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‘Thuis in de Stad’-prijs 2011
Inschrijvingsformulier
Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be
U krijgt een ontvangstmelding

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier dingt u mee naar de ‘Thuis in de Stad’-prijs 2011, U kunt per stad één, twee of drie projecten
indienen. Gebruik voor ieder ingediend stadsproject een nieuw formulier.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Verstuur dit formulier voor 10 oktober 2011 om 17.00 uur online naar info@thuisindestad.be
Waar vindt u meer informatie?
U vindt meer informatie op onze website thuisindestad.be.
Gegevens van de stad die het project indient
1 Vul hieronder de naam in van de stad die het project indient.
Oostende

Gegevens van de contactpersoon van het project
2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon van het project.
voornaam en achternaam Eli Devriendt
functie Landschapsarchitect
straat en nummer Vindictivelaan 1
postnummer en gemeente 8400 Oostende
telefoon 059/80.55.00
faxnummer 059/70.21.60
e-mailadres Eli.devriendt@oostende.be
Gegevens van het project
3 Vul hieronder de gegevens in van het project.
naam ‘t Eilandje
startdatum

dag 1

6

maand 0

8

jaar 2

0

1

0

einddatum

dag 0

1

maand 0

7

jaar 2

0

1

1

naam van de partners -Alert Eco (Niké Verfaille)

- Grontmij

-Agentschap voor Natuur en Bos

-Greenbridge

-Maritieme Dienstverlening en Kust

-Grootstedenbeleid

-European Regional Development Fund Interreg IVA

naam van de coördinator Eli Devriendt
budget 1.133.002,49

euro

-TMVW - Aquario

- Aannemingen Verhelst
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4 Geef hieronder een korte beschrijving van het project.

’t Eilandje situeert zich vlakbij de Spuikom een waterbekken ten oosten van de stad, tussen de Vicognedijk en Bredensesteenweg, op de
Vuurtorenwijk.
De braakliggende en ontoegankelijke grond werd omgetoverd tot een hedendaags park met een nautisch en spelvriendelijk karakter
(recreatie en natuurontwikkeling). De Bredensesteenweg, de zuidelijke rand van ’t Eilandje veranderde van aftandse straat in een heuse
‘esplanade’ langs het kanaal Oostende – Brugge en werd zo een ongekend prachtige plek!
De infrastructuur is vooral gericht op jongeren en de watersportclubs die zich binnen deze multifunctionele open ruimte als visjes in
(uit!) het water zullen voelen! Maar uiteindelijk wordt het een plek voor iedereen.
Wie ’t Eilandje bezoekt, bemerkt meteen de centrale ontmoetingsplaats die is opgevat als een amfitheater. De trapsgewijze opbouw in
een halve boog is een prima plaats om evenementen te organiseren voor o.a. TAZ of evenementen en optredens van het wijkcomités.
De algemene parkeerplaats, die zich situeert ter hoogte van de Eduard Moreauxlaan, maakt dit gebied zeer toegankelijk voor bezoekers
van buiten de wijk.
De verharding van de paden is volledig uitgewerkt in beton en schelpenklei. Een bewuste onderhouds- en milieuvriendelijke keuze. Langs
deze paden zult u inheemse beplanting bemerken en een natuurlijke waterpartij.
Op de voorziene picknickbanken en meerdere barbecueplaatsen kunt u terecht voor de bereiding van een eigen (h)eerlijke gezins- of
groepsmaal.
De Vlaamse overheid MDK – Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust werkt eveneens aan een verhoogde leefbaarheid in en
rond de Spuikom. Zo werden er nieuwe slipways aangelegd ter hoogte van de Vicognedijk en werd een houten wandelpad aangelegd ter
hoogte van het stadsrandbos van Bredene. Verder zijn er nog enkele verbeteringswerken gepland en in uitvoering. Zoals de aanleg van
zachte groene taluds ter hoogte van de bebouwing aan de Schietbaanstraat.
ANB beloont dit ontwerp omwille van zijn voorbeeldfunctie in harmonisch park- en groenbeheer (inheemse plantensoorten, aandacht
voor leefmilieu…) met een subsidie van 160.000,00 euro. Het totale kostenplaatje bedraagt 1 133 002,49 euro, waarvan 913 387,00 euro
ten laste valt van de Stad Oostende en 219 615,49 euro voor rekening is van De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening, TMVW. Grootstedenbeleid “Duurzame Stad 2009” 753.387 euro.
Start 2012 zullen handgemaakte speelobjecten in wilgentenen de show stelen, samen met 4 strategisch geplaatste kardinaalboeien. Deze
laatste bieden een educatief aspect en dienen eveneens als verlichtingselement en worden gefinancierd met een Europese subsidie van
39.000,00 euro.
5.

