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Oostende is een stad aan zee. Van oudsher ontwikkelde de stad
zich als typische kustplaats, aangejaagd door de economie van
de visserij, de haven en het toerisme. Het strand, de zuivere zeewind en de vele mogelijkheden voor vermaak, ontspanning en
bezinning maken de stad tot een gewilde bestemming voor een
korte vakantie. Met de ontwikkeling van het Groene Lint rondom
Oostende worden de verborgen landschappelijke kwaliteiten
rondom de stad wakker gekust. Naast de verworvenheden als
badplaats biedt het Groene Lint de potentie om nieuwe activiteiten aan zich te verbinden die het gezonde en sportieve aanbod
in de stad verrijken. De aandacht voor de andere zijde van Oostende verbetert niet alleen de woonkwaliteit van de (permanente) inwoners van Oostende, het biedt ook een extra uitdaging en
aanbod voor de (bad)gast.
Verhaallijn van de gelaagde stad. Doordat het Groene Lint
op het raakvlak van stad en landschap is gesitueerd zijn de verschillende lagen van het oorspronkelijke (kreken)landschap, de
gegroeide stad met haar steenwegen en de grote hedendaagse
clusters van de haven en luchthaven helder herkenbaar. Het
Groene Lint is geen nieuwe extra laag in de stad maar verbindt
de bestaande lagen met elkaar. Door de eigen identiteit van de
verschillende deelgebieden te versterken wordt de leesbaarheid
van stad en landschap verder versterkt. Het Groene Lint is een
verhaallijn die het verleden en heden verbindt met de toekomst
van Oostende.
Aanjager van de actieve stad. Oostende is een sportieve stad.
Naast de sport- en spelmogelijkheden langs de kust heeft de
stad een rijk verenigingsleven met een breed scala aan sporten
in de wijken. Met de ontwikkeling van het Groene Lint ontstaat
nu ook de kans om het informele en ongeorganiseerde aanbod
van sport-, spel- en recreatieactiviteiten in Oostende verder uit

te bouwen. Het Groene Lint is de drager van de gezonde stad
waar volop ruimte is voor een leven lang sport. De route van
het Groene Lint is een aantrekkelijke fietsroute op zichzelf en
maakt deel uit van meerdere routes en rondjes op verschillende
schaalniveaus. De route is bijvoorbeeld goed verbonden met het
fietspadennetwerk in de omgeving, de lange-afstands-routes
en mountainbikeroutes. Maar ook de wijkbewoner die de hond
wil uitlaten kan een stuk van het Groene Lint meepakken. Ook
het landschap rondom de stad biedt via het Groene Lint volop
kansen om een actieve beleving van de omgeving te bevorderen.
Denk hierbij aan natuurspeelplaatsen en avontuurlijke laarzenroutes langs de kreken of kayakroutes door de kreken. Naast
de nodige fysieke faciliteiten die deze actieve beleving van het
landschap mogelijk maken zal het Groene Lint ook goed geprogrammeerd moeten worden. De omloop van Oostende (omloop
het Groene Lint) wordt bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend
wielerevenement.
Onderdeel van lokale buurtschappen. Het Groene Lint van
de gezonde stad Oostende wordt gevormd door de lokale buurten en bewoners rondom de route. Het Groene Lint is geen
abstracte, van bovenaf opgelegde en uniforme route over het
gehele traject. Bestaande lokale gemeenschappen verkleuren het
Groene Lint naar eigen inzicht en behoefte. Langs de hele route
wordt gezocht naar slimme koppelingen met de lokale economie. De buurtkroeg krijgt een adres en een terras aan het Groene Lint, de lokale fietsenmaker zorgt voor de fietsverhuur en de
sportvereniging organiseert survivalweekeinden voor de actieve
toerist. Het Groene Lint zet niet in op nieuwe imposante impulsen van buitenaf, maar versterkt de bestaande sociaal economische structuur van Oostende. Tegelijkertijd zorgt de inrichting
van het Groene Lint voor een extra impuls in de woonkwaliteit
van de buurten. Het Groene Lint ontsluit het landschap en maakt

bestaande en nieuwe volkstuinen, speelplekken en sportvoorzieningen toegankelijk. De inrichting, routing en inbedding van
het Groene Lint in haar directe omgeving wordt in samenspraak
met de buurten opgepakt. Hier is sprake van daadwerkelijke
co-creatie. De woonbuurten geven invulling aan het Groene Lint
en nodigen de stad met haar inwoners, recreanten, toeristen en
passanten van harte uit om te genieten van alles wat het Groene
Lint te bieden heeft.
Routeontwerp. Het routeontwerp van het Groene Lint sluit aan
bij reeds ingeslagen weg; flexibel en slim. Eenvoudige groene
pijlen op het wegdek wijzen de weg. Dit maakt de route herkenbaar en veranderbaar. Door af te zien van een uniforme bestrating of bebording wordt de aandacht juist om de omgeving
gevestigd in plaats van op de route zelf. Ook wordt er uiterst terughoudend omgegaan met het plaatsen van (info)borden. Met
behulp van streepjescodes en QR codes wordt verwezen naar de
website van het Groene Lint. Met de – bij fietsverhuur meegeleverde – smartphone kan zo ook onderweg informatie gevonden
worden over de route. Tegelijkertijd kan worden ingelogd op de
verschillende locaties langs de route. De website biedt ruimte
voor achtergrondinformatie over de historie van de stad en het
landschap, heeft een agenda voor alle sportieve activiteiten die
worden georganiseert rondom het Groene Lint, biedt een platform voor de verschillende buurten om zich te presenteren en
geeft een overzicht van actuele gebruikers van het Groene Lint.
Het ontwerp van de website is integraal onderdeel van het routeontwerp voor het Groene Lint. De reeds ontworpen banken worden geadopteerd door de omliggende buurten of ondernemers.
De banken bieden de basis voor verdere ontwikkeling. Door
extra toevoegingen kunnen ze naar behoefte dienst doen als vissteiger, openbare bibliotheekkast, loungebar, openlucht kunstenaarsatelier of marktkraam voor de lokaal verbouwde groente.

