweloze Kreek, kop 
Spuikom …) kunnen kleine energieturbines worden geplaatst 
om groene energie te produceren. Een aandachtspunt bij het 
realiseren van installaties voor hernieuwbare energie is het feit 
dat deze moeten gerealiseerd worden met aandacht voor na-
tuurwaarden. 

3. Water

De Groene Gordel kan een belangrijke rol spelen op het vlak 
van waterretentie. Klimaatsverandering heeft een impact op het 
niveau van de zeespiegel en de hoeveelheid water op het land. 
De Groene Gordel is een interface tussen land en zee en zal 

beïnvloed worden door deze veranderingen. De capaciteit om 
de polders gravitair te ontwateren zal verminderen (omwille van 
de zeespiegelstijging) en er zal meer water vanuit het hinterland 
naar deze polders vloeien (omwille van meer en hevigere regen-
val). Adaptatie is nodig om hier mee om te gaan. Een dubbele 
strategie is op zijn plaats: het uitbreiden van de capaciteit om 
water te bergen in de polder en het uitbreiden van de capaci-
teit van pompen om het water weg te pompen – ook bij hoog 
water – naar de zee. In de verschillende polders en ook in het 
stadsbos zijn er mogelijkheden om grote hoeveelheden water 
te bergen. Wetlands rond de Noordede zullen zorgen voor een 
extra bergingcapaciteit op de Oosteroever. Pompen die ge-
plaatst worden aan de mond van de Ede en aan het begin van 
de Gouweloze kreek garanderen voldoende afvloeiing in geval 
van pieken.  

4. Recreatie

De Groene Gordel is ook een plek om te recreëren. Ook op 
het vlak van recreatie zijn er heel wat evoluties die ook een be-
paalde ruimte vragen. De Groene Gordel beschikt over ruimte 
en infrastructuur om een veelheid aan recreatievormen een 
plek te geven. Er zijn een aantal gebieden die vandaag al een 
belangrijke rol vervullen in termen van recreatie: het sportpark 
de Schorre, de Spuikom, de omgeving van de Torhoutsesteen-
weg, de oefenrenbaan … Daarnaast zijn er heel wat trajecten 
door het gebied die gebruikt worden om te wandelen, fietsen, 
mountainbiken, paardrijden, varen, skeeleren, skateboarding …
Met de realisatie van het Groenlint kunnen zullen de mogelijk-
heden hiervoor nog vermeerderen. Een andere vorm van recre-
atie die ook met de realisatie van het Groen Lint versterkt kan 
worden is het observeren: kijken naar de vliegtuigen, de natuur, 
de sterren en planeten … Bepaalde gebieden kunnen ook een 
rol spelen in het opnemen van “alternatieve” vormen van recre-
atie. Bijvoorbeeld lawaaisporten in het industriegebied. Ook de 
aanwezige natuur en landbouw heeft recreatieve waarde. Op 
verschillende plekken zijn er voorzieningen die het recreatief  
gebruik kunnen ondersteunen zoals horeca gelegenheden, ser-
vicepunten voor de fietser, informatiemodules … 

5. Natuur en erfgoed

Natuur en erfgoed worden vaak beschouwd als tegengestelden. 
In onze visie zijn het twee aspecten van hetzelfde landschap. 
Dit is zeker het geval voor het polderlandschap dat rond Oos-
tende ligt. Om die reden wordt in dit project voorgesteld om bij 
de ontwikkeling van het landschap in de Groene Gordel rond 
de stad erfgoed en natuur op een vanzelfsprekende wijze met 
elkaar te laten integreren. Deze benadering vermijdt de traditi-
onele isolatie van natuur- en erfgoedwaarden in afzonderlijke 
juridische of  ruimtelijke entiteiten. 

In het gebied zijn een aantal entiteiten waar natuur en erfgoed 
vanzelfsprekend betekenis hebben. In hoofdzaak in de polders. 
Maar ook daar moeten kansen om verder aan natuurontwikke-
ling te doen met behoud of  zelfs versterking van de erfgoed-
waarde verder onderzocht worden. In andere gebieden is natuur 
en erfgoed minder duidelijk aanwezig. Ook hier willen we daar 
op werken. Hoe kan je natuur- en erfgoedwaarde introduceren 
in de omgeving van de luchthaven, in het industriepark …. 
Dit uiteraard rekening houdend met de andere relevante the-
matieken. Dit is enkel haalbaar wanneer natuur- en erfgoed op 
verschillende schalen onderzocht wordt. In een aantal gebieden 
waar de vraag van andere programma’s hoog is zal natuur een 
gebied kunnen infiltreren om de porositeit ervan te verhogen. 

Het landschap van de Groene Gordel zal op termijn profi-
teren van een duurzame ontwikkeling die zo veel mogelijk 
waarden realiseert: ecologisch, economisch, sociaal, erf-
goed…  Hoe meer mensen deze waarden onderkenen hoe 
groter de steun zal zijn om de Groene Gordel in zijn waarde 
te behouden en te versterken. Deze benadering garandeert 
een positieve evolutie van de Groene Gordel zonder de 
culturele en natuurlijke waarden op het spelt te zetten. 

6. Mobiliteit

Op het vlak van duurzame mobiliteit kan deze Groene 
Gordel een belangrijke rol spelen. Door zijn gerichtheid op 
nabijheid (stedelijke landbouw, lokale energieproductie ...) 
zal de behoefte aan verplaatsingen verminderen. Daarnaast 
zal de inrichting van het gebied ook duurzaam verplaatsen 
stimuleren door de realisatie van aantrekkelijke en veilige 
trajecten voor wandelaars, fietser en andere zachte wegge-
bruikers die vaak ook los liggen van straten met autoverkeer. 
Extra uitrusting van het gebied met servicepunten voor de 
gebruikers (fietspomp, oplaadpunt voor elektrische fietsen 
… ) verhoogt het comfort en ook het gebruik. Ook de aan-
wezigheid van het kanaal Brugge-Oostende en het kanaal 
van Plassendale-Nieuwpoort biedt kansen voor een duurza-
mere verplaatsing van zowel goederen als personen. 