Beschrijf de rol van de stad in de realisatie van het ingediende project?
De stad Oostende was bouwheer en deed de projectregie en werfopvolging.
 Regie participatieve project : Stad Oostende maakte een voorontwerp in overleg met de gebruiksgroepen.
 Het definitief ontwerp kwam tot stand door Niké Verfaille en Grontmij, met sturing en opvolging door de stad Oostende.
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6 Kruis hieronder de twee hoofdaspecten aan waarop het project betrekking heeft.
de huisvesting in de stad
de stedelijke ruimte (met expliciete aandacht voor leefmilieu bij inrichting)
de mobiliteit in de stad
het leefmilieu in de stad
de plaatselijke economie
de sociale cohesie in de stad
de cultuurbeleving in de stad
het democratisch besturen van de stad
andere, namelijk:

7 Geef kort de karakteristieken weer, indien het project zich uitdrukkelijk richt tot een bepaalde buurt of
doelgroep.
De bewoners van de wijk ‘Vuurtoren’ Oostende en Bredene-Sas.
Fietsers, wandelaars die het park op hun weg zullen vinden als ideale rust-, picknick- of sportplaats.
Een van de enige openbare BBQ plaatsen in de stad. Aantrekkingspool voor toeristen en Oostendenaars.
De watersportverenigingen en individuele watersporters.
De leerlingen van school Koninklijk Werk ‘Ibis’.
Jeugdverenigingen die hun thuisbasis op de locatie hebben en Oostendse jongeren.

8 Wat zijn de beoogde effecten van het project?
Een plek geven aan jongeren en jeugd in een vergrijzende stad.
Hen een ontmoetingsruimte geven zonder directe sociale controle in een ruige en natuurlijke omgeving. Er is plaats voor sport, spel,
ontmoeting, avontuur, picknick,… . Het is de eerste locatie in Oostende waar jongeren een kampvuur kunnen maken.
Een platform bieden aan wijkcomités voor het organiseren van wijkevenementen. De locatie leent zich zowel tot activiteiten voor een
open publiek als privé-initiatieven.
’t Eilandje wil een uitvalsbasis zijn en eveneens een thuisbasis voor alle omwonenden, passanten en recreanten.
Recreatie en natuurontwikkeling gaan samen in dit project. We willen de bestaande biodiversiteit behouden en verhogen. In het ontwerp
werd rekening gehouden met het specifiek maritiem ecosysteem dat op deze locatie kenmerkend is.
Tot voor kort werd het afvalwater van de diverse gebouwen op de site, geloosd in een gracht. Nu komt het afvalwater terecht in een
nieuwe riool (inbreng TMVW). De gracht is nu een buffer voor het regenwater van de daken en vormt tevens een interessante nieuwe
biotoop. De waterfluctuatie brengt namelijk typische vegetatie met zich mee en de aanwezigheid van zoet water in dit gebied verhoogt de
biodiversiteit.

9 In welke mate zijn de beoogde effecten van het project gerealiseerd?
Op de opening van het park op 3 september 2011 werd duidelijk dat het project door alle partners wordt ‘gedragen’ en dat er een groot
engagement is van hun kant.
De BBQ werd bediend door de lokale zeescouts en er werden op het terrein ook activiteiten georganiseerd voor hun leden die dag (hout
sjorren, kampvuur, spelletjes, kindergrime, … ).
’t Eilandje vormt letterlijk de achtertuin van de zee. Het werkt aanvullend op toeristisch, sociaal, recreatief en ecologisch vlak. Het is een
blauwgroene oase waar men op adem komt.

10 Op welke manier werden diverse beleidsdomeinen in het project geïntegreerd?
Sterke samenwerking tussen MDK (Vlaamse overheid) en de stad Oostende (lokaal bestuur). Er werd ook samengewerkt met Westtoer
(provincie) om ’t Eilandje op te nemen in fiets en wandelroutes. Dit kadert in het Groen Lint. Zie www.oostende.be/c21p
Het ontwerp van ’t Eilandje werd door ANB beloond als voorbeeldstellend Harmonisch Park-en Groenbeheer.

11 In welke mate is het project innoverend en draagt het bij tot stedelijkheid?
Een bestaande rijweg werd verkeersvrij gemaakt en ingericht als esplanade.
Het duurzaam karakter: participatie bij de planning, verlichtingselementen op zonne-energie, samenwerking met Greenbridge, de keuze
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van de verharding en beplanting, robuust meubilair, … .
Het park kreeg een ‘rauw’ en nautisch karakter met een extensief groenonderhoud en past zo volledig binnen de tijdsgeest.
Het park werd zeer eenvoudig en open gehouden. Daardoor blijft het polyvalent en tijdloos.

12 Beschrijf waarom en op welke wijze dit project inspirerend kan zijn voor andere projecten?
Het participatieve project waarbij de leerlingen van de Ibis zelf aan de ontwerptafel zaten.
Het kadert in het harmonisch park-en groenbeheer, een milieubesparende aanpak met extensief beheer (cfr aandacht voor maritiem
ecosysteem, aanpak afvalwater, beheerplan – bevorderen van de natuurlijke processen).
Het bevordert het sociale buurtleven (aanwezige barbecues + platform voor allerhande evenementen).
Het educatieve aspect zit verweven in een belevingsvorm van deze groene openbare ruimte (kardinaalsboeien, speelobjecten,..).

