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EEN LANDBOUWPARK VOOR OOSTENDE?

De manier waarop we voedsel produceren, distribueren 
en verhandelen is sinds de industriële revolutie 
fundamenteel veranderd. Als een industriële activiteit, 
georganiseerd op grote schaal, is de productie van 
voedsel losgekoppeld van de plaats waar het wordt 
geconsumeerd, de stad. Zoals Carolyn Steel in kaart heeft 
gebracht, hebben sociale, ruimtelijke en economische 
transformaties dit proces tot op vandaag versterkt. De 
afstand tussen voedselproductie en consumptie is, zowel 
ruimtelijk als mentaal, nog amper te overzien. Waar komt 
ons eten eigenlijk vandaan? 

Deze afstand opnieuw verkleinen vormt, een 
belangrijke maatschappelijke opgave. We staan 
vandaag als maatschappij op een keerpunt. De 
duurzaamheidstransitie is ingezet en zoekt op alle 
fronten naar grondige systeeminnovaties.  De Vlaamse 
bouwmeester, ILVO, Ruimte Vlaanderen en het 
Departement Landbouw en Visserij initiëren met de 
PilootProjecten Productief Landschap (PPPL) een 
platform dat in Vlaanderen op concrete sites op zoek 
gaat naar dergelijke innovatie. De uitwerking van het 
ontwikkelingskader en kaderplan voor de Tuinen van 
Stene zet hier expliciet op in.

Het landbouwpark “Tuinen van Stene” vormt één van 
de belangrijkste bouwstenen van het masterplan Groen 
Lint (Tractebel i.s.m. ADR/Georges Descombes). Het 
Groen Lint wordt een nieuwsoortige publieke ruimte 
rond de stad en initieert een nieuwe “publieke cultuur” in 
Oostende. Binnen dit masterplan werd naast het uitzetten 
van een recreatief traject rond de stad en het opzetten 
van een grammatica van punctuele interventies ook 
aandacht besteed aan de verschillende landschappen die 
deel uitmaken van de randstedelijke groene gordel rond 
Oostende. Eén van deze landschappen werd gevormd 
door het historisch polderlandschap aan Stene Dorp in 
combinatie met de orthogonale Snaeskerksepolder die 
reikt tot het kanaal Plassendaele/Nieuwpoort. Voor dit 
landschap dat vandaag hoofdzakelijk een rol opneemt 
als landbouwgebied werd binnen het masterplan Groen 
Lint voorgesteld om dit gebied te transformeren naar een 
sleutelplek voor nieuwe vormen van stedelijke landbouw. 

Het nieuwe landbouwpark heeft de potentie om 
een schakelfunctie te vormen tussen de stad en de 
achterliggende landbouwpolder. De focus van het kader/
ontwikkelingsplan ligt voornamelijk op de driehoek van 
de tuinen van stene wat betreft de concrete inrichting.

Het gebied dat het nauwst aansluit bij Stene Dorp en de 
Torhoutsesteenweg – de driehoek die nu de “Tuinen van 
Stene” genoemd  wordt – kreeg als strategisch gebied 
een eerste uitwerking in het masterplan Groen Lint. 
In de zomer van 2014 werd in wisselwerking met het 
cultureel festival Dansand een masterclass Atelier Groen 
Lint georganiseerd die ook dit gebied als focus nam. 
De elementen die in dit voortraject uitgezet werden, 
vormen input voor de verdere ontwikkeling van een 
visie en ruimtelijk kader voor de “Tuinen van Stene” 
binnen deze opdracht voor de Pilootprojecten Productief 
Landschap. Denkrichtingen worden verfijnd en bijgesteld 
om te komen tot een sterk ontwerpvoorstel gegrond 
in de ruimtelijke, maatschappelijke en economische 
werkelijkheid. 

De “Tuinen van Stene” wordt een innovatief 
landbouwpark van de 21ste eeuw. Het landbouwpark 
zoekt een synergie tussen nieuwe vormen van 
professionele (stads-)landbouw, recreatief 
gebruik, waterbeheersing, ecologische kwaliteiten, 
erfgoedwaarden en een ruimtelijke en maatschappelijke 
integratie in de omgeving. Op die manier zullen de 
“Tuinen van Stene” een veelheid aan gebruikers 
aanspreken. Gaande van de direct omwonenden en 
scholieren, tot landbouwers en toeristen … 

De Tuinen van Stene is één van de 5 
PilootProjecten Productief Landschap. 
Het wordt één van de belangrijkste 
nieuwe parken van Oostende. Eerder 
dan een traditioneel park biedt de locatie 
kansen voor de realisatie van een 21e 
eeuws voedselpark.

   - Quote uit selectierapport PPPL
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Strategisch gebied “Les hortillonages” uit: 
Masterplan Groen Lint (2014)

Masterplan Groen Lint - overzichtplan (2014)

Masterclass Atelier Groen Lint (2014)
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Dit rapport is opgebouwd uit 3 delen 
die samen inhoud geven aan het 
ontwikkelingskader voor de Tuinen van 
Stene. Elk deel focust op een specifiek 
aspect van de site en van het project.

LEESWIJZER

1. AMBITIE & DOELSTELLINGEN
In een eerste deek (= 4 subhoofdstukken) wordt 
programmatorisch onderzoek gevoerd. Vanuit de lokale 
dynamiek en de stadsregionale schaal wordt gezocht 
naar een wenselijk programma. Samen vormt deze 
input een duidelijke richting en een toetsingskader. 
De doelstellingen zijn samen met de stakeholders 
geformuleerd en definiëren zowel de programmatorische 
als ruimtelijke ambities voor het project.

2. KADERPLAN
In het kaderplan worden de doelstellingen vertaald naar 
ruimtelijke principes. Er worden ruimtelijke, functionele 
en organisatorische koppelingen vormgegeven. De 
randvoorwaarden van het ruimtelijk wensbeeld worden 
in verschillende deelgebieden vastgelegd en verbeeld. 
Het kaderplan omvat zowel een kaartbeeld (tentatief 
ontwerp) als een omschrijving van prinicipes per 
deelgebied. 
Dit kaderplan mag niet gelezen worden als een weergave 
van een eindtoestand. Het ‘plan’ visualiseert een aantal 
principes per deelruimte. Als tentatief ontwerpplan maakt 
het een concreet gesprek mogelijk en draagt het bij tot 
dialoog, afstemming,... Het is geen masterplan maar het 
vormt een kader voor verdere ontwikkeling van de site.

3. ACTIEPROGRAMMA
Tenslotte wordt er binnen het actieprogramma gezocht 
hoe te komen tot realisatie. Op welke manier kunnen  de 
verschillende (soorten van) actoren samenwerken? In 
welke fases wordt de realisaties opgedeeld? Wie doet 
wat? Hoe wordt er voldoende flexibiliteit ingebouwd 
die noodzakelijk is om landbouwers in het gehele 
traject te betrekken? Hoe komen we ondanks heel wat 
onzekerheden toch tot een realisatie van een publiek 
voedselpark?

Zowel het ontwerpen als realiseren van een 21ste eeuws 
voedselpark is iets nieuws en vraagt een innovatieve 
aanpak. Om te komen tot een ontwerp dat de juiste 
maatschappelijke uitdagingen beantwoordt, en tegelijk 
op maat is ingepast in zijn context zijn eerst en vooral 
duidelijke doelstellingen noodzakelijk. Ze leveren een 
programma aan het park dat ruimtelijk kan worden 
gestructureerd en verbeeld in een richtinggevend 
kaderplan. Het realiseren van dit plan gebeurt in 
verschillende stappen en in overleg en samenwerking 
met haar gebruikers. Een voedselpark is daarom 
dynamisch en nooit 'af': het vraagt naast een plan ook een 
overzichtelijk  actieprogramma.

De pilootwaarde wordt in de verschillende hoofdstukken 
naar voor geschoven. Om een innovatief project naar voor 
te schuiven is een innovatieve aanpak doorheen het hele 
document en traject noodzakelijk.
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1.1. Experience en Experiment
1.2. Lokale dynamiek
1.3. Stadsregio Oostende
1.4. Doelstellingenplan

Een nieuw-soortige publieke ruimte en opdracht vraagt 
om een vernieuwende aanpak. In dit deel worden de pro-
grammatorische doelstellingen voor het landbouwpark 
bepaald. 

