mens en ruimte openbare ruimte

Oostende krijgt
groen-blauw netwerk
Oostende wordt vooral geassocieerd met zijn compacte stadscentrum en uiteraard met de zee. Dat het centrum
omgeven is door zeven stadswijken en een gordel van diverse fraaie landschappen is minder bekend. De groene
gordel van Oostende kreeg de projectnaam Groen Lint, de straalverbindingen met het stadscentrum zullen
groen-blauw kleuren.
tekst eli devriendt beeld gfs

H

et Groen Lint rondom Oostende
kun je via een fiets- en wandelpad
van 35 kilometer ontdekken. Het
slingert zich door vijftien verrassende
landschappen van duinen tot polders,
van bossen tot natte weilanden of akkers.
Via een ontwerpwedstrijd is er een masterplan, een ontwikkelingsvisie en -strategie voor de vijftien deelgebieden van
de groene gordel voor een periode van
vijftig jaar. Het Groen Lint is ambitieus:
in de lengterichting worden parken, bossen en groengebieden verbonden tot een
groen kralensnoer rond de stad en in de
breedterichting verknoopt het de verstedelijkte rand met het open landschap. De
achterkant van de stad moet een tweede
voorkant worden. Het Groen Lint wordt
een nieuwe stedenbouwkundige drager
voor een breed, innovatief en duurzaam
programma. Vooral de maatschappelijke
betekenis is groot. Het beantwoordt niet
alleen aan de actuele groenbehoeften van
de stadsbewoners, het levert ook een toegevoegde waarde op toeristisch-recrea-
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tief vlak. Het project maakt van Oostende een groene, leefbare stad aan zee, een
aantrekkelijke woon- en werkplek voor
jonge gezinnen. Het wordt de tuin van
elke Oostendenaar en een nieuw stukje
Oostende voor de actieve toerist.

ject om de beleidsvisie op duurzaamheid
uit te voeren want zowel mobiliteit, energie als duurzame voeding of klimaatsverandering vormen er facetten van.
Intussen is het masterplan volledig uitgetekend. Het werd na een open oproep gegund aan Bart Van Gassen (Technum) -

Het Groen Lint is ambitieus: in de lengterichting
worden parken, bossen en groengebieden
verbonden tot een groen kralensnoer rond de
stad en in de breedterichting verknoopt het de
verstedelijkte rand met het open landschap.
Beleidsvisie op duurzaamheid
Oostende ondertekende het Covenant
of Mayors, een burgemeestersconvenant
waarin steden zich engageren verder te
gaan dan de energiedoelstellingen die de
EU heeft opgelegd in de 20/20/20-strategie. Het Groen Lint is een belangrijk pro-

ADR Architects en Georges Descombes.
Enerzijds zijn de toekomstscenario’s en
potenties in kaart gebracht. Anderzijds
zijn er concrete voorstellen geformuleerd
om de groene zones in de mental map te
krijgen. Een van die voorstellen is de integratie van landschappelijke terrassen,

verblijfruimtes die altijd geïntegreerd
worden in een bijzondere omgeving.
Het masterplan kent nu een vervolg in
de uittekening van drie pilots ten westen
en ten zuiden van de stad. Zo wordt het
Park De Nieuwe Koers aangelegd met integratie van een woonzorgcentrum, een
evenementenweide, speelnatuur en een
observatorium ‘Astropolis’. Bij de aanleg
van dit park loopt de trage weg die de
verbinding maakt met de wijk Mariakerke, door het nieuwe woonzorgcentrum
De drie Platanen. De overwelfde kreek
wordt opnieuw opengemaakt en de bestaande grachten krijgen weer zacht hellende natuurlijke oevers in plaats van de
huidige betonnen oeverbeschoeiingen.
Voor de realisatie van dit project wordt
er nauw samengewerkt met een private
partner, de bouwheer van het woonzorgcentrum, vzw Sint-Monica.
De tuinen van Stene worden een voedselpark. Daarin komen verschillende stedenbouwkundige functies samen: wonen (co-housing), recreatie, educatie,
waterretentie, natuur en landbouw. Het
project kreeg als werktitel Les Hortillonages, verwijzend naar het waterrijke gebied met moestuinen in het Noord-Franse Amiens. Het werd geselecteerd als
pilotproject productief landschap, een
initiatief van de Vlaams Bouwmeester
in samenwerking met het ILVO, Ruimte
Vlaanderen en het departement landbouw van de Vlaamse overheid. Het zal
tegen 2018 gerealiseerd worden.
De prachtige natuurgebieden Geuzenbos en Keignaert zijn nauwelijks gekend
bij de Oostendenaar. Dit komt hoofdzakelijk omdat er geen duidelijke verbin-