7. Groen

De Groene Gordel kan een belangrijke bijdrage leveren als 
groene long van de stad. De aanwezigheid van structurele 
vegetatie – in het bijzonder bomen – biedt een enorme 
meerwaarde voor de stad. De aanwezigheid van groen in 
de stad creëert een aantrekkelijke omgeving en de meer-
waarde voor de biodiversiteit is gekend. Ook de bijdrage tot 
afbraak van CO2 door bomen is genoegzaam gekend. In 
het kader van de klimaatswijziging kan groen ook zorgen 
voor de nodige afkoeling wat belangrijker wordt doordat er 
temperatuursstijgingen zullen plaatsvinden. Voor een aantal 
gebieden in de Groene Gordel is groen eerder vanzelfspre-
kend (stadsbos, polders …). In andere delen van de Groene 
Gordel is er sprake van een sterke verstedelijking waardoor 
structureel groen nauwelijks aanwezig is. We denken aan de 
retailontwikkeling rond de Torhoutsesteenweg, het indus-
triegebied, de omgeving rond de haven …Ook in die gebie-
den moet er meer aandacht gaan naar structureel groen.
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1. Raversijdepark

recreatie – museum – natuur en erfgoed

Het  Domein Raversijde bevat een aantal interessante troeven: de Atlantikwal, Walra-
versijde, de Villa van prins Karel. Tegelijkertijd is er een gebrek aan structuur in deze 
site. Het zoeken naar samenhang, zowel binnen het domein als met de omgeving, naar 
één gemeenschappelijke noemer is de voornaamste uitdaging voor het domein. Eén van 
de elementen die de verschillende onderdelen van het domein ‘aan elkaar lijmt’ is de 
landschappelijke ontwikkeling. Het domein Raversijde bevat als landschap elementen 
van de vier belangrijkste ‘driving forces’ die hebben geleid tot de landschapsontwikke-
ling aan de kust: natuur, cultuur (in zijn oorspronkelijke betekenis van ‘het land bewer-
ken’), het Belgische koningshuis en oorlog. Overal langs de kust zijn dit de belangrijkste 
krachten die het landschap hebben ontwikkeld. Nergens zijn ze echter zo sterk met 
elkaar verbonden als in Raversijde. Het provinciedomein Raversijde wordt uitgebouwd 
tot een publieksvriendelijke erfgoedsite in natuurgebied, als belangrijke all-weather be-
zoekersattractie aan de kust voor zachte recreatie en erfgoedbeleving en met maximale 
kansen voor natuurontwikkeling. Het domein Raversijde kan het museale luik van het 
Groenlint op zich nemen. De infrastructuur is aanwezig om het verhaal van de ontwik-
keling van de Groene Gordel en het Groenlint aan bezoekers, recreanten en inwoners 
te vertellen. Een goede aansluiting met het Groenlint – bijvoorkeur aan de kustzijde – is 
hierbij noodzakelijk. 

2. Luchthavenpark

luchthaven – hernieuwbare energie – paardrijden 

Het luchthavenpark is een groot open veld. De landingsbaan en de luchthavengebou-
wen markeren deze open ruimte. Internationaal transport is de belangrijkste functie 
van het park: wereldwijd uitwisselen van mensen, goederen en resources. Tegelijkertijd 
wordt het open veld meer productief  gemaakt door koolzaad te telen om biobenzine te 
produceren. Al de voertuigen die gebruikt worden op de luchthaven, in de polders, in 
het industriegebied kunnen worden bevoorraad met deze biobenzine. Binnen het ge-
bied kunnen ook de faciliteiten voor paardrijden worden versterkt. 

3. Torhoutsesteenweg Retailpark 

retail – park&bike – groen 

De Torhoutsesteenweg is een typische steenweg die zich de laatste decennia stap voor 
stap baanwinkels hebben gevestigd. De Torhoutsesteenweg zal in lijn met het beleid van 
de stad Oostende verder uitgebouwd worden tot een retailas. Het idee dat in het struc-
tuurplan werd ontwikkeld om de open ruimten op deze strip te herschalen tot groei-
parkings wordt bevestigd. Deze groeiparkings en ook de as van de Torhoutsesteenweg 
krijgen een sterke groenstructuur. Het bomendak functioneert als een homogeniserende 
landschappelijke figuur die een raamwerk vormt voor de heterogene ontwikkeling van 
retailprogramma’s. De bomen creëren een aangenaam microklimaat op de parkings en 
hebben een neutraliserend effect op de uitlaatgassen van het autoverkeer. In het week-
end functioneren de groeiparkings als park&bike en vormen dus een ideale uitvalsbasis 
voor de gebruiker van het Groenlint. Tegelijkertijd kunnen deze groeiparkings een link 
maken met de aanliggende gebieden. In het bijzonder met les Hortillonages. 

4. Les Hortillonages 

water – stedelijke landbouw – watertransport – natuur en erfgoed – zorg 

Les Hortillonages verwijst naar Les Hortillonages in Amiens. Dit gebied op een boog-
scheut van de stad is een gebied dooraderd met kanaaltjes. Op de eilanden worden al-
lerhande groenten gekweekt. Met bootjes worden deze groenten naar de kade in de stad 
gebracht om verkocht te worden aan de inwoners. De polders opgespannen tussen de 
Torhoutsesteenweg en het Krekengebied zijn uitermate geschikt om op een dergelijke 
manier te functioneren. Het noordelijke deel heeft onregelmatige kleinschalige perceel-
structuur, het zuidelijk deel bestaat uit grootschaligere percelen gestructureerd volgens 
een orthogonaal grid. Vandaag is dit een functionerend landbouwgebied. We stellen 
voor om dit landbouwgebied sterker te betrekken op de stad in termen van productie 
en afzetmarkt: een landbouw gericht op nabijheid. Dit betekent in eerste instantie een 

1. Raversijdepark

2. Luchthavenpark 4. Les Hortillonages

3. Torhoutsesteenweg Retailpark

Luchthaven Lelystad

Les Hortillonages, Amiens

parking met bomen, Géneve



11

4. Les Hortillonages

andere organisatie van de werking van dit gebied. In een tweede stap kan het huidige 
landbouwgebruik worden gediversifieerd: telen van allerlei gewassen, kweken van vis 
in de vijvers en het houden van vee in de grasweiden … In een volgende stap kan ook 
de waterstructuur van het gebied aangepast worden om meer water te kunnen bergen 
en om ook transport over water mogelijk te maken in het gebied. In deze laatste stap 
kunnen de goederen via boten naar de marktplaatsen aan de Torhoutsesteenweg wor-
den gebracht. Door een verbinding te maken met het Plassendale kanaal kan ook naar 
andere plekken (Oudenburg, Snaaskerke, Leffinge … ) gevaren worden om goederen te 
leveren of  aan te voeren. Bij deze laatste stap kan werkelijk gesproken van Les Hortil-
lonages. In het gebied kunnen ook zorgboerderijen, verblijfsboerderijen, natuurboerde-
rijen, zelfoogstboerderijen ... worden ontwikkeld al dan niet in bestaande infrastructuur. 
Op die manier wordt ook de sociale functie van het gebied verder versterkt. 