Vanuit een brede maatschappelijke opgave wordt er 
stadsregionaal onderzocht welke rol de site kan opnemen 
in het ruime voedselverhaal. Hoe passen we een ver- 
nieuwende opgave in binnen bestaande visies en be- 
leidsplannen? Een dergelijke invalshoek naar program-
matorische zoektocht is een top-down verhaal waarin 
de verschillende facetten van het duurzaamheidsdenken 
(people, planet, profit) als leidraad worden meegenomen. 
We zijn op deze schaal op zoek naar een aanzet van een 
grotere visie op voedsel, ecologie, landbouwproductie, 
sociale dynamiek, distributie,… 

Naast een stadsdbrede visie is ook de lokale dynamiek 
cruciaal voor het slagen van een dergelijk voedselpark. 
Landbouwkundige vraagstukken zijn per definitie afhan-
kelijk van initiatiefnemers (landbouwers). Maar niet enkel 
de bestaande en/of nieuwe landbouwers kunnen een rol 
opnemen in het functioneren van het landbouwpark. Ook 
omliggende, lopende of opstartende initiatieven kunnen 
een functie vervullen in het landbouwpark.

Dit deel wordt afgesloten met een programmatorisch 
overzicht vanuit beide schaalniveaus. Ze worden 
wederom gestructureerd aan de hand van de zijden van 
de duurzaamheidsdriehoek (people/planet/profit).

1
AMBITIE EN DOELSTELLINGEN
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Binnen de Tuinen van Stene wordt de koppeling gemaakt 
tussen een top-down en een bottom-up verhaal. Hoe 
kunnen deze twee invalshoeken elkaar versterken en in 
interactie gaan binnen het projectgebied?

De piloot-waarde van het project zal onder andere terug 
te vinden zijn in de wisselwerking tussen deze twee 
verhalen. De dynamiek van een aantal concrete dossiers 
(projecten, initiatieven,...) wordt ingezet om het verhaal 
op grote schaal mee vorm te geven. De inzichten op grote 
schaal inspireren tegelijk de lokale ondenemers om de 
Tuinen van Stene mee in te vullen, te realiseren. 

LOKALE DYNAMIEK
Het is cruciaal om op de site en in de directe omgeving 
van de Tuinen van Stene te weten wat er leeft. Welke land-
bouw-activiteiten zijn er aanwezig? Welke dynamiek en 
mogelijke partners vinden we terug in de randen van het 
gebied? Aan de hand van gesprekken met landbouwers 
wordt een inschatting gemaakt op welke manier de land-
bouwgronden in de Tuinen van Stene functioneren binnen 
de verschillende landbouwbedrijven.

OOSTENDE
Op de schaal van de stad(sregio) wordt onderzocht wat 
de rol van de Tuinen van Stene is of kan zijn voor Oosten-
de. De grootste schaal concentreert zich op de sturende 
systemen die het verhaal van voedsel voor Oostende mee 
vormgeven. Een stedelijke voedsel-structuur impliceert 
immers meer dan enkel productie en consumptie. Een 
breed scala van andere opgaves is hieraan verbonden. Het 
sociale (people), het ecologische (planet), de distributie 
en de productie (profit) moeten samenwerken en op 
elkaar worden afgestemd. De bestaande noden en uit-
dagingen van de verschillende systemen worden op de 
schaal van Oostende onderzocht. Dit resulteert niet in een 
omvattende voedselstrategie voor de hele stad Oostende, 
maar in een duidelijke rol van de Tuinen van Stene voor 
elk van deze thema’s.

INNOVATIE IN AANPAK

STAD OOSTENDE
Top down

TUINEN VAN STENE

LOKALE DYNAMIEK
Bottom-up

De Tuinen van Stene zet in op het 
koppelen van verschillende systemen 
en het verenigen van een top-down en 
bottom-up benadering.

14
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De Tuinen van Stene wordt als multifunctioneel land-
bouwlandschap een nieuw publiek park voor Oostende. 
Een nieuwe publieke ruimte die het publiek leven in Oos-
tende mee zal gaan vormgeven. 

Ter vergelijking: het Maria Hendrika-park in het Centrum 
van Oostende is 37 ha groot. Het is een parkruimte die 
voor vele Oostendenaren een rol speelt in het dagelijkse 
leven. 
De Tuinen van Stene is 35 ha groot. Het is vandaag nog 
een stuk onbekende ruimte voor vele Oostendenaren aan 
de rand van de stad. Het vormt de overgang tussen het 
bebouwde weefsel en het open landbouwlandschap. Het 
inzetten van deze ruimte als nieuwe publieke ruimte biedt 
een unieke kans.Het vernieuwende aan dit project is ook 
dat het 21e eeuws stadspark/stedelijk park een voedsel-
park is, net zoals grote voorbeelden bij Barcelona (Parc 
Agrari dell Baix Llobregat), en Milaan (Parco Nord).
Op de schaal van Oostende is een dergelijk nieuw (stads-)
park groot, zéér groot zelfs. Het maximaal inzetten van 
een dergelijke nieuwe publieke ruimte voor de verschil-
lende gebruikers is cruciaal.

Als voedselpark willen we de Tuinen van Stene uiteraard 
ook inzetten voor de productie van voedsel. Als we deze 
35 ha vergelijken met het hele productielandschap van 
het Oostendse ommeland komen we snel tot een andere 
conclusie. 
De productiecapaciteit van de Tuinen van Stene is zeer 
beperkt ten opzichte van het omliggende productieland-
schap. Men kan op deze site in geen geval nadenken over 
een sluitend voedselsysteem voor de stad.
De Tuinen van Stene mag dus niet als een gebied op zich 
bekeken worden. Het vormt een schakel in een veel groter 
geheel. Dit grote voedsel-systeem is vandaag niet per se 
op de stad gericht. De Tuinen van Stene kan als hefboom 
een aanzet vormen om ook dit grotere systeem meer op 
de stad te betrekken.

1.1 EXPERIENCE EN EXPERIMENT !

STAD OOSTENDE
Top down

TUINEN VAN STENE

LOKALE DYNAMIEK
Bottom-up

Experience - Experiment

De Tuinen van Stene zet in op experience 
en experiment. Experience vergroot 
de aantrekkingskracht op de stad en 
haar inwoners. Experiment zet in op het 
betrekken van het productieve ommeland 
en haar actieve landbouwers.
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Een nieuwe publieke ruimte aan de rand van de bebouw-
de stedelijke structuur vraagt om een bijzondere aanpak. 
Hoe kan een landbouwpark vormgegeven worden die een 
stedelijke aantrekkingskracht heeft. De site schuift een 
nieuwe soort van beleving van de publieke ruimte naar 
voor die in Oostende nog niet bestaat. Het unieke land-
schap van locatie moet maximaal in de verf gezet worden. 
Voor de uitzonderlijke belevingswaarde kan het land-
bouw-verhaal verder ingezet worden. Een icoon-product 
kan de site mee op de kaart zetten. 

experience experiment
Er werd eerder al naar voor geschoven dat de Tuinen 
van Stene weinig meerwaarde zal creëren door het in 
te zetten als productielandschap in een traditionele 
landbouwverhaal. De site kan wel als experimenteer-
ruimte fungeren voor nieuwe teelten en/of nieuwe 
verdienmodellen die een doorgroei naar het tradi-
tionele landbouwverhaal kunnen vinden. Startende 
boeren kunnen hier doorgroeimogelijkheden  
krijgen, icoon-teelten kunnen getest worden,  
zittende boeren kunnen nieuwe business-modellen 
testen op de site, de stad kan kringlopen van de stad 
sluiten.
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LOKALE DYNAMIEK
Bottom-up

STAD OOSTENDE
Top down Om een goede wisselwerking tussen de verschillende 

schalen te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk om 
de kleinste schaal in de vingers te hebben. Wat beweegt 
er in en rond de Tuinen van Stene? Hoe functioneert 
het gebied en welke kwaliteiten moeten in de verf gezet 
worden?

De deelprojecten worden op een geïsoleerde manier 
bekeken om ze vervolgens te confronteren met de andere 
schaalniveau’s. Belangrijke actoren hierin zijn de  
bestaande landbouwers en de potentiele landbouwkun-
dige initiatieven die zich aandienen. Ook de bestaande 
actoren op en rond het project gebied worden als een 
belangrijke partner beschouwd. Dit is de enige manier om 
interessante wisselwerkingen op te zetten.

1.2 LOKALE DYNAMIEK

TUINEN VAN STENE
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Het polderdorp - Stene Dorp

Stene Dorp is het enige resterende 
polderdorp in Oostende. De rijke ge-
schiedenis van het dorp wordt mede 
door de heemkundige kring bewaard. 
Het dorp bezit nog heel wat horeca 
die een aantrekkingskracht over heel 
Oostende hebben. Toch heeft het 
horeca-apparaat niet meer hetzelfde 
elan van enkele jaren geleden. Er 
zijn ideeën om de dorpskern aan te 
pakken met een vernieuwing van 
de publieke ruimte. Ook de passage 
van het Groen Lint en een nieuwe 
publieke ruimte van de Tuinen van 
Stene kunnen een boost geven aan de 
lokale dynamiek.

