o p e n o p ro e p

wedstrijd analyse wedstrijd analyse wedstrijd analyse wedstrijd analyse wedstrijd

tekst
caroline goossens

De Open Oproep is een
selectieprocedure waarbij
de Vlaams Bouwmeester de
publieke opdrachtgever bij
staat in zijn zoektocht naar
een kwalitatieve ontwerper.

Ergens onderweg
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plaats Kapellestraat, Oostkamp
bouwheer Vlaamse Overheid, Mobiliteit
en Openbare Werken, Agentschap Wegen en
Verkeer West-Vlaanderen
opdracht open oproep volledige studieopdracht voor
de bouw van pendelparking
ontwerpteams
• Buro Voor Vrije Ruimte – vof Vermander & Van Mol
• ssa/xx stedenbouw-architectuur-landschapsontwerp
• Paul Deroose
• Artgineering | H+N+S Landschapsarchitecten (NL)
[laureaat]
• Maat ontwerpers
budget 500.000 euro (excl. btw en ereloon)
procedure 2010-2011
uitvoering nog niet bepaald
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open oproep

De laatste jaren zit het deelgebruik van de wagen voor het woon-werkverkeer
in de lift. Eén van de 21 nieuwe carpoolparkings die de Vlaamse Overheid wil
ontwikkelen met het oog op het faciliteren en stimuleren van deze duurzame
mobiliteitsvorm, komt in Oostkamp vlakbij het op- en afrittencomplex 9 van
de e40. Een nieuwe, volwaardige parking moet een oplossing bieden voor de
huidige onveilige verkeerssituatie.

De ruime omgeving valt binnen het gave landschap ‘oude Twee van de vijf voorstellen voor deze Open Oproep lijken
veldgebieden’. Geleidelijke ontbossing en, meer recent, veld- het potentieel van dit spanningsveld nauwelijks of niet te
ontginning en verkeerslijnen dunden de dichte bosgordel ten lezen. Zowel Buro Voor Vrije Ruimte (BVVR) als Paul Deroose
zuiden van Brugge uit en versnipperden het landschap tot een gaan aan de slag met het terrein an sich en richten het in.
lappendeken van landbouwgronden en bebouwingsgebieden. Overvloedig, vanuit een focus op de recreatieve belevingsToch blijven de oorspronkelijke landschapselementen de ruim- waarde, en nauwelijks vanuit de bekommernis om financiële en
telijke opbouw van het landschap kenmerken. Ten noorden en veiligheidsaspecten.
De twee ruimteclaims – parking en bos – fungeerden wel
zuiden van de projectsite bevindt zich een bebost gebied waarbinnen kastelen en hun dreven het landschap structureren. De als ontwerpkatalysator voor Maat ontwerpers. Onderzoek hierpendelparking komt op een onbestemd graslandperceel aan naar bracht hen tot een “aangescherpt programma”, waarbij ze
de Kapellestraat dat ligt ingesloten tussen het bedrijventerrein aansluiting zoeken bij de dorpskern van Oostkamp. Het voorSiemenslaan en hotel Van der Valk. Langsheen het bedrijven- stel van Maat haalt de programma’s uit elkaar en vat ze op als
terrein wordt het perceel begrensd door een verwilderd deel afzonderlijke ontwerpopgaves: een cirkelvormige parking die
van de dreef tussen het Gruuthuyse kasteel en Nieuwenhove. als openbaar plein de publieke ruimte binnen de dorpskern
Die historische bomenrij wordt afgesneden in het zuidwesten uitbreidt, naast een gevarieerd bos dat aansluit op de ecolodoor de e40, maar loopt wel door aan de overzijde van de snel- gische structuur van het landschap. Bos en plein zijn daarbij
weg. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt het behoud van strikt gescheiden: de parking is dan wel opgevat als een open
de dreef vooropgesteld. Mogelijk wordt de verbinding via een plek in het bos, maar om het veiligheidsgevoel te verhogen en
fietsersbrug ooit hersteld waardoor de pendelparking kan wor- vervuiling tegen te gaan, is het bos onbereikbaar vanaf de parden ingeschakeld in het fietsnetwerk dat het gebied doorkruist. king. Het verhoogde cirkelplateau met opstaande randen stelt
De vraag naar integratie van de twee functies – pendel- het concept van ‘strikte scheiding’ tussen de twee uitgangsparking en groengebied – is legitiem. Enerzijds is de nood aan punten scherp. Doordat de wagens langs de omtrek van de
een volwaardige pendelparking om veiligheidsredenen urgent, cirkel staan en de centrale ruimte open blijft, is het overzicht
anderzijds maakt het projectgebied als onderdeel van de gewaarborgd. Maar een parkeerplein dat publieke evenemenankerplaats ‘Gruuthuyse – De Cellen – Erkegem en Kampveld’ ten kan faciliteren zonder haar basisfunctie (80 plaatsen langs
deel uit van beschermd erfgoedlandschap. Maar de vraag is de buitenrand) te verliezen, neemt veel ruimte in. Ruimte die
niet zo vanzelfsprekend: beide functies worden geformuleerd niet bebost wordt, maar als open vlakte in de periferie ‘opgevanuit erg uiteenlopende belangen en dagen elkaar uit. Terwijl laden’ dient te worden met een ietwat oversized paviljoen. Het
planologisch zowel op Vlaams (RSV) als op Provinciaal (PRS) basic uitgevoerde en mooi vormgegeven paviljoen markeert
en Lokaal (GRS) niveau behoud en versterking van het groen- de plek en doet dienst als schuilhuisje en fietsenstalling. Ook
gebied voorop gesteld wordt en het Gewestplan het gebied sanitaire voorzieningen, een zitbank, een afvalbak, automaten
inkleurt als natuurgebied, dienen de ontwerpers volgens het en een infopaneel kunnen erin ondergebracht worden. Maar
programma van eisen rekening te houden met een resem stan- de robuuste schaal van dit volume lijkt voornamelijk geïnspidaardbepalingen die min of meer los staan van deze specifieke reerd door de behoefte het onwillekeurig opdoemende beeld
uitgangssituatie. In wezen raakt de opdracht een maatschap- van een uitgestrekte – lege, winderige, verregende – betonvlakte te counteren. Het blijft de vraag of dit project, dat inzet
pelijk spanningsveld.
5. ONTWERPVOORSTEL