5. Sportpark

Recreatie – natuur – stedelijke landbouw  

Het sportpark is een naast elkaar plaatsing van voetbalvelden. Tussen deze velden lopen 
groene of  blauwe lijnen die op bepaalde plekken een meer natuurlijk karakter geven aan 
dit gebied. Een grid van paden geeft toegang tot de sportvelden. Ook de kinderboerde-
rij maakt deel uit van dit gebied. Binnen de mazen van de structuur van (voetbal)velden 
kunnen water, natuur of  stedelijke landbouw worden ingezet om het gebied te diffe-
rentiëren. Er kan ook aansluiting gezocht worden met de kinderboerderij in termen van 
gebruik en ook beheer. Het doortrekken van deze groenblauwe lijnen in het stedelijke 
weefsel zal de relatie met het sportpark versterken.

6. Krekenpark

water – natuur – stedelijke landbouw – energie 

Het krekengebied is een oude polder die gestructureerd werd door een onregelmatig 
netwerk van kreken. Drie grote kreken – de Grote Kreignaert, de Zoutekreek en de 
Sluiskreek …. – zijn focuspunten in dit landschap. Het Krekenpark biedt heel wat kan-
sen voor natuurontwikkeling. Dit betekent echter niet dat er naast natuur niets anders 
mogelijk is in dit gebied. De productie van riet  heeft een ecologische meerwaarde 
(biodiversiteit, waterzuivering …) en kan ook geoogst worden om te gebruiken als bio-
massa. Ook een extensief  inzetten van vee dit gebied een extra dimensie geven voor de 
recreant. Het Krekenpark zal ook een belangrijke rol spelen in de waterbuffering. Net 
als les Hortillonages kan het Krekenpark een grootschalig retentiebekken vormen voor 
water. Het vergroten van de opslagcapaciteit vermindert enerzijds de nood om water 
weg te pompen naar de Gouweloze Kreek in natte periodes. Anderzijds kan het water 
uit het Krekenpark bij droogte gebruikt worden om in de stad waterlichamen van vers 
water te voorzien. 

  

7. Stadsbospark of  Geuzenbospark

natuur – water – recreatie – begraafplaats en crematorium – energie 

Het stadsbospark of  Geuzenbospark is een patchwork van verschillende bostypes. 
Deze bostypes verschillen in beeld, in successiestadium en in functie. Bepaalde delen 
zijn meer recreatief  georiënteerd, andere meer gericht op natuur, nog andere kunnen 
ingezet worden om biomassa te produceren. Dit maakt van het stadsbospark een dyna-
misch gebied die een meervoudige rol vervult en een veelheid aan ervaringen mogelijk 
maakt. Het geplande crematorium wordt aangevuld met een bosbegraafplaats. De sere-
niteit van een bos leent zich daartoe. De relatie met de aanliggende stadswijken wordt 
versterkt.

5. Sportpark

6. Krekenpark 7. Stadsbospark
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8. Zandvoorde woonpark

wonen – water – groen – recreatie 

Zandvoorde is een kleine kern in het poldergebied ten zuiden van Oostende. Het ligt 
opgespannen tussen de Grote Keignaart en Zwaanhoek. Een groenblauwe dooradering 
van deze dorpskern kan deze sterker oriënteren op de naastliggende landschappen en 
kan het landschappelijke karakter van de kern verhogen. De voorzieningen van Zand-
voorde kunnen gebruikt worden door de recreant van het Groenlint. 

9. Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 

water – recreatie – transport 

Het kanaal Plassendale-Nieuwpoort is een kanaal dat een verbinding vormt tussen het 
Kanaal Brugge-Oostende en de IJzer via de Ganzepoot in Nieuwpoort. Het vormt de 
zuidelijke grens van de Groene Gordel maar is tevens een belangrijke drager voor de 
ontwikkeling van het gebied. De economische betekenis van dit kanaal vandaag is nage-
noeg nihil. Voor recreatie heeft het kanaal wel heel wat kansen. Zo spelen de jaagpaden 
langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort een belangrijke rol in fiets- en wandelnetwer-
ken. De aansluitingen aan o.m. De Ijzer, het kanaal Gent-Oostende, Veurne Ieper en 
Nieuwpoort-Duinkerke maken het kanaal uitermate geschikt voor recreatieve vaart en 
toervaart. Het kanaal moet voldoende uitgerust worden wil het zich verder ontwikkelen. 
Door de aanleg van een jachthaven, kleine kades of  dokken kan het recreatieve gebruik 
verder ondersteund worden. Het kanaal kan ook ingezet worden voor het transport van 
goederen vanuit Les Hortillonages. Aansluitingen worden gezocht met de aanliggende 
dorpskernen van Oudenburg, Snaaskerke, Leffinge… Op deze manier kan het kanaal 
naast zijn recreatieve rol ook een economische rol spelen in het kader van stedelijke 
landbouw. 

10. Zwaanhoekpark

water – natuur en erfgoed

Deze polder heeft een grote historische waarde door het historisch permanent grasland-
gebruik, door zijn goed bewaard microreliëf  en door het grillige percelerings- en grach-
tenpatroon. Enkele hoeves vormen waardevol bouwkundig erfgoed door hun gaafheid 
en door hun historische relatie met het landschap. Het grillige en kleinschalige grach-
ten- en perceleringspatroon wordt geaccentueerd door rietvegetatie, door de openheid, 
en door de uitgestrektheid van deze graslanden.. Het gebied herbergt een rijke flora en 
(avi)fauna in het aaneengesloten graslandcomplex dankzij de natte omstandigheden. In 
het noordwesten  liggen er restanten van de antitankgracht uit WOII. Die bestaan uit 
een gracht, die gedeeltelijk verland is, een talud erachter en enkele bijhorende bunkers. 
Verspreid in het gebied komen nog enkele lagere bunkers voor.

11. Kanaalpark

Industrie – energie – groen – recreatie

Het bedrijventerrein van Oostende/Zandvoorde ligt geclusterd rond het kanaal Brug-
ge-Oostende. Parallel hieraan doorsnijdt ook de snelweg Oostende-Brussel en de spoor-
lijn dit gebied. Door het introduceren van een groenblauw grid in het bedrijventerrein 
krijgt zowel de beeldkwaliteit als de eco-effectiviteit van het gebied een upgrade. Dit 
netwerk kan collectieve functies zoals parkings, recreatieve ruimten, waterrettentie en 
waterzuivering in zich opnemen. Tegelijkertijd kunnen deze strips ecologische corridors 
vormen. Integratie van windmolens in het gebeid en langs het kanaal geeft het gebied 
ook een rol in het produceren van hernieuwbare energie. De heroriëntatie van het be-
drijventerrein naar een kanaalpark maakt dat de bedrijven niet enkel werken rond duur-
zaamheid – in lijn met de ambitie van de haven om zich te oriënteren naar duurzame 
hub - maar werken z ook in een duurzame omgeving. De monofunctionaliteit van het 
bedrijventerrein kan een stuk doorbroken worden door bepaalde vormen van recreatie 
op het bedrijventerrein toe te laten. Dit kan gaan over recreatie die gebruikt maakt van 
de publieke infrastructuur van het bedrijventerrein – water, straten, parkings … - maar 
ook over gebouwen die gebruikt kunnen worden voor recreatie die geen plek vindt in 
een stedelijk gebied (bv. zogenaamde lawaaisporten). Een kwalitatief  kanaalpark maakt 
het mogelijk dat het groenblauw netwerk ingezet kan worden als alternatieve routes 
voor mensen die van het Groenlint gebruik maken. 