Bestaande kwaliteiten

Het polderlandschap
De polder en het polderdorp zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
De polder zelf is een van de oudere 
historische polders in Oostende. De 
landschappelijk kwaliteiten op deze 
locatie zijn uniek. De openheid en 
de horizontaliteit in de polder zijn 
beeldbepalend. De combinatie van 
de waterlopen, de graslanden, de 
natuurwaarde en de landbouwacti-
viteiten maakt de polder een unieke 
plek in Oostende.

De bestaande landbouwers
Binnen de polder (tussen Torhoutse-
steenweg, Steensedijk, Schorredijk-
straat en Stene Dorp) zijn vandaag 
6 professionele landbouwers actief. 
Heel wat van deze landbouwers 
gebruiken de gronden als graslan-
den. Deze graslanden zijn eeuwen 
lang het belangrijkste grondgebruik. 
De zware natte kleigrond maakt het 
niet eenvoudig om andere teelten op 
een efficiente manier toe te pas-
sen. Sommige percelen worden als 
akkers bewerkt maar de zwarte natte 
kleigrond maakt het niet eenvoudig 
om diverse teelten op een efficiënte 
manier toe te passen.
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De harde grens

De stad Oostende is een compacte 
stad. Er is een harde grens tussen de 
bebouwde structuur en het omme-
land. De Tuinen van Stene bevinden 
zich juist op de grens van deze twee 
‘landschappen’.  Deze nabijheid van 
het bebouwde weefsel genereert een 
bezoekerspotentieel. Het profiel van 
dit potentieel wordt later in beeld 
gebracht om zo maximaal in te spelen 
op de noden van de buurt.
De nabijheid van het open landschap 
vergroot tegelijk ook de beleving en 
vergroot de kans op landbouwers die 
mee willen stappen in het verhaal.
Tenslotte is de locatie qua bereik-
baarheid goed gelegen. De nabijheid 
van de stad, de autostrade en het 
Groen Lint zorgt ervoor dat het 
gebied voor diverse gebruikers en 
vervoersmodi bereikbaar is.

Het waterlandschap

De natte polder wordt gekenmerkt 
door heel wat waterlopen en water-
partijen. Binnen de polder vloeit de 
‘zwienesteert’ uit in het Provinciege-
leed. Deze ‘zwienesteert’ verzamelt 
het oppervlaktewater op de site. Deze 
is ter hoogte van de Torhoutsesteen-
weg ontkoppelt van de rest van de 
waterloop. Deze waterloop valt onder 
het beheer van het polderbestuur.
Het provinciegeleed valt onder de 
bevoegdheid van de VMM. De hoogte 
van dit provinciegeleed (en bijgevolg 
ook van alle waterlopen die hierop 
uitkomen) wordt door de sluis ter 
hoogte van de polderdijk geregeld. 
Het winterpeil bedraagt 1.5m TAW, 
het zomerpeil bedraagt 2.0m TAW. De 
maximale stuwhoogte bedraagt 2.5m 
TAW. De maximale waterstand in 
het provinciegeleed was 3.24m TAW. 
De akkerbouwgronden kunnen best 
boven dit peil worden gesitueerd om 
wegspoelingen bij overstromingen te 
vermijden.
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1.3 OOSTENDE

STAD OOSTENDE
Top down

LOKALE DYNAMIEK
Bottom-up

TUINEN VAN STENE

Om de opgave voor de Tuinen van Stene beter in beeld 
te brengen worden op stedelijke schaal de eerder aange-
haalde systemen in beeld gebracht. De Tuinen van Stene 
kunnen op die manier aanvullend zijn en het gehele  
voedsel-verhaal in Oostende versterken. Om betere in-
zichten te verkrijgen in de voedselstructuren van de stad 
Oostende wordt een aanzet van de kennis op kaart gezet. 
Deze werd naar diverse stedelijke actoren gestuurd met 
de vraag de kaart aan te vullen. De data worden  
verzameld op een levende kaart die voortdurend aange-
vuld kan worden. De verschillende sporen (people, profit, 
planet) werden samen met heel wat actoren vastgelegd. 
Nieuwe initiatieven, onbekende acties die verder uitgroei-
en, nieuwe samenwerkingen,... Al deze zaken kunnen de 
kaarten en inzichten mee vormgeven en veranderen. 

Aan de verschillende kaarten worden een aantal (3) prin-
cipes gekoppeld die de Tuinen van Stene op een nieuwe 
manier profileren in Oostende en haar voedsel-landschap. 
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30 Profit - productie

Het producten-aanbod in het traditionele productielandschap is beperkt en kan 
verbreed worden dmv icoonproducten, het opnieuw introduceren van oude rassen, of 
overschotten aan stadszijde te gebruiken als grondstof.

• Nieuwe landbouwtechnieken 
op de zware kleibodem worden 
getest en leveren mogelijks een 
grotere diversiteit aan producten 
voor de stad.

• Nieuwe en/of vergeten rassen 
(vee, groenten,...) worden 
geïntroduceerd. Specifieke 
(streek)producten (vb West-
Vlaams Rood) versterken de 
identiteit en leveren mogelijks een 
icoonproduct.

• Nieuwe concepten waarbij de 
consument zelf produceert of 
plukt worden ontwikkeld en 
getest: volkstuin 2.0, CSA+,... 

• Als hefboom voor een groter 
aanbod lokale producten 
of streekproducten wordt 
ambachtelijke verwerking 
gestimuleerd (bvb incubator).

01

DE TUINEN VAN STENE GAAT 
ACTIEF OP ZOEK NAAR NIEUWE 
TECHNIEKEN EN PRODUCTEN.

02

DE TUINEN VAN STENE ZET IN OP 
'EIGEN PRODUCTIE' (CONSUMENT) 
EN 'EIGEN VERWERKING' 
(PRODUCTEN).

• Stimuleren van vraag en aanbod 
naar kwalitatieve en lokale 
producten is noodzakelijk. 
Oostendse horeca ziet vandaag 
nog geen meerwaarde in kwaliteit.

• Tuinen van Stene wordt ingezet 
als gezicht voor Oostendse 
aandacht voor kwaliteit: 'Eigen 
Kweek Oostende'.  

• Horeca Stene dorp als 
uithangbord en focus voor een 
betere/gastronomische kwaliteit 
in Oostendse horeca.

03

DE TUINEN VAN STENE STELT 
KWALITEIT VOOROP EN PROMOOT 
'EIGEN KWEEK OOSTENDE'
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32 Profit - distributie

01

DE TUINEN VAN STENE WORDT EEN 
UITVALSBASIS VOOR KLEINSCHALIGE 
EN SPECIFIEKE VOEDSELDISTRIBUTIE 
RICHTING DE STAD.

• Historisch locatie van Oostendse 
groentenveiling

• Mogelijke link met omliggende 
gemeenten (bvb Gistel ifv 
groenten)

• Specifieke dynamiek in Oostende 
met veel tweede verblijvers en 
toeristen als aanknopingspunt 
voor alternatieve concepten op de 
klassieke korte ketenmodellen in 
grotere steden.

02

DE TUINEN VAN STENE ZET 
ALS VERKOOPPUNT IN OP EEN 
HOOGWAARDIG ALTERNATIEF VOOR DE 
KLASSIEKE BAANWINKEL.

• De sterke concurrentie tussen 
de klassieke grootwarenhuizen 
vertaalt zich in een nood 
aan vernieuwing en sterkere 
profilering.

• De logica's en het framework van 
de baanwinkelstrip langsheen 
Torhoutse Steenweg worden 
ingezet om te komen tot een 
innovatief verkooppunt in de 
Tuinen van Stene. We werken met 
bestaande spelers.

• Een baanwinkel 2.0 is geënt op de 
Torhoutse steenweg, maar gericht 
naar de Tuinen van Stene.

• Boerenmarkt eerder in de stad. 

03

DE TUINEN VAN STENE ZET 
HET 'VOEDSELLOKAAL' IN ALS 
MEERWAARDE VOOR DE BUURT.

• Voedsel als gemeenschappelijk 
thema bezit een verbindende 
kracht.

• Ook op schaal van de buurt 
(afhalen pakket, zelfpluk,...) toont 
de Tuinen van Stene hoe het 
'verdelen' van voedsel een sociale 
betekenis kan krijgen.

• Als één van de vele voedsellokalen 
introduceert de Tuinen van Stene 
een nieuwe microcentraliteit in 
de monofunctionele 20ste eeuwse 
gordel.

Door de beperkte diversiteit in de aanbodzijde (productie) mag het thema rond 
stedelijke distributie niet overroepen worden. Het voorzien van infrastructuur voor 
kleine venieuwende initiatieven kan een interessante en realistische werkwijze zijn.
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34 People

01

DE TUINEN VAN STENE WORDT EEN 
VEELZIJDIG RECREATIEF KNOOPPUNT 
OP HET GROEN LINT: TEGELIJK 
INSTAPPUNT EN RUSTPUNT.