13 Op welke wijze werd de bevolking betrokken bij de voorbereiding en de realisatie van het project?
Vergaderingen met alle betrokken partners. In de voorbereidingsfase werden verschillende overlegmomenten en vergaderingen
georganiseerd. Tijdens deze vergaderingen werden tal van interessante voorstellen gedaan, die later ook werden opgenomen in de plannen
(vb. ingangen aanduiden met kardinaalboeien om de site een maritiem karakter te geven).
Aangekondigde wijkraden (PowerPoints + info), bewonersbrieven.
In ‘De Grote Klok’ (het stadsmagazine) werd een oproep gelanceerd om het park een naam te geven.
Het voorontwerp kwam tot stand in samenspraak met de betrokken gebruikersgroepen (Ibis, watersportverenigingen,..)

14 Wie waren de betrokken partners en wat was hun rol en aandeel in het project?
Geef aan of het om een horizontaal ( publiek – publiek; publiek – privé) of verticaal (federale, regionale, lokale overheden) partnerschap
gaat.

Horizontaal: Openbaar domein, Jeugddienst, Sportdienst, Communicatie, Cultuur, …
Horizontaal: Sportraad
Horizontaal: De Ibis
Horizontaal: de scouts ‘De Schorre’, de zeescouts 2e FOS, de zeilschool van de Marine, Wijkcomité, Vissers, Vliz
Verticaal: ANB, TMVW, MDK, Westtoer

15 Hoe werd het project bekendgemaakt?
Binnen het vakgebied: publicatie ‘Publieke Ruimte 2009’
Oostendse wijkraden
Feestelijke opening van ‘t Eilandje op 3 september ’11. Een organisatie van Directie Openbaar Domein, Stad Oostende, i.s.m.
Greenbridge, Nozon, Elektrawinds, Oxfam, en de lokale jeugdverenigingen.
Dit viel samen met het open-water-weekend, georganiseerd door 7 plaatselijke clubs, 3 overkoepelende Vlaamse sportfederaties,
Aquacultuurcentrum “de Oesterput”, Stadspark aan de Spuikom “’t Eilandje”, de Provincie West-Vlaanderen, de gemeente Bredene en de
Stad Oostende.
Binnen het Europees Interreg IV A project 21st Century Parks (onderdeel van het groen lint rond Oostende) vormt de aanleg van ’t
Eilandje een deelfaçet van het Groen Lint. Via het netwerk ontstaan nav dit Europese project worden ook de diverse kralen in het groene
lint belicht.
De Grote Klok (stadsmagazine)
Aritkels in de lokale kranten (Tips – de Streekkrant – de Zeewacht – Het Laatste Nieuws – Het Nieuwsblad)
Website Stad Oostende: www.oostende.be + Uitloket Stad Oostende + sociale media (Facebook)
Nieuwsbrieven (digitaal)
Op speciale dagen zoals ‘ Dag van het Park’, ‘Wereldwaterdag’, ‘Oostende voor Anker’ zullen activiteiten georganiseerd worden op ’t
Eilandje om het blijvend onder de aandacht te houden.

16 Vermeld hieronder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld
een onafhankelijke evaluatie van het project.
In 2008 was de Stad Oostende in het kader van een projectoproep van Agentschap voor Natuur en Bos laureaat voor het
project “’t Eilandje” als voorbeeldstellend en vernieuwend groenproject volgens de principes Harmonisch Park -en
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Groenbeheer. Zie publicatie ‘publieke ruimte 2009’.
‘t Eilandje tussen de Spuikom en het kanaal Brugge-Oostende was jaren een verloederd terrein. Eind jaren ’80 werd er een hele huizenrij
onteigend voor een zeesluis die er uiteindelijk toch niet kwam. Sindsdien lagen de gronden braak.
Het stadsbestuur besloot de grond om te vormen tot een hedendaags park. Dat gebeurde in samenspraak met het Koninklijk Werk Ibis,
de scouts De Schorre, de zeescouts 2de FOS en de zeilschool Marine, die allen in de omgeving gevestigd zijn. Ook de Sportraad Oostende
en diverse stedelijke diensten praatten een woordje mee.
Het resultaat is een park met een maritiem en spelvriendelijk karakter, in de eerste plaats gericht op jongeren en watersportclubs, maar
uiteindelijk is het een plek voor iedereen. Een amfitheater fungeert als centrale ontmoetingsplaats, verder is er veel open ruimte, inheemse
beplanting en zijn er enkele picknickbanken en openbare barbecueplaatsen.

17 Omschrijf hieronder waarvoor u de geldprijs eventueel zult gebruiken.
-Natuurlijke speelinfrastructuur
- De verbindingsbrug voor fietsers en voetgangers over de Spuikom naar de Vuurtorenwijk – een nog noodzakelijke infrastructurele
toevoeging om een veilige en vlotte verbinding voor iedereen te garanderen en de lus rond de Spuikom te vervolledigen.
-Milieueducatie en de realisatie van het ‘Boten van wilgentenen’ project.
-De realisatie van ‘Scheeps - hangmatten’ in samenwerking met ‘De Ibis’.
-Workshops i.v.m. stedelijke landbouw.

