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conceptsubsidie 
globaal masterplan
Oosteroever - 2012

goedgekeurd binnen de
gemeenteraad
Globale richtlijnen gebied,
waar reeds een aantal
projecten geïnitieerd
waren

Geen aandacht Vuurtorenwijk 
zelf, wel linken en de 
Moreauxlaan



RUP OOSTEROEVER
Kader stedelijke ontwikkeling

RUP ONDERNEMEN
Mengvormen bedrijventerreinen

In opmaak



27,4% kinderen wordt in kansarmoede
geboren (hoogst van alle centrumsteden)

60% senioren inkomen boven €1500 (= 
stabiel). 10% heeft een inkomen onder 
€1000. (“aangespoelden” met hoger 
opgeleid profiel)

6.147 inwoners 
(=8,7% Oostendse bevoking)

Geïsoleerde wijk door
haven en Moreauxlaan
Duidelijk verschil tussen
twee wijken

26,3% is 60+
6,7% is 80+

Vuurtorenwijk

VISSERS
AMBACHTEN
NIEUWE BEWONERS
HIGH END 
APPARTEMENTSGEBOUWEN

INWONERS
ARMSTE 
BUURT VAN 
OOSTENDE



GEBOUWEN



GEBOUWEN
ERFGOED









SCAPE
http://scape.oostende.be/content/274/scape-pilot-submitted-for-innovation-award

































Private eigenaars wensen een visie over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van hun percelen en zijn bereid de 
denkoefening mee te ondersteunen

- Bestemming industrie

- RUP in opmaak

- Belang werkgelegenheid

- Belang residentiële ontwikkelingen in stedelijk 

ontwikkelingsgebied



Ambities eigenaars

• Mobiliteitshub met ‘virtuele showroom’

• Valoriseren van eigendommen

• Verwijzing naar VLIZ-Ilvo InnovOcean

• Residentiële toevoegingen om ambachtelijke betaalbaar te houden

• Druk op omgeving (milieubelastend karakter) beperken in functie van verderop 
gelegen residentiële ontwikkelingen

• Hoogwaardig samenhangend geheel realiseren

• De private eigenaars zijn bereid inspanningen te leveren (zeker geen 
winstmaximalisatie) maar verwachten een projectvoorstel dat in de markt kan 
gezet worden (niet experimenteel bouwen en achteraf geen gebruikers vinden)



Ambities Stad

• Creëren van werkgelegenheid

• Integratie van randparking?

• Hoogwaardige ontwikkeling die ambities met Oosteroever ondersteunt

• Samenwerking tussen privaat en publieke ruimte in functie van verdichting en 
optimaal ruimtegebruik

• Knooppunt tussen Oosteroever en Vuurtorenwijk

• Driedimensionaal denken over functies onder en bovengronds in functie van 
optimale verweving



Ambities/vragen stad

• Hoe kunnen ontwikkelingen die gericht zijn op tewerkstelling een kader krijgen 
dat een zekere gelaagdheid in zich houdt en zo de overgang tussen residentieel 
en industrieel vorm geven?

• Op welke manier kan dit door vertaald worden in de publieke ruimte?

• Hoe kunnen synergiën ontstaan tussen publieke ruimte en private ontwikkeling 
waarbij de derde dimensie ook bestemmingsmatig kan worden vertaald? 
(gelaagde planning op private en openbare ruimte, zowel bovengronds als 
ondergronds).

• Op de Oosteroever zullen de residentiele ontwikkelingen aantakken op het 
warmtenet dat aangelegd wordt door Beauvent CV. Dit verloopt zeer moeizaam 
en er wordt onderzocht welke plaats lokale energiegemeenschappen hier een rol 
kunnen spelen. 



uitdagingen

• Hoe verwevenheid creëren en definiëren op een economisch 
haalbare manier

• Hoe ondergronds gebruik van publieke ruimte integreren in private 
projecten

• Hoe omgaan met verticale verdichting in industrieel – ambachtelijke 
omgevingen

• Hoe functieverweving verzoenen met garanties op werkgelegenheid

• Wat zijn de kansen/opportuniteiten om een ambachtelijk weefsel 
dynamisch en productief te maken?



uitdagingen

• het creëren van een evenwicht tussen industriële/ambachtelijke ontwikkeling versus 
deels high end residentiele ontwikkeling vormt een belangrijke uitdaging

• Gezien de residentiele ontwikkeling deels uit hoogbouw bestaat is de ‘dak-architectuur’ 
van de omgeving zeker een aandachtspunt

• Het uitgangspunt werkgelegenheid staat centraal – elke vorm van ontwikkeling die 
hiertoe bijdraagt zou hier een plaats kunnen krijgen

• De locatie aan de Ankerstraat vormt een scharnier tussen Vuurtornwijk – City River –
industrieel weefsel en residentieel weefsel - InnovOcean. De publieke verharde ruimte 
biedt kansen om aan betekenis te winnen een scharnierfunctie op te nemen. Hoe geef je 
dit vorm?

• Creëer een  hefboom voor de ontwikkeling van de rest van het ambachtelijk/industrieel 
weefsel die even toonaangevend kan zijn als de residentiele ontwikkelingen en de ermee 
samen hangende publieke ruimte 