11. Kanaalpark

8. Zandvoorde woonpark

9. Kanaal Plassendale-Nieuwpoort

10. Zwaenhoekpark

plan Tureluur, Zeeland

groen bedrijventerrein Zaragoza, Spanje 
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11. Kanaalpark

12. Noordede-wetland-park

15. Duinenpark 14. Havenpark

13. Spuikompark

12. Noordede-wetlandpark

water – recreatie – natuur 

De Noordede verzamelt regenwater van het poldergebied ten noorden van het kanaal 
Brugge-Oostende. Vandaag ziet de Noordede er uit als een gekanaliseerde rivier. Er 
zijn een aantal groene ruimten langs de Ede die nagenoeg geen relatie aangaan met het 
water. De Ede kan in de toekomst een ruggengraat vormen voor een serie van wetlands 
tussen de polders en de omgeving van het Eilandje en de Spuikom. Deze wetlands kun-
nen de toenemende hoeveelheid water die – tengevolge van de klimaatswijziging – door 
de Noordede zal moeten worden afgevoerd bufferen vooraleer ze geloosd kan worden 
in de havengeul. Een traject van het Groenlint langs en door deze wetlands geeft deze 
ook een recreatieve functie. Ook voor de natuur bieden deze wetlands kansen. De ge-
creeërde nat-droog gradiënten zorgen voor een rijke biodiversiteit. Het gebied kan ook 
functioneren als een ecologische corridor tussen Spuikom en de polders. 

13. Spuikompark

water- stedelijke landbouw – recreatie – energie 

Het Spuikompark bestaat uit de Spuikom en het stadsbos van Bredenen. Het stadsbos 
van Bredene vormt de groene component van het Spuikompark De Spuikom is de 
blauwe component: een meer van zoutwater in het hart van Oostende. Het is een punt 
van oriëntatie en markeert de ingang van de Oosteroever komende van het stadscen-
trum. Een dijk – soms hoog en soms laag – met een pad verbindt de Spuikom met de 
aanliggende stadswijken. De Spuikom wordt intensief  gebruikt voor waterrecreatie en 
er worden ook oesters gekweekt. Beide functies kunnen verder uitgebouwd worden. 
Hierbij moet uiteraard gewaakt worden over een goed evenwicht tussen beide. Door het 
creëren van bijkomende voorzieningen kunnen verschillende vormen van waterrecreatie 
worden versterkt. Het uitbreiden van de kweekfunctie vraagt ook extra infrastructuur. 
Naast oesters kunnen ook mogelijkheden onderzocht worden voor het kweken van 
mosselen en zeewier. Deze aquacultuur kan afzet krijgen in restaurants rond de Spui-
kom en in het centrum van Oostende. Waar de Spuikom verbindt met de havengeul 
kunnen turbines worden geplaatst om energie op te wekken. 

14. Havenpark

water – wonen – groen

Het Havenpark is een nieuwe stadswijk georiënteerd op de dokken. Nieuwe publieke 
groene strips loodrecht op de dokken maken deze dokken sterker voelbaar in het aan-
liggende stedelijk weefsel. Deze strips vormen een raamwerk waarbinnen de nieuwe 
stadswijk zich kan ontwikkelen. De aanwezige voorzieningen van het Havenpark met 
horeca en winkels en publieke kades maken het tot een unieke stopplaats voor de recre-
ant. 

15. Oosteroeverduinenpark

natuur en erfgoed – recreatie – wonen 

Het Oosteroeverduinenpark zijn de bebouwde duinen op de schakel tussen land en 
zee. In het Duinenpark liggen Fort Napoleon, Duin en Zee en de site van het Militair 
Hospitaal. Ook een belangrijke collectie van oude bunkers vormen onderdeel van het 
erfgoed van deze site. De duinen hebben zowel een natuur- als een recreatieve waarde. 

Wetlands rond de Aire, Géneve

Hammerby sjöstad, Stockholm
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een aaneenschakeling van lijnen, punten, platformen en landschapsmonumenten
2. het groenlint

Het Groenlint wordt de ruggengraat van de Groene Gordel. 
Zoals reeds in de inleiding toegelicht wordt het Groenlint niet 
als één continue infrastructuur ontworpen. Deze lijn wordt ge-
materialiseerd door een set van punctuele ingrepen. Mijlpalen, 
bomenrijen en verhardingen definiëren de lijn. Een reeks plat-
formen maken plekken op deze lijn. Landschapsmonumenten 
creëren herkenningspunten die de ervaring van het landschap 
van de Groene Gordel complementeren. Bij de bouw van het 
Groenlint wordt de lijn benadrukt maar tegelijkertijd wordt er 
veel aandacht besteed aan een vernetwerking met de omgeving. 
Er worden verbindingen gelegd met omliggende gebieden en 
plekken, missing links worden weggewerkt…
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De Lijn

Het traject van het Groenlint wordt op het terrein leesbaar ge-
maakt aan de hand van verschillende elementen in een verschil-
lend ritme. Minimaal gaat het over het inzetten van mijlpalen, 
bomenrijen en verhardingsstrips. Enkel de mijlpalen zijn ele-
menten die een zekere continuïteit over het ganse traject zullen 
realiseren. Bomenrijen en verhardingsstrips worden ingezet 
waar mogelijk maar zullen nooit de totaliteit van het traject be-
slaan. In een volgende stap kan ook onderzocht worden of  ook 
andere elementen deze strategie verder kunnen ondersteunen. 
Wij denken bijvoorbeeld aan het plaatsen van verlichtingslijnen 
op bepaalde segmenten. 

mijlpalen

bomenrijen

verhardingen
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De verharding kan op bepaalde segmenten van het Groenlint 
worden aangepakt. Bijvoorbeeld daar waar een nieuw traject 
moet gebouwd worden. In die gevallen stellen we voor om één 
en dezelfde verharding toe te passen. De monolieten betonnen 
verharding die vandaag al ligt op de centrale as van het Sport-
park geldt als referentie. Dit is een materiaal dat voldoende 
robuust is en tegelijkertijd een eigen identiteit kan geven aan het 
Groenlint.