Buro Voor Vrije Ruimte
richt het terrein overvloedig
in vanuit een focus op
recreatieve belevingswaarde

PENDELPARKING OOSTKAMP

5.2. VISUALISATIE
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Paul Deroose richt het
terrein nauwelijks in
vanuit de bekommernis
om financiële en
veiligheidsaspecten
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inplantingsplan

op een programma-uitbreiding door het aankoppelen van een
nieuwe publieke ruimte vanuit de periferie, uiteindelijk ook
echt zou werken.
Zowel ssa/xx als Artgineering | H+N+S grijpen de probleem
stelling op een veel directere manier aan. Beiden schuiven de
ruime omgeving en haar vooropgestelde bestemming naar
voor als de basisconditie voor het genereren van een ontwerp
dat een ‘bestemmingsvreemde’ functionaliteit wil integreren.
De omgang met het conflict dat deze benadering teweegbrengt, bepaalt in grote mate het verschil tussen de twee voorstellen en tussen ‘het verhaal’ erachter.
Snel en radicaal stelt ssa/xx de essentie scherp: volgens
het ruimtelijk uitvoeringsplan en in overeenstemming met
het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is de
hoofdbestemming van dit gebied bosgebied met recreatief
medegebruik als ondergeschikte nevenfunctie. De pendelparking is te beschouwen als nevenfunctie. “Het ontwerp wordt
bedacht vanuit de ontwikkeling van het bos. De plaats en
de figuur van de andere uitrustingen worden afgeleid van de
bebossingsstructuur, van het systeem van de bosaanplanting
en het bosbeheer,” staat in het projectdossier. Aansluitend
worden over een aantal randvoorwaarden duidelijke uitspra-

Maat ontwerpers maakt een
cirkelvormige parking die als
openbaar plein de publieke
ruimte binnen de dorpskern
uitbreidt, naast een
gevarieerd bos dat aansluit
op de ecologische structuur
van het landschap

In het ontwerp van ssa/xx
gebeurt het parkeren rond
een open veld in het midden
van een gemengd loofbos dat
wordt bereikt via een weg
parallel aan de bestaande
eikendreef

1 bestaande dreef – eik
2 nieuwe dreef – beuk
3 open plek grasveld
4 parkeerstroken met
		grindstabilisatie
5 toegangsweg met
		grinstabilisatie en
		boordstenen uit beton
6 gemengd loofbos
7 fietspad langs
		Kapellestraat
8 voetgangers/
		fietsersbrug
		over snelweg
9 fietshelling op
		vrijstaande structuur
10 verbindingstrap
		tussen brug en dreef
11 uitrusting voor
		recreatief gebruik:
		schuilplaats voor fietsers,
		sanitair, fietsenstalling
12 verlichtingspalen
		rond grasveld

