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MP2014_01
PARK DE NIEUWE KOERS - Volledige studieopdracht voor de opmaak 
van een masterplan voor de zorgsite van het nieuwe Woonzorgcentrum 
(WZC) voor vzw Sint-Monica, een aansluitende stedelijke moestuin en een 
achterliggende evenementenweide

Opdrachtgever Vzw St-Monica ism Stad Oostende

Ligging Nieuwpoortsesteenweg – Spalaan, Oostende

Honorarium 30 000 euro (excl. btw)

ALGEMEEN
Het project omvat de uitwerking van een masterplan voor het Park De Nieuwe Koers waarin
Woonzorgcentrum ‘De Drie Platanen’ (voorlopige werknaam), een stedelijke landbouwtuin, 
een evenementenweide en de Astropolis met de sterrenwacht de te integreren deelgebieden 
zijn. Het projectgebied is gelegen langs het ‘Groen Lint’; de naam voor de inrichting van de 
groene gordel rond de stad Oostende. Het Groene Lint verbindt het gekende kustfront van 
de stad met de verborgen randstedelijke gordel rond de stad en ontsluit een caleidoscopisch 
landschap. Het verbindt 15 verschillende, bestaande en nieuwe landschapstypen via een 
eigen vocabularium dat werkt met 6 tools; dreven, tuinen, waterboorden, passages, platformen 
en plateaus. www.oostende.be/groenlint

Bij de ontwikkeling en de realisatie van het masterplan Park de Nieuwe Koers is werken 
vanuit een ecologische en duurzame visie, naast een geïntegreerde benadering binnen de 
ontwikkelde visie over het Groene Lint en zijn bredere context, essentieel.

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

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

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

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

De opdrachtgever verwacht een totaalvisie met uitwerking van een intelligente 
aaneenschakeling van de verschillende deelgebieden met elk hun specifieke functie binnen 
het masterplan én de integratie van het Park De Nieuwe Koers zelf in zijn context en zijn 
ligging op het groene Lint.
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MP2014_02
ASTROPOLIS - Volledige studieopdracht voor de bouw van Astropolis 
(sterrenwacht), Nieuwe Koers Oostende

Opdrachtgever Astropolis – Stad Oostende

Ligging Duinkerkseweg, Oostende

Budget 875 000 euro (excl. btw)
 
Honorarium 9,5% op de bouwsom  (incl. stabiliteit, technieken)
 ereloon geplafoneerd op 85 000 euro (excl. btw) 

Het project rond de sterrenwacht kreeg concreter vorm door de uitwerking van het Europese 
project 21st Century Parks, een samenwerking tussen the Rother District (UK) en de stad 
Oostende (BE). www.oostende.be/c21p

Het project focust op de vraag welke parken en groengebieden we vandaag nodig hebben. Het 
antwoord werd geformuleerd via concrete casestudies, o.a. van de zone Nieuwe Koers. Via 
diverse workshops kreeg de projectzone Nieuwe Koers vorm en werd de inplanting van een 
sterrenwacht één van de programmapunten. Deze zone is een onderdeel van het Groen Lint, 
de groene gordel van Oostende, waarvoor er eerder een Open Oproep werd georganiseerd.  

Voor de realisatie werken de Stad Oostende, de Ugent (faculteit wetenschappen / sterrenkunde) 
en Astro Event Group vzw samen. 

Het centrum bestaat uit diverse delen:
1. Werkplaats: de werkgroep kijkerbouw is één van de stokpaardjes van Astropolis. Er is een 
nauwe samenwerking met de gelijknamige UGent denktank voor het ontwerpen en bouwen 
van optisch zeer nauwkeurige telescopen. Dit kan zowel voor individuelen of groepen. Een 
goed uitgewerkte werkplaats is essentieel. Meer informatie : www.kijkerbouw.be 
2. een professionele zes meter diameter waarnemingskoepel met een zelf ontworpen en 
gebouwde Kutter telescoop.
3. een kleine twee meter diameter waarnemingskoepel met een speciale h-alpha (of waterstof) 
telescoop (uitsluitend geschikt voor het waarnemen van de zon). 
4. een multifunctionele media-zaal om virtueel aan sterrenkunde te doen bij slecht weer. 
Daarnaast dient de media-zaal ook nog voor voordrachten, documentaires en een planetarium. 
5. plaats voor het houden van diverse workshops met educatief gehalte.
6. een eigen weerstation met uiterst gevoelige all-sky camera. 
7. een tentoonstellingszaal met een tijdelijke en permanente tentoonstelling. 
8. een redactie- en persruimte met technisch materiaal en een multimedia muur.

www.spacepage.be en www.aegvzw.be 

www.oostende.be/c21p
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MP2014_03
BUNKER - Volledige studieopdracht voor het herstel van een geklasseerde 
bunker in de kazerne Bootsman Jonsen, de inrichting van deze bunker 
als archiefbewaarplaats voor de Stad Oostende en de realisatie van een 
kinderopvang

Opdrachtgever Stad Oostende

Ligging Lijndraaierstraat, Oostende
 
Honorarium ereloon geplafoneerd op 85 000 euro (excl. btw)