• Ligging langsheen 
Torhoutsesteenweg biedt 
unieke kansen als instappunt of 
vertrekpunt (bvb dubbel gebruik 
parkeerinfrastructuur).

• Stene Dorp en eventuele nieuwe 
functies in de Tuinen van 
Stene bieden samen voldoende 
voorzieningen en activiteiten als 
rustpunt op het Groen Lint (voor 
Oostendenaar én niche-toerist).

• De kwaliteiten van het open en 
gave landschap vragen om een 
gedoseerde ingreep (niet over-
programmeren).

02 

DE TUINEN VAN STENE LEGT NIEUWE 
VERBANDEN EN VERSTERKT ZO DE 
EDUCTIEVE MEERWAARDE VAN 
BESTAANDE PROGRAMMA'S.

• Veel bestaande initiatieven 
komen voor in de directe 
omgeving van Tuinen van Stene: 
kinderboerderij, Hoeve-route, 
Buitengoed, volkstuinen,... De 
Tuinen van Stene legt linken 
en versterkt zo het educatieve 
gehalte van Groen Lint en Hoeve-
route.

• Een open en flexibele eductieve 
infrastructuur zet in op een 
toegankelijk en aantrekkelijk 
voedselverhaal. De Oostendse 
Hotelschool, maar ook lokaal het 
St-Andreasinstituut zijn daarbij 
belangrijke partners. 

03 

DE TUINEN VAN STENE BIEDT 
RUIMTE VOOR NIEUWE SOCIAAL-
ZORGENDE INITIATIEVEN 
EN EVOLUEERT ZO TOT EEN 
INTERGENERATIONELE PLEK.

• Grote vraag naar initiatieven voor 
sociale tewerkstelling. De Tuinen 
van Stene zorgt voor zinvolle en 
boeiende activiteiten.

• Kan een nieuw zorgconcept 
binnen de Tuinen van Stene de 
koppeling maken met een ouder 
wordende Oostendse bevolking?

De Tuinen van Stene kan een sterke sociale betekenis krijgen,  niet enkel op 
stadsniveau maar zeker ook op wijkniveau. De site heeft de potentie om een 
intergenerationele plek voor Oostende te worden. Ondanks deze grote potentie mag 
het open landschap niet overgeprogrammeerd worden!
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36 Planet

01

DE TUINEN VAN STENE BIEDT RUIMTE 
VOOR DE WATERHUISHOUDING VAN 
DE STAD EN ZOEKT TEGELIJK NAAR 
EEN MEERWAARDE  VOOR LANDBOUW.

• Historische polder organiseert 
watersysteem in Oostende.

• Tuinen van Stene als laatste 
cruciale buffer, net voor de stad.

• Water in harmonie met landbouw 
als uitdaging voor de toekomst (te 
veel vs te weinig water)

02

DE TUINEN VAN STENE 
EXPERIMENTEERT MET DE INTERACTIE 
TUSSEN LANDBOUW EN NATUUR.  

• Op stadsregionale schaal is site 
klein en niet doorslaggevend voor 
natuurontwikkeling.

• Op stedelijke schaal is de site 
groot en biedt ze potentieel extra 
ecologische kwaliteiten.

• De Tuinen van Stene wordt een 
demonstratie- en testplaats voor 
de wisselwerking tussen (stads)
landbouw en natuur.

03

DE TUINEN VAN STENE IS EEN 
INCUBATOR:   KLEINE INITIATIEVEN 
TONEN DE KANSEN OM STEDELIJKE 
KRINGLOPEN TE OPTIMALISEREN.

• De site heeft onvoldoende 
draagkracht  om op de schaal 
van de stad een programma op te 
nemen.

• Kleine installaties en projecten 
kunnen wel en zetten vooral in op 
sociale en educatieve hefbomen.

Voor de waterhuishouding van de stad kan de Tuinen van Stene een belangrijke rol 
opnemen. Het is een cruciale waterbuffer, op een strategische plek voor Oostende. 
Aanvullend wordt ingezet op het sluiten van stedelijke kringlopen en het tot stand 
brengen van coalities tussen landbouw en natuur.
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1.4 DOELSTELLINGENPLAN

Profit - productie

Het landbouwpark ligt in agrarisch gebied. De ambitie voor een landbouwpark 
houdt in dat we maximaal inzetten op het productief verhaal. Binnen elk aspect 
van de Tuinen van Stene is een vorm van productie aanwezig. Er wordt bewust 
gevarieerd in diverse vormen van productie.

Ter hoogte van Stene dorp, in de nabijheid van de woningen, is een 
voedselproductie die hierop inspeelt opportuun. In het waterrijke gebied 
worden de verschillende natte gronden onderhouden door begrazers die vlees 
of melk produceren. Ook waterrijke producties zoals riet kunnen hier geteeld 
worden.

Op andere plekken wordt er maximaal ingezet op innovatie en vernieuwende 
productie in de polder. Ook hier wordt nagedacht over productieinfrastructuur, 
ontsluiting van landbouwvoertuigen, vormen van agroforestry, bijenteelt,…

Vanuit het voorgaande onderzoek 
wordt het gewenst programmabeeld 
naar voor geschoven. De ambitie 
van het productief landschap is om 
alle facetten die aan het thema van 
‘voedsel voor de stad’ aanhaken 
te combineren binnen de Tuinen 
van Stene. Hierbij wordt nog eens 
nadrukkelijk gesteld dat, naast een 
thematische verbreding, er ook 
een ruimtelijke spreiding van de 
verschillende thema’s aanwezig 
moet zijn. In deze fase worden de 
doelstellingen per thema behandeld. 
In wat volgt wordt er gezocht 
hoe de verschillende thema’s op 
verschillende plekken op elkaar 
kunnen inspelen. Er wordt gezocht 
naar interessante synergiën die 
ruimtelijke entiteiten mee helpen 
afbakenen.

Groenten telen (professioneel ondersteund)

Natte gewassen oogsten

Ontsluiting landbouwvoertuigen

Watercaptatie ifv velden

Compostering binnen bedrijfsvoering

Eieren en kippen

Opslag van materialen

Varkens 

natuurlijke begrazer/schapen

FAB: bijen als bestuiver
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Innovatie in kringlopen/startup's/Incubator/...

Groenten voor de nabije schoolkeuken

Voorzieningen voor zorg in de nabijheid

Groen lint als distributie-kanaal

Horeca gericht op het polderlandschap

Economische activiteiten tweezijdig ontsloten

Distributie via de fiets

Profit - distributie

De Torhoutsesteenweg vormt een van de grenzen van de Tuinen van Stene. 
Deze as is zowel richting stad als richting ommeland (autostrade) goed 
ontsloten. Het is verleidelijk om alle aspecten rond distributie aan deze as te 
koppelen. Een aantal programmaonderdelen vinden een ideale locatie langs 
deze invalsweg. Een uitvalsbasis voor een distributiesysteem met de fiets, 
verpakking en verwerking van voedsel en groenten, innovatieve incubatoren, 
verkoop van lokale producten… Deze aspecten vinden we terug aan de nieuwe 
voorzijde van de Torhoutsesteenweg.

Vanuit het voorgaande hebben we echter geleerd dat andere 
programmaonderdelen rond distributie ook gekoppeld kunnen worden aan de 
school, Stene Dorp, het Groen Lint,…
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Met Stene dorp, de school, de Chiro en een aantal sociale ondernemingen in de 
buurt zijn er veel aanknopingspunten om het sociaal gerelateerd programma 
in de tuinen van Stene op te krikken. 

Het voedselverhaal is een nuttige kapstok om heel wat sociale aspecten aan op 
te hangen. Zo kan het produceren van voedsel fungeren als ontmoeting maar 
tegelijk ook als een herintegratiemiddel naar de arbeidsmarkt. Anderzijds 
wordt er gestreefd naar een publieke ruimte. Deze moet aantrekkelijk en 
divers genoeg zijn om mensen een leuke tijd te bezorgen.

De Tuinen van Stene zijn een pilootproject en dragen al een educatief karakter 
in zich. Er zijn nog veel plekken binnen de Tuinen van Stene waar informatie 
verleend wordt. Een buitenklas, een infotorentje, infopalen over nieuwe 
teelten,…

Het Groen Lint is een belangrijke drager van recreatieve activiteiten in 
Oostende. Ter hoogte van de Tuinen van Stene verknopen een aantal 
recreatieve zachte netwerken. Het fietsroutenetwerk, het Groen Lint, 
de stadshoeveroute en vele wandelingen. De Tuinen van Stene met een 
Park&Bike kan een instappunt zijn voor deze activiteiten.