De mijlpalen worden op een bepaald ritme ingezet langsheen 
het ganse traject om het Groenlint op microschaal leesbaar te 
maken. Op overgangen – kruisingen van straten, overgangen 
van het ene naar het andere gebied …de – worden de mijlpalen 
geplaatst om de gebruiker te oriënteren. Het inzetten van een 
mijlpaal laat ook toe om bijkomende informatie te geven over 
de positie op het Groenlint. Dit kan gaan over het aangeven van 
afstanden, indicatie  in welk gebied men zich bevindt, maar ook 
aanwijzen van andere interessante plekken of  routes in de na-
bijheid …  De mijlpaal krijgt een vormgeving op maat van het 
Groenlint. Bestaande mijlpalen kunnen een inspiratie vormen.

Bomenrijen worden ingezet langs het Groen Lint waar mo-
gelijk. Zij accentueren de lijn van het Groenlint. In heel wat 
gevallen organiseren deze bomenrijen de overgang tussen 
stad en landschap. Tegelijkertijd zorgen deze bomen voor een 
aangenaam micro-klimaat voor het traject van het Groenlint 
en versterken zij de ecologische waarde. Bomenrijen worden 
ingezet in het te ontwikkelen gebied langs de luchthaven, door 
het sportpark, op de randen van de Zwaanhoek, aan de Ede … 
Op iedere plek wordt er nagedacht welke boomsoort het meest 
geschikt is. Ook het ritme en de configuratie van de bomenrijen 
worden telkens afgestemd op de context. 



18 1. Raversijde platform 
2. Dijkplatform
3. Ensorplatform
4. Observatoriumplatform
5. Luchthavenplatform
6. Shopping platform
7. Bunkerplatform
8. Platform op de berg
9. Kreekplatform
10. Turbine platform
11. Stadsbosplatform
12. Groene 62 platform
13. Zwaenhoekplatform
14. Platform snelwegarcade
15. Jachthavenplatform
16. Wetlands platform
17. Platform Spuikom
18. Turbine platform
19. Havenplatform
20. Duinplatform
21. Visserskaaiplatform

De Platformen

Platformen maken bijzondere plekken langsheen het traject van 
het Groenlint. Platformen zijn plekken van uitwisseling en ob-
servatie. Uitwisseling van goederen, ideeën, ervaringen, energie 
… Observatie van het omliggende landschap, de fauna en flora, 
het water, de aanwezige activiteiten … Er is een meervoudig-
heid in de betekenis en het gebruik van deze platformen. Een 
alledaags gebruik (fietser, wandelaar, landbouwer, winkelaar …) 
wordt afgewisseld met tijdelijk gebruik (evenementen, markten, 
kunstperformances, exposities …). Platformen worden inge-
plant op plekken waar zij meerdere functies kunnen vervullen: 
een verbinding maken, informatie geven, uitzicht bieden, een 
verblijfsplek vormen, energie opwekken, de werking van het wa-
ter tonen… Het zijn publieke plekken bij uitstek en een podium 
voor een nieuwe stedelijke cultuur. 

De platformen zijn in essentie vlakken die aansluiten met het 
Groenlint en een rand definiëren naar het landschap. Deze 
vlakken passen zich telkens aan aan de specifieke context: ze 
vertrappen, plooien om, worden langer of  breder, worden 
geperforeerd… Op, naast of  onder deze platformen kunnen 
afhankelijk van de noodzaak verschillende uitrustingselementen 
worden toegevoegd: infomodule (zoals deze reeds werd ont-
worpen), zitbanken, verlichting, windmolen, turbine, pomp … 
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PLATFORM 2/Dijkplatform: Dit platform is één van de 
eind- of  beginpunten van het Groenlint. Het platform markeert 
een plek op de dijk. Het maakt én de relatie met het strand 
én de relatie met de Dorpstraat waar de Ensorkerk staat. Een 
servicepunt bedient de gebruikers van dijk, strand en zee en 
de gebruikers van het Groenlint. Op het strand creëert het 
platform een ruimte die voor een veelheid aan doeleinden kan 
worden ingezet. 

PLATFORM 3/Ensorplatform: De groene ruimte langs het 
Duinenkerkje wordt binnen de visie van de Stad Oostende in-
gericht als een ruimte die flexibel gebruikt kan worden door de 
buurt. Aan deze grasweide wordt een platform toegevoegd die 
andere vormen van gebruik op deze plek kan initiëren. Het plat-
form kan werken als een podium, een speelvloer, een zitplek… 
Een aantal schilder- en tekenborden worden op het platform 
geplaatst als eerbetoon aan Ensor. Het platform en de borden 
zijn bruikbaar voor alle leeftijden die wonen op deze plek of  ge-
bruik kunnen maken van deze ruimte in de luwte aan de zijkant 
van de kerk.   

platform 2

platform 3

platform 3 platform 3platform 2



20

PLATFORM 6/Marktplatform: Het Marktplatform maakt 
de verbinding tussen de baanwinkels langs de Torhoutsesteen-
weg en les Hortillonages. Op deze plek kunnen markten gehou-
den worden. De markten hebben al dan niet een relatie met de 
aanliggende winkels. Ook de producten die gekweekt worden 
in les Hortillonages kunnen er worden verkocht. De producten 
kunnen aangevoerd worden via kleine boten die aanmeren aan 
de kade van het marktplatform. Tegelijkertijd kan dit markt-
platform functioneren als instappunt voor het Groenlint. De 
groene parkings kunnen perfect functioneren als park&bike. 

PLATFORM 10/ Platform Gouweloze Kreek: Het water 
van het Krekengebied gaat via de Gouweloze Kreek naar de 
zee. We willen deze plek markeren en het proces van afwatering 
van het water naar de zee zichtbaar maken. Het platform toont 
door een aangepaste topografie en verbinding met het water de 
fluctuatie in hoogte tussen de waterniveaus van de kreken en 
deze van de Gouweloze kreek. De werking van de stuw wordt 
in het platform leesbaar gemaakt. Een waterrad, windmolens … 
kunnen ingezet worden om het water naar de Gouweloze kreek 
te pompen op het ogenblik dat hier het waterniveau hoger is 
dan in het Krekengebied. Het waterspel op het platform vormt 
een spelelement voor kinderen. 