ding is met de omliggende stadsdelen.
Een brug, een fiets- en wandelpad zullen
deze groengebieden toegankelijk maken
en de bezoekers letterlijk in goede banen leiden. De ingrepen zijn meticuleus
ingepast in het kwetsbare bos- en natuurgebied. Het aanwezige water wordt
zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor
recreant en buurtbewoner. Uiteraard is
ook de fietsveiligheid door de aanleg
van vrijliggende fietspaden een belangrijk thema. Voor dit project wordt er samengewerkt met Aquafin, VMM, ANB
en Buitengoed, de coöperatieve vennootschap die instaat voor het beheer van de
buitengebieden.
De realisatie van het Groen Lint is opgenomen in de beheers- en beleidscyclus
als prioritaire doelstelling. Het Groen
Lint is ook een aparte bevoegdheid geworden. Omdat het project alles overkoepelt, wordt het getrokken door burgemeester Jean Vandecasteele.
Groen-blauw netwerk
Om de groene stadsrand met het centrum van de stad te verbinden komen
er groen-blauwe radiale verbindingen.
Vroeger dooraderden kreken de stad,
maar die werden in de jaren zeventig
ingekokerd en overdekt. Het is nu de
ambitie van het stadsbestuur om deze
wateraders weer zichtbaar te maken en
te koppelen aan trage wegen. Dit groenblauwe netwerk door alle stadsvezels
wordt een nieuw speelweefsel, een verrassende publieke ruimte voor de buurt
en een veilige verbindingsweg voor fietsers en voetgangers. In navolging van
het Europese project 21st century parks,

dat de studie van het Groen Lint mogelijk maakte, werkt de stad Oostende mee
aan de aanvraag van een nieuw Interreg-project, Climate Resilient Coastal
Landscapes. Samen met de provincie
West-Vlaanderen, Farys, VMM en diverse Franse, Engelse en Nederlandse
partners worden er antwoorden gezocht
op de vraag hoe we omgaan met onze
landschappen en stedelijke omgeving in
het kader van de klimaatverandering. De
aanleg van groen-blauwe radiale verbindingen is een van de antwoorden op deze
vraag, en daarom ook een van de casestudies in dit Interreg-project.
Tijdens de opmaak van de masterplannen worden gesprekken aangeknoopt met de buurgemeenten Bredene
en Oudenburg, maar ook met de provincie en diverse administraties van de
Vlaamse overheid. Bovendien is er door
het uittekenen van een visie een sturend
kader bij de nieuwe ontwikkelingen van
andere stadsdiensten, overheden of particuliere initiatiefnemers.
Rode draad in het groen-blauwe verhaal is de samenwerking met kunstenaars. Het masterplan werd op gang getrokken door een artistiek voortraject
met Josse Depauw, Katrien Vermeire en
Peter Verhelst. In een volgend stadium
werd met verschillende kunstenaars samengewerkt in het kader van Atelier de
stad (Canvas) en expeditie Dansand van
Kunstencentrum Vrijstaat O. Kunstenaars laten zien wat je zelf niet onmiddellijk ontwaart…
Eli Devriendt is landschapsarchitect van
de stad Oostende

Publieke Ruimte in verbinding - Groene netwerken
Met groene netwerken kunnen gemeenten met minder middelen toch
blijven investeren in omgevingskwaliteit en openbare ruimte. Vanuit
dat perspectief is budget niet langer de bepalende factor. Samenwerken
met diverse partners en inpikken op lopende zaken zullen de komende
jaren veel belangrijker worden om op lokaal niveau aan de publieke ruim‑
te te werken. VRP, Infopunt Publieke Ruimte, atelier Publieke Ruimte
en het departement Ruimte Vlaanderen organiseren de tweedaagse
vormingsreeks ‘Publieke Ruimte in verbinding. Groene netwerken’.
23 april Genk en 7 mei Hasselt | 28 mei Brugge en 11 juni Oostende |
Groensafari (facultatief): 19 mei Lommel
Inschrijven via www.vrp.be.
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