Zorg in de wijk

Dieren voederen

Picknicken: publieklandbouwlandschap

Zachte recreatie op het provinciegeleed

Dieren voederen

Educatief uitkijkpunt over de polder

Samen groenten telen

Gedeelde sportinfrastructuur

Wandelen in de polder

Fietsen in de polder

Informatie delen

Fietsenstalling: instappunt voor de polder

Horeca in Stene dorp

Park en Bike

Stene Dorp als ontmoetingsplek

Groen Lint als recreatief fietspad

Educatie: buitenklas

Speelelementen 

Speelelementen 
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Het maximaliseren van de buffercapaciteit van de polder is een belangrijke 
opdracht binnen de Tuinen van Stene. Het vergroten van de buffercapaciteit 
wordt gekoppeld aan het versterken van de hydro-fysische structuur. De 
ecologische waarde van het gebied kan hier wel bij varen.

Er wordt actief op zoek gegaan hoe natuurbeheer georganiseerd kan worden. 
FAB’s kunnen hierbij ingezet worden. 

Ook de landschappelijke begrenzing van het gebied kan een ecologische 
meerwaarde met zich meebrengen.

Ten slotte dient het provinciegeleed maximaal opengelegd te worden. Dit 
kan de natuurwaarde vergroten maar heeft ook zeker een natuur-educatieve 
doelstelling.

Natuurbegrazer in de polder: Schapen

Waterbuffering als functie van de polder

Voedselbos als zicht-buffer

Watercaptatie

Composteren binnen bedrijfsvoering

Informatiepanelen

Natuurbegrazer: Schapen

Natte gewassen

FAB: bijen als bestuiver
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Het kaderplan schuift per deelruimte een wensbeeld naar 
voor. Deze verschillende wensbeelden vormen samen de 
Tuinen van Stene. Aan dit wensbeeld worden randvoor-
waarden gekoppeld. Toekomstige ontwikkelingen kunnen 
aan deze randvoorwaarden worden afgetoetst. Het kader-
plan wordt aan de hand van een collagebeeld, referenties 
en een kaderplan verbeeld. 

Het plan mag niet gelezen worden als een weergave 
van een eindtoestand. Het ‘plan’ visualiseert een aantal 
principes per deelruimte. Als tentatief ontwerpplan maakt 
het een concreet gesprek mogelijk en draagt het bij tot 
dialoog, afstemming,... op de weg naar realisatie.

2.1. Waterweidelandschap
2.2 Poldertuin
2.2. Akkerlandschap
2.3. Voedselplatform2
KADERPLAN
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INNOVATIE IN UITWERKING

Het realiseren van een landbouwpark vraagt om een 
nieuwe aanpak in ontwerp en uitwerking. In een 
landbouwpark is er een uitgesproken diversiteit in de 
gebruikers met elk hun specifieke nodgen. Er bestaat een 
waaier van  professionele agrarische ondernemers tot 
recreatieve gebruikers, van permanente over dagelijkse 
tot sporadische gebruikers. De ontwerpmethodiek dient 
het functioneren van het landbouwpark vorm te geven. 
Het moet  een antwoord bieden op de landbouwer die 
met machines zijn veld moet bewerken maar tegelijk ook 
een aangename omgeving creëren voor een zondagse 
wandeling. Het landbouwpark Tuinen van Stene geeft 
vorm aan een adaptief waterlandschap en streeft naar het 
versterken van de ecologische waarde van het gebied en 
zoekt hierin interessante synergiën met voedselproductie. 
De ontwerpmethodiek is afgestemd op de meervoudige 
machinerie van het landbouwpark.

Er worden verbanden gezocht tussen de diverse noden 
van de gebruikers van het landbouwpark. Deze relaties 
zorgen voor samenhang tussen de verschillende 
thema’s en sectoren. Ze leiden tot synergieën tussen 
de dynamieken in de verschillende ruimtelijke 
fragmenten in het randstedelijk gebied van Oostende: de 
baanwinkelstrip van de Torhoutsesteenweg, Stene Dorp, 
het landbouwgebied, de randstedelijke verkavelingen …  

Drie ontwerpmethodieken geven het ruimtelijk verhaal 
van het landbouwpark vorm. Iedere ontwerpmethodiek 
zet in op het creëren van verbanden. Ruimtelijk, 
thematisch of gelinkt aan de gebruikers. Wanneer we 
deze verschillende lagen op elkaar leggen komen er 
deelruimten naar boven. In wat volgt worden de principes 
en het wensbeeld van deze deelruimten toegelicht. 

Het ontwerpen van de Tuinen van Stene 
zet in op meervoudige betekenis: een 
pad is er als ontsluiting van de percelen 
voor de als én voor de recreant, een 
constructie is tegelijk bergruimte voor 
landbouwmateriaals en schuilplaats 
voor de jeugdbeweging, het landschap 
articuleert en produceert. 
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NETWERK

Het netwerk organiseert de 
toegankelijkheid van het gebied. 
Toegangen tot het gebied zijn daarbij 
cruciaal en zoeken een gepaste 
aansluiting met de omgeving. Het 
Groen Lint, de aansluitingen met 
Stene Dorp en het traject op het 
platform aan de Torhoutsesteenweg 
zullen ruimtelijk structurerend 
werken. De rest van de paden 
zijn eerder ondergeschikt in een 
landschap waar het watersysteem 
structuur geeft. 

De gebruikers van een landbouwpark 
zijn zeer divers. De padenstructuur 
maakt de koppeling tussen deze 
verschillende gebruikers om 
zo op alle randvoorwaarden en 
verwachtingen een antwoord te 
bieden. Het landbouwpark moet goed 
functioneren voor een landbouwer 
die hier zijn professionele 
activiteiten uitvoert. Tegelijk moet 
de padenstructuur aangenaam en 
aantrekkelijk zijn voor een toerist 
die een tussenstop op het Groen 
Lint maakt. De koppeling tussen 
de diverse gebruikers wordt hier 
expliciet gemaakt.

SYSTEMEN

Het bestaande landschappelijk, 
stedelijk en fysisch systeem is in deze 
context sturend. Bestaande systemen 
worden gearticuleerd en met elkaar 
in verband gebracht. Op die manier 
versterken we het bestaande 
landschap en worden verborgen 
kwaliteiten terug bovengelegd. Het 
watersysteem, de bodemstructuur, 
het microreliëf spelen hierin een 
belangrijke rol. Daarnaast zijn er 
stedelijke systemen zoals Stene Dorp, 
de Torhoutsesteenweg, het Groen 
Lint,… Deze verschillende systemen 
hebben eigen karakteristieken en 
treden tegelijkertijd met elkaar in 
wisselwerking. De ontwerpopgave 
bestaat erin om de koppelingen en 
interactie tussen systemen mogelijk 
te maken en vorm te geven. De 
waardevolle systemen en interacties 
die plaatsvinden worden extra 
gearticuleerd.

ELEMENTEN

Tools en technieken: een boer, 
stadslandbouwer,... heeft ruimte voor 
opslag nodig, schuilplaatsen/stallen 
voor dieren, aftappunten voor water/
elektriciteit, irrigatie van de velden... 
oOm het seizoen te verlengen zijn 
(tunnel)serres wenselijk. Vanuit de 
behoeftes van de gebruikers van 
het voedselpark ontstaat een nieuw 
scala aan ruimtelijke elementen die 
mee de identiteit van het gebied 
kunnen vormgeven. De kiosk in 
een stadspark wordt als het ware 
een multifunctionele berging in een 
voedselpark. De noodzakelijke tools 
en technieken voor de productie 
genereren nieuwe ontwerpopgaves 
en onverwachte ruimtelijke 
concepten/typologieën.

De elementen koppelen verschillende 
opgaves die in het landbouwpark 
naar boven komen. Tegelijk 
markeren ze ook de verschillende 
plekken in het landbouwpark. De 
elementen vormen zichtpunten 
op de strategische plekken in het 
park die een oriëntatie geven aan 
de gebruiker van het park. De 
landschappelijke inpassing zorgt 
voor een geïntegreerde beleving.
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KADERPLAN

De schets toont de determinerende structuren die 
vervat zitten in het kaderplan. 
1. Het watersysteem zit verankerd in het DNA van 
deze polder. Het is een bepalende structuur in het 
beeld, maar nog veel belangrijker bepalend in het 
functioneren en het gebruik van de polder. 
2. Het Groen Lint is een recreatieve stedelijke 
structuur die het ommeland van Oostende opzoekt 
en ontsluit. Het faciliteert de beleving van de groene 
verstedelijkte rand van Oostende. De passage van het 
Groen Lint door Stene Dorp en de Tuinen van Stene 
brengt een recreatieve dynamiek met zich mee.
3. De Polderdijk is een harde infrastructurele 
ingreep die bij de ontwikkeling van de polder 
werd aangelegd. Het is een harde grens tussen 
het orthogonale en rigide productielandschap van 
de Snaaskerksepolder en de eerder organische 
structuur van de Tuinen van Stene. 
4. Het platform is een nieuwe structuur die de 
interactie tussen de Torhoutsesteenweg en de 
Tuinen van Stene herdefinieert. Deze structuur  
creëert een ruimtelijk kwalitatieve rand tussen 
ontwikkelingen van de Torhoutsesteenweg en 
het landschap. Een “tweede voorkant” die een 
programmatische ontwikkeling koppelt aan een 
kwalitatieve publieke ruimte en die deze plek 
activeert.