PLATFORM 13/Zwaanhoekplatform: Het platform aan de 
Zwaanhoek creëert een plek op de overgang tussen de Zwaan-
hoek en de omliggende bebouwing. Het is een verblijfsplek 
opgenomen in een grid van bomen die in het water staan. Er 
worden banken voorzien om deze plek verder op te laden. Het 
Zwaanhoekplatform wordt zowel geplaatst aan de rand van de 
kern van Zandvoorde als aan de rand van het bedrijventerrein. 

platform 6

platform 10

platform 13

platform 6 platform 10 platform 13
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PLATFORM 16/Wetlandsplatform: Het platform in de wet-
lands is een locale injectie van een plek in het waterlandschap. 
Het platform versterkt de relatie met het water door een aantal 
terrassen te vormen die afdalen naar het water. Het laagste 
platform is een kuip die bij hogere waterstanden van binnenuit 
stelselmatig volloopt en een waterspeeltuin vormt. Dit platform 
kan op één of  meerdere plaatsen in de wetlands rond de Noor-
dede worden geplaatst. 

PLATFORM 17/Platform Spuikom: Het platform sluit aan 
op de dijk rond de Spuikom, daalt af  naar het water en vormt 
een vlak boven het water van de Spuikom. Het platform is een 
plek die recreatief  gebruikt kan worden (om te zitten, te spe-
len... ) en geeft ook toegang tot het water. Tegelijkertijd is het 
een plek van voedselproductie: mosselen, oesters en zeewier 
worden gekweekt in structuren onder en rond het platform. 
Een klein paviljoen serveert deze delicatessen van de Spuikom. 

PLATFORM 18/Turbineplatform: Dit platform sluit de 
wandeling rond de Spuikom. Het realiseert een kwalitatieve 
verbinding tussen de noord- en de zuidoever van de Spuikom 
ter hoogte van de brug van de Eduard Moreauxlaan. Het is een 
zitplek met uitzicht over de Spuikom. Tegelijkertijd kunnen 
turbines in dit platform worden geplaatst die energie opwekken 
gebruik makend van de fluctuaties in het hoogteverschil tussen 
het water in Spuikom en in de havengeul.

PLATFORM 21/Visserskaaiplatform: Dit platform vormt 
het andere eind- of  beginpunt van het Groenlint. Dit platform 
is de kade aan de stadskant van het veer dat de stad verbindt 
met de Oosteroever. Een servicepunt bedient de gebruikers van 
het veer en deze van het Groenlint. 

platform 16

platform 17

platform 18 platform 21

platform 16 platform 17platform 16
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De landschapsmonumenten

1. Landingsbaan
2. Oude Antitankkanaal
3. De Berg
4. De Spoorlijn
5. De Bosparkdreef
6. De Zwaanhoek Waterarcades
7. Het Windkanaal
8. De Hoge Duin

Langsheen het traject van het Groenlint zijn een aantal land-
schapsmonumenten. De landschapsmonumenten structureren 
elk op een particuliere manier het territorium. Landschaps-
monumenten zijn veelal infrastructurele elementen die een 
meervoudige betekenis krijgen. De landschapsmonumenten 
werken op de schaal van het landschap. Zij vormen bijzondere 
herkenningspunten in het landschap en werken als oriëntatie-
punt. Het zijn naast landschappelijke elementen ook publieke 
plekken. De landschapsmonumenten creëren een eigen ritme 
langs het Groenlint. Het zijn monumenten doordat zij een bij-
zondere plek zullen innemen in het collectief  geheugen van de 
gebruiker. Landschapsmonumenten ontstaan door het zichtbaar 
maken of  sterker articuleren van aanwezige elementen langs het 
traject – de berg in het Sportpark, de as door het stadsbos... 
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LANDSCHAPSMONUMENT 3: De Berg

In het Sportpark ligt een berg. Deze is ontstaan door het af-
dekken van een oud stort op deze site. Vandaag is deze berg 
een restplek binnen het Sportpark en in het gebied. De hoogte 
en schaal van dit element biedt nochtans heel wat kansen. We 
stellen voor om deze berg meer zichtbaar te maken in het land-
schap. Dit gebeurt door twee operaties. Ten eerste zorgt het 
meer oordeelkundig inplanten van bomen rond de berg ervoor 
dat deze beter gearticuleerd wordt. Er wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de ervaring van deze berg op het traject 
van het Groenlint. Ten tweede kan in een volgende stap de berg 
ook hoger worden gemaakt. Grond die uitgegraven wordt in 
aanliggende gebieden – om bijvoorbeeld meer buffercapaciteit 
te creëren voor water – kan op deze berg een plek krijgen. We 
stellen voor om de berg te verhogen in trappen. Bij elke verho-
ging kan een trap toegankelijk gemaakt worden. Op deze ma-
nier wordt de ruimte op de berg ook verschaald en gedifferen-
tieerd. De zuidelijke punt van de berg kan uitgebouwd worden 
als een uitzichtpunt over het landschap van het Krekengebied. 
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LANDSCHAPSMONUMENT 6: De Zwaanhoek Water-
arcades 

De Zwaanhoek is een zeer nat gebied. De brug van de snel-
weg over het Plassendale kanaal is gebouwd op een woud van 
kolommen. Deze arcade is als een markant element zichtbaar 
langsheen het traject van het Groenlint.  Daar tegenover staat 
dat als je dichtbij komt duidelijk wordt dat de ruimte onder de 
snelweg er zeer onaantrekkelijk bij ligt. We stellen voor om de 
kwaliteit van deze ruimte te verhogen door deze – in lijn met 
het dominante karakter van het gebied – onder water te zet-
ten. Het resultaat is een beeld van kolommen in water die een 
visueel spel realiseren: licht en donker, weerspiegelingen, reflec-
ties, perspectief  … Naar analogie met dit beeld willen we nog 
twee andere waterarcades bouwen in de Zwaanhoek gebruik 
makende van een bomengrid in een waterspiegel. De ene wa-
terarcade zal de rand van de kern van Zandvoorde hertekenen. 
Zandvoorde krijgt op die manier twee landschappelijk gearti-
culeerde randen: aan de ene zijde de grote Keignaart en aan de 
andere zijde deze nieuwe waterarcade. De andere waterarcade 
vormt de rand tussen Zwaanhoek en het bedrijventerrein. Deze 
waterarcades geven identiteit aan de Zwaanhoek en aan de ran-
den van de aanliggende gebieden. Verder zorgen zij voor een 
bijzondere ruimtelijke ervaring langsheen het Groenlint. De ene 
waterarcade is zichtbaar vanaf  de andere. In een sequens langs 
het groen lint wordt stap voor stap de analogie duidelijk. Vanaf  
de snelweg en vanaf  de spoorweg zullen deze waterarcades ook 
een zekere herkenning realiseren. Dit analoog aan de dreven die 
doorsneden worden door de E40 (bv. in Aalter). 

waterarcade van kolommen onder de snelweg

waterarcade van bomen

zicht op bomenrij aan de rand van Zandvoorde zicht op arcade van de snelweg zicht op bomenrij aan de rand van het bedrijventerrein
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LANDSCHAPSMONUMENT 8: De Hoge Duin

In de oksel van de nieuwe Oostdam wordt een nieuwe duin 
ontwikkeld. Deze operatie sluit aan met de verduiningsoperatie 
die ingezet is door de Stad Oostende in de omgeving van Duin 
en Zee. De Hoge Duin wordt het attractiepunt van het Oos-
teroeverduinenpark. Vanaf  de Hoge Duin kan je de stad zien. 
Vanaf  de stad wordt tussen de Lange Nelle en de radartoren 
de Hoge Duin zichtbaar. De Hoge Duin is een observatorium 
van waaruit de verschillende landschappen zichtbaar worden. 
Tegelijkertijd is het een oriëntatiepunt. Het is een bijzondere 
speel- en verblijfsplek. 