ken gedaan: anticipatie op de uitbouw van een toeristisch
recreatief netwerk waarbij de plek als ‘knooppunt’ de overstap
tussen verschillende verkeersmodi regelt en accomodeert, de
zoektocht naar een uitbreidbare verkeersconfiguratie (met
voorstel maximumcapaciteit) die zich in de bebossingsstructuur integreert, de inpassing in en voortzetting van de historisch gegroeide landschappelijke structuur, de natuurlijke evidentie van het waterbergend vermogen van het terrein. Het
parkeren gebeurt rond een open veld in het midden van een
gemengd loofbos dat wordt bereikt via een weg parallel aan de
bestaande eikendreef. Een eerste fase van het ontwerp voorziet de aanleg van het bos en de verharding in een tweede fase
kan het bosbeheer bijsturen naar de noden van het receatief
gebruik, waarbij de centrale open ruimte kan uitgerust worden
met basisvoorzieningen.
Artgineering | H+N+S pakken het anders aan. Vanuit een
onderzoek naar mogelijke organisatieprincipes voor een pendelparking op maat van de ruimtelijke en verkeerstechnische
situatie in Oostkamp, komt het team tot een nieuwe parkeertypologie. Door het differentiëren en stroomlijnen van de
bewegingen van, naar en op het terrein en het vereenvoudigen
van de parkeermanoeuvers mikken ze op eenduidigheid, effi-
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ciëntie en veiligheid. Dit concept wordt geënt op de principes
van de Engelse landschapsstijl zoals toegepast bij de inrichting
van het nabijgelegen landgoed Gruuthuyse. Daarbij benadrukken de ontwerpers op een hedendaagse manier aan de stijlkenmerken te willen refereren: de parking wordt opgevat als één
van de kamers in het landschap. Bloemrijk grasland contrasteert er met in diepte variërende bomenranden die als decor
en afscherming fungeren. Het parkeren vervloeit in het reliëf
van een gemodelleerd maaiveld waardoor de illusie van oneindigheid wordt gewekt aan het einde van de zichtas vanuit het
Gruuthuysedomein. Over het perceel verplaatsen auto’s zich in
één richting over drie lussen, voetgangers en fietsers meanderen over een apart padenstelsel van en naar de eikendreef. Bij
de entree is de parking in één oogopslag te overzien, terwijl
een rondrit door dit ‘drive-in’-landschapspark de bestuurders
een aparte ruimtebeleving moet meegeven.
Dat dit hele gebaar niets meer is dan een geforceerde
idylle – het geruis van voorbijrazend snelwegverkeer is altijd
aanwezig, geeft Artgineering | H+N+S toe. Maar het is ook
niets minder: transferia, zoals in Nederland de Parkeer en Reis
(P+R)-voorzieningen buiten de stadscentra ook genoemd worden, zijn vaak ‘unheimliche’ non-plekken. Het project houdt
rekening met het perspectief en de beleving van de gebruiker, al is die beleving in dit geval vluchtig en individueel. In
dat opzicht biedt het parkeerbos van ssa/xx meer potentieel.
Bovendien sluit dit voorstel nauwer aan bij de voor het plangebied uitgezette ruimtelijk-landschappelijke ambities, en linkt
het duurzame mobiliteit aan duurzame ecologie. Dat ssa/xx
de parking bewust vanuit dit macrokader ontwierp, bewijst de
anticipatie op en de uitspraken over de inschakeling als knooppunt in het toeristisch-recreatief fietsnetwerk. Maar in een bos
belemmeren de bomen de sociale controle en het overzicht –
twee uiterst bepalende factoren voor de aanvaarding en het
gebruik van een pendelparking. Ook enkele andere items uit
de aanstiplijst ‘minimale voorzieningen’ uit het eindrapport
Carpoolparkings dat Mint in 2009 voor de Vlaamse Overheid
opmaakte, zijn gemakkelijker te integreren in een parkontwerp. Daarnaast neemt het dertig tot vijftig jaar om een bos te
ontwikkelen en dient men gedurende die periode consequent
eenzelfde ontwikkelingslogica aan te houden. Geen vlot verhaal, geen veilig gevoel, geen snel succes. Maar wel goedkoop.
En bij deze, aangekaart.
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Bij Artgineering |
H+N+S vervloeit
het parkeren in
het reliëf van een
gemodelleerd
maaiveld waardoor
de illusie van
oneindigheid
wordt gewekt aan
het einde van de
zichtas vanuit het
Gruuthuysedomein
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Vanuit een onderzoek naar
mogelijke organisatieprincipes
voor een pendelparking komt
Artgineering | H+N+S tot een
nieuwe parkeertypologie.
Dit concept wordt geënt op
de principes van de Engelse
landschapsstijl. [over het winnende project]

A+229

73

o p e n o p ro e p s e l e c t i e p ro c e d u r e v l a a m s b o u w m e e st e r p e n d e l pa r k i n g o o st k a m p

11.32

open oproep