Aan de hand van deze structuurschets, de 
doelstellingen en principes uit het voorgaande 
deel en de  ruimtelijke ontwerptools (systemen, 
netwerken en elementen) worden verschillende 
deelruimten in het plangebied gedefinieerd. De 
verschillende lagen worden over elkaar gelegd. 
Elke deelruimte vertelt een ander verhaal. Samen 
vormen de vier deelruimten – naast elkaar en in 
synergie – de beleving en de productiviteit van 
het landbouwpark. De deelruimten zijn enerzijds 
duidelijk complementair. Anderzijds wordt er 
gezocht naar mogelijkheden voor wisselwerking en 
interactie tussen deze deelruimten. Een aantal sites 
worden aangeduid als 'twijfelpercelen'. Verdere 
gesprekken, hydro-fysisch onderzoek en startende 
initiatieven zullen hier nog invloed op uitoefenen.

1

2

34

waterweidelandschap poldertuin akkerlandschap voedselplatform

In wat volgt worden de deelruimten verder 
toegelicht en worden de randvoorwaarden 
gespecifieerd.
- waterweidelandschap
- poldertuin
- testakker
- voedselplatform
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2.1 WATERWEIDELANDSCHAP
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De grote centrale ruimte bezit vandaag heel wat 
natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten. 
De graslanden in deze polder zijn historisch 
waardevol, maar niet beschermd. Alhoewel er geen 
beschermstatuut op de graslanden rust, wensen we 
deze kwaliteiten zo sterk als mogelijk mee te nemen.
Deze graslanden zijn historisch gezien een lange 
tijd onderhouden geweest door begrazing. Deze 
combinatie van onderhoud en productie lijkt hierin 
geschikt te zijn.
Er wordt een gezonde afstemming gemaakt tussen 
de productieve activiteiten, het waterbeheer, de 
ecologische ingrepen en het recreatieve karakter.



49

(6)

(5)

(4)

(7)

(1)

(5)

(4)

(2)

(3)

(8)

(1) Typische landschap met microreliëf
(2) Paden doorheen natte polder, met brugjes 
    over het water
(3) Versterkte waterstructuur verhoogt 
    kansen voor waterberging
(4) Flauwe oevers met kansen voor natte  
    teelten, zuivering, biodiversiteit
(5) Natuurbegrazing, met specifieke rassen
(6) Schorredijk voor landbouwer én recreant
(7) Varen op Provinciegeleed
(8) Uitkijkpunt, recreatief en educatief

(6)

(5)

(4)

(8)

(7)

(1)

(5)

(4)

(2)

(3)
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Waterstructuur

zoom kaderplan; waterweidelandschap

Grazers in natte natuur;
vb Rood Ras van West-Vlaanderen

Agrobeheer;
vb maaibeheer, waterbeheer,...

Natte teelten; vb Lisdodde als 
grondstof bio-based economy

Zoals in de doelstellingen (hoofdstuk 
1) reeds werd geformuleerd bieden 
de Tuinen van Stene de laatste 
buffermogelijkheid vooraleer het 
water ondergronds de stad in 
wordt geleid. De waterbufferfunctie 
van het landschap kan nieuwe 
opportuniteiten meebrengen 
voor de productieactiviteiten. 
Anderzijds dient ervoor gewaakt te 
worden dat het uitbreiden van de 
buffercapaciteit de teelten niet over- 
of wegspoelt bij hoge waterstand. 
Een gezonde afstemming tussen deze 
twee is noodzakelijk.

Zoals reeds aangehaald is 
de ecologische waarde van 
dit deelgebied het grootst. 
Met het vergroten van de 
waterbuffercapaciteit kan 
de biodiversiteit nog verder 
worden versterkt. Dit betekent 
echter niet dat de productieve 
landbouwactiviteiten moeten wijken. 
In een natte omgeving als een polder 
kunnen grazers het onderhoud van 
de graslanden op zich nemen. Deze 
grazers zullen dikwijls evenhoevigen 
(runderen, schapen, geiten,…) 

zijn. Het inzetten van dieren voor 
de vleesproductie vormt tegelijk 
een ideaal aanknopingspunt om 
oude West-Vlaamse, lokale rassen 
opnieuw te introduceren in het 
productief systeem. Nieuwe/oude 
rassen spelen in op een nichemarkt 
waardoor de landbouwers financiële 
voordelen kunnen halen uit de extra 
meerwaarde van het product.

Er kunnen ook nieuwe gewassen 
intrede doen in dit waterrijk 
gebied. Natte teelten zoals lisdodde 

kunnen in het verhaal van de bio-
based economy een rol opnemen. 
Deze teelten maken tegelijk een 
landschappelijke overgangen in het 
waterrijke gebied.

Binnen het waterweidelandschap is 
de padenstructuur gekoppeld aan de 
waterstructuur. De padenstructuur 
is eerder terughoudend en wordt 
met een maaibeheer voorzien om 
de ruimte voor de landbouwers te 
maximaliseren. 

De sneden op de volgende 
pagina tonen manieren om de 
buffercapaciteit in de waterlopen 
te vergroten. Er zijn verschillende 
mogelijkheden om de oevers van 
de bestaande waterstructuur 
te herprofileren en nieuwe 
grachtjes te introduceren om 
hierdoor ecologische potenties 
te vergroten. Aan de hand van de 
ecohydraulogische studie worden de 
meest geschikte profielen bepaald.
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Waterstructuur 1.
Een flauwe oever vergroot de buffercapaciteit van het 
Hendriksgeleed en creëert een ecologische gradiënt van 
rietvegetatie naar oevervegetatie. 

Waterstructuur 2.
Een vertrapte oever vergroot de buffercapaciteit van het 
Hendriksgeleed en creëert ruimte voor rietvegetatie. 

Waterstructuur 3.
Een plaatselijke uitgraving haaks op het Hendriksgeleed, 
laantjes, zorgen voor subtiele verschillen in 
bodemvochtigheid wat een interessante gradiënt oplevert 
voor verschillende vegetatietypes. 

0
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Polderdijk

zoom kaderplan; bestemming polderdijk Park spoor Noord - Secchi-Vigano

Zitplek aan het water Herprofilering oever Provinciegeleed;
vb ontwikkeling oevervegetatie

De Polderdijk begrenst de Tuinen 
van Stene. Het reliëf en het Provincie-
geleed zijn twee barrières die 
ervoor zorgen dat de Polderdijk niet 
als onderdeel van de Tuinen van 
Stene worden ervaren. Toch zijn de 
Polderdijk en de polder historisch 
onafscheidelijk. Een aantal kleine 
ingrepen kunnen deze link herstellen 
en versterken.

Op de oevers van het Provincie-
geleed wordt dezelfde strategie 
toegepast als langs de waterlopen 
doorheen de polder. Het verzachten 
van de oevers zal de landschappelijke 
en ecologische kwaliteiten van het 
geleed versterken. De overgang 
tussen de polder en het provincie-
geleed wordt hersteld.

Het provincie-geleed wordt aan de 
hand van een platform in de oever 
beleefbaar gemaakt. Op deze plek 
wordt het water terug beleefbaar. 
Dit platform kan ook dienst doen als 
opstappunt voor bootjes waarmee 
het Provinciegeleed en de ruimere 
polder verkend kan worden. 

Een element waarbij de beleving van 
het landschap wordt geaccentueerd 
is een educatief uitkijkpunt. Deze 
constructie combineert een ‘brug’-
functie over het Provinciegeleed 
met een kijkhut. Vanuit het 
uitkijkpunt is er een overzicht 
over verschillende facetten van het 
voedselverhaal. Dit zowel binnen 
de Tuinen van Stene (waterweide, 
testakker, volkstuinen,…) maar 
ook het zicht over het orthogonale 

productielandschap van de 
Snaaskerskse-polder. Het educatieve 
luik in deze constructie vertelt 
mee het verhaal van voedsel voor 
Oostende.