LANDSCHAPSMONUMENT 5: De Bosparkdreef  door 
het Geuzenbospark

De Karperstraat trekt een rechte lijn door het Geuzenbospark. 
Wij stellen voor om van deze Karperstraat de centrale ruggen-
graat van het bospark te maken. Dit door deze vorm te geven 
als een centrale dreef  met meerdere bomenrijen aan weerszij-
den. Binnen het zich evoluerende landschap van het bospark 
– bepaalde percelen al aangeplant ander niet, open versus ge-
sloten deel van het bospark, percelen die gebruikt worden voor 
het ontwikkelen van biomassa … - moet deze centrale dreef  
een zekere permanentie vertegenwoordigen. Daarnaast moet 
deze dreef  de centrale publieke drager worden van het bospark. 
Aangelegd in een comfortabele verharding is de dreef  een be-
langrijke verbinding tussen het stadscentrum en het hinterland. 
Tegelijkertijd worden ook verblijf- en speelplekken op en langs 
deze as voorzien. Deze dreef  wordt best in een zo vroeg moge-
lijk stadium aangeplant.
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deel 2: 
ontwerpend onderzoek op zone 3a en 3b

koolzaadproductie aan weerszijden van de Duinkerkseweg

inplanting van elementen in het kader van paardenrecreatie

waterlandschap rond de Duinkerkseweg

een patchwork van verschillende teelten volgens de 
perceelstructuur

Het gebied opgespannen tussen de luchthaven en de nieuwe 
Koerswijk moet worden herdacht. Het betreft een gebied van ca 
50 ha. Het gebied heeft een lengte van ca 2km en een breedte 
die varieert tussen de 60 en de 460 meter. De gronden zijn van-
daag niet in eigendom van de Stad Oostende. Eén deel wordt 
vandaag gebruikt voor akkerbouw. Het andere deel bevat de 
oefenrenbaan voor de paardensport. Het gebied wordt aan de 
ene zijde begrensd door woonwijken. Aan de andere zijde is er 
de Duinkerkseweg en de luchthaven. 

Binnen de globale visie zal dit gebied zich mee inschakelen in de 
Groene Gordel van 21ste eeuwse stadsparken. Concreet betekent 
dit dat dit gebied onderdeel uitmaakt van het landschap rond de 
luchthaven. Om dit gebied een meerwaarde te geven moet dit 
ontsloten worden, moet de overgang met de woonwijk worden 
herdacht en moet de relatie met het gebied aan de andere zijde 
van de Duinkerkseweg worden beschouwd. 

Het ontwerpvoorstel bestaat uit drie lagen: de realisatie van een 
groenstructuur tussen woonwijken en weilanden, het definiëren 
van een flexibele invulling in de open weilanden, het verfijnen 
van een netwerk dat de verschillende onderdelen aan elkaar 
verbindt. Het betreft een strategie die op relatief  korte termijn 
met een minimum aan middelen kan gerealiseerd worden. Dit 
sluit ook aan met onze overtuiging dat een pilootproject voor 
het Groenlint meer gebaat is met een gespreide inzet van de 
middelen om op een aantal plekken een injectie te geven om 
het Groenlint te verbeelden dan met de realisatie van een nieuw 
“park”. 

De groenstructuur start van aan de dijk in de Dorpstraat en 
loopt tot aan de Torhoutsesteenweg. De groenstructuur bestaat 
uit een bomenrij die waar mogelijk verdubbeld wordt.  Het 
Groenlint wordt opgenomen in deze groenstructuur.  Op een 
aantal plekken hangen er kleinere en grotere groene parkruim-
ten aan deze structuur vast: de groene ruimte naast het Duinen-
kerkje, een park op het einde van de André Choqueelstraat, een 
parkruimte in de plooi van de Spalaan en de Prins Roselaan, een 
groene ruimte naast de school en één rond de bestaande hoeve. 
Iedere parkruimte kan een eigen invulling krijgen. Aan de An-
dré Choqueelstraat wordt voorgesteld om een speeltuin in deze 
ruimte op te nemen. De groene ruimte rond de boerderij kan 
een boomgaard worden. Deze groenstructuur met aansluitende 
ruimten moet nauwgezet ontworpen worden om zowel de 
beeld- als de gebruikswaarde ervan maximaal uit te spelen.  

Tegenover deze groenstructuur staat de openheid van de aan-
wezige weilanden. Op dit ogenblik is deze openheid een rand-
voorwaarde vanuit de luchthaven. Tezelfdertijd vinden wij dit 
een kwaliteit die behouden moet blijven. Het betrekken van het 

gebied van de Nieuwe Koers bij deze openheid betekent ook 
dat de Duinkerkseweg niet als grens beschouwd wordt maar als 
onderdeel van één open ruimte, één landschap. Ook voor de 
weggebruiker wordt het interessanter. Die zal niet meer allerlei 
fragmenten ontwarren maar één samenhangend landschap er-
varen. 

De open velden van de Nieuwe Koers en van de luchthaven 
kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Het telen 
van koolzaad om biomassa te produceren is er één van. Het 
verder uitbouwen van het waterlandschap waarbij bestaande 
en nieuwe waterelementen – deze voor de luchthaven, in de 
oefenrenbaan, en de voorgestelde waterlichamen achter het 
Duinenkerkje… - mee een onderdeel van kunnen uitmaken is 
een andere mogelijkheid. Ook de vraag die gesteld wordt in de 
opdracht om het programma rond de oefenrenbaan voor paar-
den verder uit te bouwen behoort tot de mogelijkheden. Het 
gebied kan ook een patchwork worden van verschillende teelten 
rekening houdend met het bestaand gebruik en de eigendoms-
structuur. Bepaalde invullingen kunnen ook gelijktijdig worden 
ontwikkeld in het gebied. 