Binnen het deel van de Marinekazerne Bootsman Jonsen dat door de Stad is aangekocht met 
het doel hierop een inbreidingsgericht woningenproject te realiseren, staat nog een bunker 
gebouwd in de 2de Wereldoorlog. Het betreft een Duitse Luftschutzbunker gelegen binnen het 
domein van de vroegere kazernegronden voorzien van een spitse zadeldakvorm en omvattende 
2 verdiepingen. Een dergelijke bunker op een boogscheut van het stadscentrum en het station 
is uniek voor België en is een stille materiële getuige van de zware bombardementen die 
de Stad in WO II te verduren heeft gehad. Wegens de zeldzaamheid van dit type bunker in 
Europa is deze historische constructie als monument geklasseerd bij ministerieel besluit van 
7 februari 2011.

De Stad zou de bunker (met subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed) in de 
oorspronkelijke staat willen herstellen o.a. door:
- de aanbouwen met toegangen en sanitair af te breken;
- de ingangen te herstellen en de metalen toegangsdeuren te renoveren;
- de opdeling van de binnenruimten in originele vorm herstellen;
- een groot lokaal waarin een oude telefooncentrale is ondergebracht leegmaken en de 
centrale verwijderen;
- de toegangen en de omkadering rondom de bunker bereikbaar maken voor bezoek.

De ambitie voor de bunker is tweeledig:
- Na het herstel en de renovatie waarvoor subsidies dienen aangevraagd te worden aan het
Agentschap Onroerend Erfgoed zou de Stad de herstelde bunker, met een minimum aan
investeringen, willen aanwenden als archiefbewaarplaats. De toegang en het vereiste sanitair 
voor het personeel kan eventueel aangebouwd worden tegen de zuidelijke perceelgrens. 
Het veruitwendigen van de functie van ‘archief’ zonder de erfgoedwaarde, de veiligheid of 
performantie van de conservatie te schaden is een uitdaging.
- Naast het herstel en de herinrichting van de bunker tot archiefplaats, kan ook een visie 
uitgewerkt worden rond het toevoegen van bijkomende, buurtondersteundende functies op/
aan de bunker. Een  kinderopvang (48pl.) wordt naar voor geschoven als relevante invulling 
binnen de buurt.

Het dossier is onderhevig aan de restauratiepremieregelgeving.
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MP2014_04
BOOMGAARDLAAN - Volledige studieopdracht voor de woonomgeving 
Boomgaardlaan

Opdrachtgever AGSO ism Stad Oostende

Ligging Boomgaardlaan, Zandvoorde (Oostende)

Budget 650 000 euro (excl. btw) (afzonderbaar onderdeel woonzone)

Honorarium globaal ereloon geplafoneerd op 85 000  euro (excl. btw)
 (masterplan 20 000 euro – architectuuropdracht 65 000 euro  
 in overleg met de ontwikkelaar)

De bevolking in Zandvoorde (Oostende) vergrijst. Er zijn geen bejaardenvoorzieningen, maar 
de bevolking is gehecht aan haar woonomgeving. Hierdoor blijven grote eengezinswoningen 
ingenomen en onderbenut. Met een nieuw type woonomgeving in het centrum van Zandvoorde 
kan hier een antwoord op geboden worden.
Met deze opdracht wil AGSO en de stad Oostende betaalbare woningen aanbieden voor een 
vergrijzende bevolking in Zandvoorde. 

Tegelijk vinden ook jonge gezinnen moeilijk een betaalbare woning. Indien de dichtheid hoog 
genoeg kan gedacht worden, kan het wonen voor senioren gecombineerd worden met andere 
woontypes. 
Er kan geëxperimenteerd worden met alternatieve woonvormen (bouwgroep, etc.) op 
voorwaarde dat ze betaalbaar en verkoopbaar zijn. Van de ontwerper wordt in dat geval 
verwacht dat een ontwerp voor een alternatieve woonvorm in die mate flexibel is dat het 
eenvoudig kan omgevormd worden naar een marktconforme woning.

De opdrachtgever wenst via de meesterproef specifiek de visie van de kandidaat te kennen 
op volgende 2 vragen:

Hoe denkt de kandidaat met een masterplan te kunnen inspelen op de doelstellingen van het 
bestuur om een hogere dichtheid op delicate wijze te verbinden met de bestaande korrel van 
het buitengebied?

Wat is de visie van de kandidaat op de architecturale invulling van betaalbaar wonen binnen 
het eigen masterplan en toegespitst op een gedeelte van de projectsite?



Meesterproef_2014_19



Meesterproef_2014_20

f2

f1



Meesterproef_2014_21

f3

f4



Meesterproef_2014_22

MP2014_05
ENSORHUIS - Haalbaarheidsstudie voor een educatief bezoekerscentrum 
aan het Ensorhuis

Opdrachtgever Stad Oostende

Ligging Vlaanderenstraat 27, Oostende

Honorarium 15 000 euro (excl. btw, excl. financiële analyse)  

Het historisch pand in de Vlaanderenstraat 27 is het laatste woonhuis van James Ensor; hij stierf 
er in 1949. Sinds 2010 maakt het Ensorhuis deel uit van Mu.ZEE, een samenwerkingsverband 
tussen de stad Oostende en de Provincie West-Vlaanderen. Het woonhuis, dat een beschermd 
monument is, heeft een beperkte bezoekerscapaciteit. Mu.ZEE wil daarom de winkelruimte 
van een aanpalend gebouw inrichten als bezoekerscentrum.