De snedes tonen mogelijke 
ingrepen aan de Polderdijk, zodat 
dit dijklichaam een betekenis en 
bestemming binnen de Tuinen van 
Stene kan worden. Definitieve vorm 
en typologie van de ingrepen dient 
nog verder uitgewerkt te worden. 
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Polderdijk_passage
Een passage aan de Polderdijk leidt tot een uitkijkpunt/
schuilhut op het OCMW-terrein. De kijkhut geeft een  
overzicht over de Tuinen van Stene en de Snaaskerkse 
polder. De verhoogde wandeling maakt het mogelijk dat 
dit pad ingebed kan worden in een rijke vegetatie

Polderdijk_platform
Een platform aansluitend op de stuw in het 
Provinciegeleed maakt het water bereikbaar en biedt 
mogelijkheden als aanlegplaats voor bootjes. 

Polderdijk_waterboord
Een verflauwing van de oever van het Provinciegeleed 
biedt meer ruimte voor water en maakt de ontwikkeling 
van riet- en oevervegetatie langs de waterloop mogelijk. 
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De interactie tussen de verschillende sociale en 
educatieve actoren uit Stene Dorp staat in deze 
deelruimte centraal. De ingrepen met betrekking 
tot nieuwe vormen van productie spelen in op het 
vergroten van de sociale contacten. De passage van het 
Groen Lint, de aanwezigheid van de horeca in Stene 
Dorp, het Sint-Andreas-Instituut, de Chiro,… kunnen 
een rol opnemen in het versterken van bestaande 
of nieuwe maatschappelijke opgaves. Tegelijkertijd 
wordt de historische link tussen het polderdorp en de 
polder hersteld.

2.2 POLDERTUIN
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(1)

(2)(2)

(2)

(7)
(8)

(3)

(5)

(9)

(4)
(6)

(1) Groen Lint doorheen Tuinen van Stene
(2) Ruimte voor collectief en sociaal tuinieren
(3) Begeleiding en hulp door buttlerboer
(4) Lockers en voorzieningen dichtbij tuin 
(5) Luifel als ontmoetingsplaats, buitenklas 
    en volkskeuken
(6) Paviljoen biedt ook infrastructuur 
    voor huidige jeugdbeweging
(7) Ontwikkeling Hoeve Sanders afgestemd op
    erfgoedwaarde en landschap
(8) Horeca Stene dorp met polderterrassen
(9) Verbindingen met dorpsplein Stene
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Sint-Andreas-Instituut

zoom kaderplan; Sint-Andreas-Instituut

Big Slide - Assemble Studio Big Slide - Assemble Studio

Tuinen van Stene; zicht vanop Groen 
Lint thv Zwienestaart/Sint-Andreas-
Instituut

Ruimte langs de gebouwen Sint-Andreas-
Instituut

Door de bouw van een nieuwe 
blok voor de kleuters en het lager 
onderwijs van het Sint-Andreas-
Instituut moet een fietsenstalling 
geherlocaliseerd te worden. Tegelijk 
wordt er langs deze zijde op zoek 
gegaan naar een toegang tot het 
gebied voor het Groen Lint. De 
combinatie van deze twee opgaves 
geeft aanleiding om hier vanuit de 
Tuinen van Stene op een nieuwe 
manier over na te denken. 

De vraag naar een fietsenstalling 
aan Sint-Andreas kan 
gecombineerd worden met 
fietsparkeervoorzieningen voor de 
tuinen van Stene en kan een plek 
vormen waar een gebruik geïnitieerd 
kan worden. 

Ook de circulatie rond de schoolsite 
kent een aantal knelpunten. Door dit 
mee te nemen in het inrichtingsplan 
kan er nagedacht worden over 
dubbelgebruik. De parkeerplaatsen 

die in de weekenden neit gebruikt 
worden door de school kunnen een 
meerwaarde bieden voor initiatieven 
ter hoogte van de Hoeve Sanders.

Naast infrastructurele ingrepen 
kunnen er ook organisatorische 
synergiën ontstaan tussen de 
school en het landbouwpark. Het 
schoolrestaurant kan op bepaalde 
momenten van overproductie 
gebruik maken van geteelde 
groenten uit de Tuinen van Stene; 
de restjes van het schoolrestaurant 
kunnen gebruikt worden voor 
compost of voor spilvarkentjes; naast 
sportkampen kan de school tijdens 
de vakanties ook landbouwkampen 
organiseren;…
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Fietsenstalling lengte
De fietsenstalling aan het Sint-Andreas dient niet enkele als een puur functioneel 
gebouw, maar fungeert ook als een tribune met uitzicht over de Tuinen van 
Stene. Een plek waar de recreant een vergezicht heeft of vanwaar een leerkracht 
een woordje uitleg kan geven aan de klas voordat een ontdekkingstocht door 
de Tuinen van Stene start. Daarnaast kan een mogelijke afsluiting van het 
schoolplein opgelost worden met deze fietsenstalling.

Fietsenstalling dwars
Een dubbel gebruik van de fietsenstalling wordt voorgesteld. Naast een 
stalling voor de school (+/- 120 fietsen) worden ook stallingen voorzien voor 
bezoekers van de Tuinen van Stene (+/- 40 fietsen). Daarnaast biedt een 
overdekte zitbank aan het schoolplein een verblijfsplek met uitzicht over het 
plein.
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Link met Stene dorp 

Chiro lengte
Aan de Chiro wordt een multifunctionele luifel/bebouwde structuur 
voorgesteld, die zowel voor de Chiro als de sociale tuinbouw een meerwaarde 
biedt. De luifel vormt een collectieve overdekte ruimte waar een buitenkeuken 
met eetplaats geïnstalleerd kan worden. Een ankerplaats binnen het 
landbouwpark.

Chiro dwars
De bebouwde structuur onder de luifel kan dienen als toiletruimte voor 
bezoekers van de collectieve tuinen en als opberglokaal voor de Chiro aan 
sluitend op de tuin. Het groendak op de luifel maakt dat de structuur opgaat in 
de perceel begroeiing rond de tuin.  

Chiro lokalen vanuit Stene Dorp

De polder en het polderdorp zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
maar deze historisch link is vandaag 
ruimtelijk afwezig. Met de Tuinen 
van Stene wordt er getracht om deze 
link te herstellen en opnieuw te 
versterken. 

Een belangrijke zichtas en poort tot 
de polder situeert zich ter hoogte van 
‘Hoeve Sanders’. Deze link is voor 
het Groen Lint de meest interessante 
passage om zijn route verder te 
zetten richting De Schorre. Het 
herprogrammeren van deze hoeve is 
hierbij wenselijk. De opportuniteiten 
om een aangepast programma toe 
te voegen dat de link maakt met 
het productief landschap lijkt voor 
de hand te liggen. Hierbij komen 

opnieuw de sociale en zorgfuncties 
vanuit het doelstellingenplan 
(hoofdstuk 1) naar boven.

Een tweede link met Stene Dorp lijkt 
opportuun ter hoogte van de Chiro. 
Deze link is niet van dezelfde orde 
als deze aan hoeve Sanders. Het 
draagt mee de doelstelling uit om 
de historische linken te herstellen. 
Vandaag is de site van de Chiro 
volledig op zichzelf gericht. Het 
opentrekken van de site naar het 
landbouwpark met publiek karakter 
creëert heel wat nieuwe speelruimte 
voor deze jeugdvereniging. 
Het binnentrekken van het 
landschap impliceert het afbreken 
van een aantal constructies die 
functioneren als opslag. Deze worden 
gecompenseerd.
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zoom kaderplan; link tussen de polder en het polderdorp

Gemeenschappelijke infrastructuur 
volkstuin;
vb Boerse Poort, Gent

Alzijdig publiek gebouw met dynamiek
vb Werkstatte, Zurich

Infrastructuur voor de volkstuin, de 
wijk, de Chiro,...
vb Hotspot Hutspot / volkskeuken, 
Rotterdam

Binnentuin Chiro

Opslaglokalen blokkeren de link met 
het landschap

Net zoals de Chiro zal ook de komst 
van de collectieve tuinen bepaalde 
bebouwde infrastructuur nodig 
hebben. Het clusteren van deze 
infrastructuur biedt de mogelijkheid 
om extra voorzieningen te treffen. 
Een volkskeuken, sanitair, lockers, 
berging, verkooppuntje,… 

Het clusteren van deze infrastructuur 
biedt opportuniteiten. De hoeve 
Sanders lijkt vanuit zijn strategische 
locatie een potentievolle site. Indien 
dit niet mogelijk is kan een nieuw 
paviljoen deze rol opnemen. Het 
paviljoen is alzijdig en richt zich naar 
het dorp, naar de collectieve tuinen, 
de hoeve Sanders maar ook naar de 
achterkanten van het polderdorp. 

De snedes aan de Chiro tonen de 
mogelijkheden die een luifel kan 
bieden voor zowel de Chiro als het 
'volkstuin'-complex.