2 / 24

Ingrediënten ontwikkelingsvisie Groene Lint

Verhaallijn van de gelaagde stad

Aanjager van de actieve stad

Opgenomen in buurtschappen

Verhaallijn van de gelaagde stad

Herkenbare historische landschapspatronen
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Verhaallijn van de gelaagde stad

Gegroeide stad met steenwegen
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Grootschalige hedendaagse clusters
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Aanjager van de actieve stad

Bestaande en nieuwe sportvoorzieningen langs het Groene Lint
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Lokale buurten en economiën kleuren het Groene Lint

Routeontwerp

Flexibel en slim
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Adoptie van de infomodule
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Adoptie van de infomodule
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Adoptie van de infomodule

14 / 24

Groen Lint als drager van een gezonde stad
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Stadslandbouwpark. Het uitwerkingsgebied Nieuwe Koers ligt
aan de zuidzijde van Oostende ingeklemd tussen de stad en de
luchthaven. Tussen de woonwijk Nieuwe Koers en de luchthaven
ligt nog een restant van het voormalige agrarische landschap.
Deze groene kamer in de stad wordt in het uitwerkingsvoorstel
ruimtelijk ingekaderd door een nieuw stadslandbouwpark langs
de aangrenzende woonbuurt en een nieuw grondlichaam aan de
zuidzijde dat de luchthaven afschermt. De versmalde Duinkerkseweg snijdt midden door deze groene kamer. Het stadslandbouwpark ligt tegen de bestaande woonwijk aan en biedt ruimte aan
onder andere nieuwe volkstuinen. De wandelroutes vanuit de
wijk worden opgepakt in het park waardoor een goede samenhang tussen buurt en park ontstaat. In het park is ruimte voor
een (landbouw) educatiecentrum. De bank van het Groene Lint
wordt toegeëigend door de gebruikers van de volkstuinen en getransformeerd tot marktkraam van lokaal geteelde verse groenten, fruit en bloemen. De achterkant van de wijk tranformeert
zo tot een aantrekkelijke ontmoetingsruimte voor de buurt. Het
ontwerp voor de defintieve inrichting van het stadslandbouwpark komt in nauwe samenwerking met de buurt tot stand.
Rust en ruimte. Het nieuwe grondlichaam bij de luchthaven
beschermt het kleinschalige stadslandbouwpark tegen de grote
schaal van de luchthaven. In het grondlichaam ligt een landschappelijke kom, waarbinnen totale rust heerst. Liggend op je
rug, in het midden van de kom, valt de gehele omgeving weg
en worden je ogen geopend voor het schouwspel van wolken
en sterren. Een groter contrast met het nabij gelegen uitkijkpunt
over de landingsbanen van de luchthaven is nauwelijks denkbaar.
Het grondlichaam loopt door tot de plek waar de Spalaan de
Duinkerkseweg kruisen. Op deze bijzondere plek ligt de markante sterrenwacht. De fietsroute van het Groene Lint legt de
verbinding tussen de wijk en het nieuwe grondlichaam aan de

zuidzijde van de Duinkerkseweg. Met een ontspannen lus slingert het lint via het boerenerf en het Hoeve Hotel annex wellnesscentrum richting de renbaan.
Lijnen in het landschap. De fietsroute van het Groene Lint
wordt ter plaatse van de Nieuwe Koers aangevuld met een hippische route. Deze route legt een directe verbinding voor ruiters
tussen de renbaan en het strand. De renbaan groeit verder uit
tot hippische uitvalsbasis van Oostende. De aangrenzende woonwijk wordt verbonden met de renbaan door op cruciale plekken
uitzicht te bieden op de baan. Deze balkons zijn uitgelezen plekken voor bijvoorbeeld een café of een bed & breakfast. De Duinkerkseweg wordt versmald van vier naar twee rijbanen. Langs
de renbaan worden de rijbanen naar de zuidzijde van het wegprofiel verschoven, waardoor er tussen de rijbaan en de renbaan
ruimte is voor een laag dijkje waarover de route van het Groene
Lint loopt. Het dijkje biedt uitzicht op de wedstrijden en oefenactiviteiten op de renbaan. Maar het is ook een uitermate goede
plek om over de auto’s heen de vliegtuigen te spotten. Tussen de
Prins Roselaan en de André Chocqueelstraat zijn de rijbanen van
de Duinkerkseweg naar de buitenzijde van het bestaande wegprofiel geschoven waardoor er ruimte is voor een groene middenberm. De weg snijdt hier door de omsloten grasweide tussen
het stadslandbouwpark en het uitzichtpunt bij de luchthaven

Stadslandbouw als educatieve en smaakvolle invulling van het Groene Lint

Hemels Gewelf | James Turrrel | Den Haag Kijkduin
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