Het Ensorhuis trekt jaarlijks gemiddeld 14.000 bezoekers. Mu.ZEE vzw heeft de voorbije 
vijf jaar inspanningen ondernomen om het huis een hernieuwde inhoudelijke invulling te 
geven (ondermeer door kleine dossier-tentoonstellingen op te zetten en het originele oeuvre 
van James Ensor ook in zijn voormalige woning te presenteren). De verdubbeling van de 
bezoekcijfers is hiervan het resultaat. De groeimogelijkheden worden echter afgeremd 
door de beperkte toegankelijkheid van het huis. De maximumcapaciteit is vastgelegd in de 
brandweervoorschriften: door de huidige circulatiestroom en het beperkt aantal nooddeuren 
mogen niet meer dan 20 personen het Ensorhuis tegelijkertijd bezoeken. 
  
De realisatie van een nieuw bezoekerscentrum is een noodzakelijke aanvulling om het 
Ensorhuis een toekomst te geven. De ideale locatie is het hoekpand Van Iseghemlaan/ 
Vlaanderenstraat. Het doel is de realisatie van een museaal totaalconcept waardoor het 
bestaande en deels historisch ingerichte Ensorhuis kan worden uitgebreid.

De mogelijke functies: 
- ingang en uitgang 
- beginpunt en eindpunt bezoek 
- organisatie bezoekersstromen (totaalbeleving en vaste routing waardoor de capaciteit van 
het Ensorhuis kan worden verdrievoudigd)
 - ticketing 
- museumshop/ etalage op Van Iseghemlaan (openingsuren museumshop kunnen ruimer zijn 
dan bezoek aan Ensorhuis)
 - multimedia-ruimte (inleidende film over Oostende toen Ensor leefde/ Henri Storck) 
- vestiaire

In de werkweek maken de kandidaten naast een scenario voor de praktische organisatie van 
de bezoekersstromen, schetsen van de inrichting.
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DI. 17/12/2014

Programma_MP2014

Startdag
    

VR. 7/02/2014
Jury

DI. 14/01/2014
Indienen portfolio (1A4) + visie op één voorkeursproject (1A4)

DI. 21/01/2014
Toewijzing van 3 ontwerpers/opdracht

VR. 31/01/2014 en MA. 3/02/12 tot  DO. 6/02/2014
Werkweek
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DI. 17/12/2014
Startdag
    

VR. 7/02/2014
Jury

PROJECTREGISSEURS

BEGELEIDERS VLAAMS BOUWMEESTER

OPDRACHTGEVERS

Bram Aerts  e: ba@transmail.be
   BUNKER + BOOMGAARDLAAN
Benjamin Eggermont e: benjamin.eggermont@gmail.com
   ASTROPOLIS + ENSORHUIS
Lieve Van De Ginste e: lieve@lustarchitecten.be
   PARK DE NIEUWE KOERS

Annelies Augustyns e: annelies.augustyns@bz.vlaanderen.be
   m: 0492 / 72 29 33
Celine Oosterlynck e: celine.oosterlynck@bz.vlaanderen.be
   m: 0494 / 60 55 80

Gwenny Cooman e: gwenny.cooman@oostende.be
   algemene coördinatie
Axel Daenekindt e: ad@st-monica-oostende.be
   PARK DE NIEUWE KOERS
Sara De Greve  e: sara.agso@gmail.com
   BOOMGAARDLAAN + BUNKER
Eli Devriendt  e: eli.devriendt@oostende.be
   PARK DE NIEUWE KOERS + ASTROPOLIS
Patrick Jaecques e: patrickjaecques@gmail.com
   ASTROPOLIS
Martine Meire  e: martine.meire@oostende.be
   ENSORHUIS
Karel Vanackere e: karel.agso@skynet.be
   BOOMGAARDLAAN + BUNKER
Phillip Vanden Bossche  e: phillip.vandenbossche@west-vlaanderen.be
   ENSORHUIS
Claudia Vermaut e: claudia.vermaut@oostende.be
   BUNKER

    

Gegevens_MP2014

DI. 14/01/2014
Indienen portfolio (1A4) + visie op één voorkeursproject (1A4)

DI. 21/01/2014
Toewijzing van 3 ontwerpers/opdracht

VR. 31/01/2014 en MA. 3/02/12 tot  DO. 6/02/2014
Werkweek
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Verantwoordelijke uitgever

Vlaamse Overheid
Vlaams Bouwmeester

Grasmarkt 61, 1000 Brussel

Bijkomende informatie 
annelies.augustyns@bz.vlaanderen.be

(+32) 2 553 29 61
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