De bestaande wijken, de faciliteiten van de luchthaven, de 
groenstructuur en de open velden moeten sterk aan elkaar 
worden verbonden. Enkel op deze manier kan het gebied 
maximaal worden benut. Naast het traject van het Groenlint 
dat opgenomen wordt in de groenstructuur worden er ook 
andere verbindingen gemaakt. Er worden zo veel als mogelijk 
aansluitingen met het achterliggende weefsel gerealiseerd (door-
steken tussen percelen, relatie met achtertuinen, relatie met de 
school …). Binnen het plan wordt de mogelijkheid voorzien 
om op meerdere plekken dwarsingen met de Duinkerkseweg 
te voorzien. Dit maakt het mogelijk om vanuit het Groenlint 
en de aanliggende wijken relaties te leggen met het gebied ten 
zuiden van de Duinkerkseweg: de velden, de boerderijen en de 
luchthaven…Vandaag heeft vooral het luchthavengebouw met 
zijn cafetaria pontenties om van nut te zijn voor de gebruikers. 
Het luchthavengebouw en de ruimte ervoor zou ook sterker als 
publieke plek kunnen worden opgeladen. Bijvoorbeeld door het 
opnemen van een binnenspeeltuin in de hal van de luchthaven. 
Op termijn zouden ook de gronden naast de luchthaven en de 
boerderijen een rol van betekenis kunnen spelen. De versmal-
ling van de Duinkerkseweg wordt benut om enerzijds een dub-
belrichtingsfietspad aan te leggen langs dit traject. Dit geldt dan 
als een alternatief  traject voor het Groenlint. Anderzijds kan 
hier ook een strook voor paarden worden voorzien. 

De groenstructuur werkt als een balkon – of  observatorium – 
van waar je uitkijkt op het landschap. Zoals al in het voorwoord 
gesteld is het observeren een thema dat relevant is voor het vol-
ledige Groenlint, is het als het ware een onderliggende drijfveer 
van het project. Op deze plek en in het pilootproject van de site 
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van de Nieuwe Koers willen we de rijkdom van het idee van het 
observeren verder uitwerken. We richten ons dan ook niet enkel 
op een sterrenobservatorium. We willen meerdere observatoria 
maken die elk op een heel eigen manier observeren. Verschil-
lende “installaties” worden aan de groene structuur gekoppeld. 
De observatoria op deze site zouden gethematiseerd kunnen 
worden als kijken van in de aarde naar de sterren en planeten 
en alles daartussen: binnenste van de aarde, de grondlagen, het 
oppervlakte, de vogels, de vliegtuigen, de sterren en planeten 
… Dit kan echter ook ruimer gaan. Observatoria moeten in-
spelen op al de zintuigen: voelen, kijken, horen, ruiken … De 
observatoria creëren een ritme langsheen het traject van het 
Groenlint in het projectgebied en dragen bij tot de identiteit van 
het gebied. Ze worden zo ontworpen dat zij aantrekkelijk zijn 
voor zowel een alledaags gebruik als voor de bezoeker. Het zijn 
elementen die ontdekking en plezier in zich dragen. Zoals de 
referentiebeelden weergeven is het een opportuniteit om deze 
observatoria samen te ontwikkelen met kunstenaars.
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Projectnummer
Projectnaam

TITEL
SUBTITEL
DATUM

Grondplan
1:7500

75.0 150.0 225.0 300.0 375.00 m

Grondplan (1/7500)
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Sun Tunnels (Utah, VS) - Nancy Holt

Museum en Park Kalkriese (Osnabrück, D) - Gigon&Guyer

Boston Pendulum (Boston, UK) - Robbrecht & Daem Panoramic Refuge (Luik, B) - Nicolas Kozakis

Observatorium in Jaipur, India

     
 

    
 
 
Musée en Plein-air du Sart-Tilman 
Panoramic refuge, 2011 
600 cm X 300 cm X 200 cm 
Béton armé - bitume 

 
Panoramic Refuge de Nicolas Kozakis 
 
La relation entre l'homme et le milieu qu'il investit est au centre des préoccupations de 
Nicolas Kozakis (°1967). L'artiste porte depuis de nombreuses années un regard critique 
sur l'urbanisme et plus particulièrement sur la manière dont le logement s’inscrit dans un 
contexte. Inquiété notamment par le grignotage progressif des espaces vierges et par la 
médiocrité de la réponse architecturale à la pression démographique d'une ville comme 
Athènes, il dessine régulièrement des habitacles aux formes géométriques dynamiques 
qu'il conçoit comme des abris provisoires. Perchées sur les toits plats des buildings ou 
déposés au milieu d'une prairie, ces structures mobiles pourraient se transformer tant en 
résidence d'artiste qu'en lieu d'accueil transitoire pour des immigrés. 
 
Lorsqu'il est invité à implanter une œuvre au Musée en Plein Air du Sart-Tilman, Kozakis 
propose de concrétiser son architecture utopiste. Toutefois, la permanence étant un 
critère de base pour l'inscription dans la collection, il propose de mettre en œuvre le 
béton, un matériau historique dans la construction du domaine universitaire. 
 
Situé à l'entrée des homes des étudiants, le volume en porte-à-faux de Panoramic Refuge 
invite le passant à entrer pour s'isoler de l'agitation du monde extérieur et observer le 
paysage. Après avoir grimpé deux marches, son utilisateur se retrouve face à une large 
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Nieuwe dreef  en zicht vanaf  de Duinkerkseweg op observatoria en velden in koolzaad

Zoom grondplan dreef  
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beeld parkruimte op het einde van de André Choqueelstraat 



32

2

3

4

5

1

P+B

P+B

P+B

P+B

P+B

P+B

S

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

M

OV

OV

OV

OV

OV



33

P+B

S

+

M

R

Stedelijke landbouw

Energie

Water

Recreatie

Natuur en erfgoed

Mobiliteit

Groen

Café/restaurant

Park & bike

Fietsservicepunt

Servicepunt

Platform

Landschapsmonument

Sport

Obseratorium

Wandelen

Museum

OV

Op de overzichtskaart geven de logo’s verschillende betekenis-
sen en gebruiken weer op en rond het Groenlint in de Groene 
Gordel van Oostende. Een aantal trajecten geven weer hoe 
het Groenlint op zeer diverse manier gebruikt kan worden: 
lange of  korte routes, heen en weer of  in lusvorm, functioneel 
of  recreatief  ...  In rood is gemarkeerd hoe een pilootproject 
voor het Groenlint kan worden opgevat: de realisatie van het 
Groenlint en aansluitend park op de site 3a en 3b gecombineerd 
met een aantal platformen en landschapsmonumenten langs het 
Groenlint. 