Office Kersten Geers
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Hoeve Sanders;
Historische hoeve met doorzichten naar 
landschap

Stene Dorp;
Horeca langsheen historische dorpskern

Zoals eerder vermeld is de link 
tussen de polder en het polderdorp 
zoek. De dynamiek van een nieuwe 
publieke ruimte kan mee een nieuw 
elan geven aan Stene Dorp. Het 
dorp is opgenomen als beschermd 
dorpsgezicht. Bij nieuwe projecten 
wordt er samen met bouwheer en 
het agentschap onroerend erfgoed 
gekeken of er nieuwe doorsteken 
naar de polder opportuun zijn. 

Met de heraanleg van Stene Dorp 
wordt gelijktijdig een traject 
opgestart om de bestaande 
horecazaken te stimuleren om zich 
meer te richten op de Tuinen van 
Stene. Nieuwe polderterrassen, 
gericht op het westen (avondzon) 
kunnen ook voor bestaande 
horecazaken voordelen opleveren. 

Met het project van de Tuinen 
van Stene wordt er getracht om 
het thema voedsel aan Stene te 
koppelen. Tijdelijke en nieuwe 
initiatieven rond voedsel kunnen 
hier zeker een plaats krijgen. 
Events rond voedselproductie en 
beleving kunnen aangetrokken 
worden. In het buitenland kennen 
we MADfeed, maar ook in België 
zijn er interessante voorbeelden 
van te vinden. Zoals het pop-up 
restaurant in een maïsveld (Volta), of 
‘Krachtboer’ van Kobe Desramault,...

Anderzijds zijn nieuwe permanente 
(sociale) projecten hier uitstekend 
geplaatst. De link met bestaande 
sociaal-culturele organisaties, EKO, 
tuinhier, OCMW, zorg... dient hier 
maximaal gemaakt te worden.

Krachtboer - K. Desramault - Dranouter

MadFeed (Dk)

bestaand beeld van de polder Volkstuinieren met professionele 
begeleiding
vb Buttlerboer
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Tuinbouw
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zoom kaderplan; collectieve tuinen

Vanuit de sociale dynamiek die in en 
rond Stene Dorp zal/kan ontstaan 
wordt ingezet op innovatieve 
vormen landbouw die terug op zoek 
gaan naar een direct contact tussen 
landbouwer en consument. 

Professionelen ondersteunen en 
begeleiden particuliere en sociale 
initiatieven. Er is ruimte voor meer 
collectieve vormen van samentuinen 
waarbij het sociaal aspect centraler 
komt te staan. Verschillende 
actoren en doelgroepen worden 
professioneel ondersteund.

Zo zien we bijvoorbeeld in  het 
buitenland volkstuinen  waar 
er op een professionele manier 
ondersteuning wordt aangeboden 

bestaande volkstuinen

bestaande csa-boerderij

voor volkstuinhouders. Deze 
‘butlerboer’ geeft opleidingen en 
onderhoudt de tuinen op momenten 
dat de particulieren hier niet voor 
kunnen instaan. Ook de afgebakende 
kavels zijn niet per se noodzakelijk in 
een vernieuwd concept.

Binnen het concept van sociaal 
tuinieren geeft een professionele 
landbouwer ondersteuning aan 
doelgroepen die door middel van 
landbouw aan zingeving doen. In 
de nabijheid van Stene denken we 
hier aan Medioren en senioren, de 
Antenne, de Brem, de Voorpost, 
Duinhelm, de sociale kruidenier. 
Al deze actoren kunnen een 
bepaalde rol opnemen in het sociale 
voedselverhaal.

Samen met nieuwe initiatiefnemers 
en organisaties wordt gekeken welk 
systeem het meest geschikt is voor 
deze site, voor de gebruikers en voor 
de stad Oostende.

De snedes tonen hoe een mogelijke 
ruimtelijke indeling van de 
volkstuinen georganiseerd kan 
worden, rekening houdend met 
toegankelijkheid, ontwatering, 
windgevoeligheid en recreatief 
medegebruik.
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Sociaal tuinieren.
In zuidoostelijke-noordwestelijke richting worden de volkstuinen gestructureerd 
door fruit hagen/heesters en smalle wandelpaden (1m) die de tuinen bereikbaar 
maken. De hagen zorgen voor windbreking en afscheiding tussen verschillende 
tuinen. Een centrale collectieve plek is gemarkeerd met bomen en ingericht 
met meubilair. Een nieuwe grachtstructuur rond de volkstuinen zorgt voor 
ontwatering van het terrein en vormt een scheiding tussen en het Groen Lint. 

collectief tuinieren.
In zuidwestelijke-noordoostelijke richting worden de volkstuinen gestructureerd 
door een hoofdpad (3m) en grachten. De grachten zorgen voor ont- en bewatering 
van de tuinen. Teeltbedden en/of lage serres liggen parallel aan deze structuur.

Marconistrip - Rotterdam (Nl) Botanische tuin - Bordeaux (Fr)Volkstuincomplex Boerse Poort, Gent
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grasland (testakker)

grasland (poldertuin)

grasland/ruigte (water/weide landschap)

csa velden

rietland/wetland

bebouwde parkinfrastructruur

water

(semi-)openbaar domein

hoofdroute (groenlint)

paden structuur (informeel)

15m lijn

twijfel perceel

Binnen de Tuinen van Stene staat innovatie en 
vernieuwing centraal. Ook in een eerder traditionele 
context wordt er gezocht naar vernieuwende 
landbouwtechnieken, teelten en verdienmodellen. 
Er worden, samen met de landbouwers, velden 
afgebakend waar innovatie in de poldergronden 
centraal staat. Ook de tussenruimte wordt ingezet als 
een alternatieve productieve ruimte.
De zoektocht naar innovatie binnen een eerder 
traditioneel landbouwmodel kan inspiratie bieden 
voor landbouwactiviteiten in het achterliggend 
polderlandschap.

2.3 AKKERLANDSCHAP



65

(4)

(7)

(9)

(3)

(8)(1)

(5)

(6)

(2)

(1) CSA-boerderij
(2) Waterreservoir en bevloeiing zorgt voor 
    herkennings- en oriëntatiepunt
(3) Productieve groenbuffer
(4) Functionele agrobiodiversiteit 
    + stadsimker
(5) Nieuwe teelten worden getest
(6) Compostering
(7) Publieke en productieve tussenzones
(8) Hulpboeren gekoppeld aan zorgconcept
(9) Rustpunt (hoeve) en eductatieve wandeling
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Testakkers

zoom kaderplan; testakker-velden

In het kaderplan worden een aantal 
suggestieve weergegeven. Deze 
velden duiden de principes achter 
het plan. Bij de realisatie worden 
de exacte afmetingen en locaties 
van de velden, afhankelijk van de 
teelt, samen met de landbouwers 
vastgelegd. 

Om de innovatieve waarde van de 
velden te maximaliseren, wordt 
er samen met Inagro/VLM/... 
bekeken welke specifieke teelten 
er kunnen gedijen op deze locatie. 
Tegelijk wordt er bekeken welke 
nieuwe maatregelen (ophoging, 
drainering,…) noodzakelijk zijn om 
de bewerkbaarheid en rendabiliteit 
van de velden te maximaliseren.

Ook de ruimtes tussen de velden 
worden mee ingericht. Ook in deze 
tussenruimte wordt er gezocht naar 
innovatie en productiviteit. Hier 
kan bijvoorbeeld gewerkt worden 
met functionele agrobiodiversiteit 
(FAB’s) die opnieuw een meerwaarde  
opleveren voor de productiviteit 
en biodiversiteit van de velden zelf. 
Bijvoorbeeld een imker kan hier 
een productieve en educatieve rol 
opnemen.

De tussenzones worden zeer 
indicatief weergegeven en zullen 
afgestemd worden op de velden. 
Deze zones kunnen ook ingezet 
worden om recreante/consumenten 
van meer nabij inzicht te geven in het 
productieproces. Deze tussenzones 
kunnen een meer publiek karakter 
krijgen maar binnen de tussenzones 
dient de barrière tussen publieke 
ruimte en private velden duidelijk 
gearticuleerd te worden. Het kan niet 
de bedoeling zijn dat oogsten geplukt 
of beschadigd worden door het 
publiek karakter van de omgeving. 
Een duidelijke overgang tussen 
deze twee zones kan duidelijkheid 
scheppen.

grasland (testakker)

grasland (poldertuin)

grasland/ruigte (water/weide landschap)

csa velden

rietland/wetland

bebouwde parkinfrastructruur

water

(semi-)openbaar domein

hoofdroute (groenlint)

paden structuur (informeel)

15m lijn

twijfel perceel

Tuinen van Stene: kaderplan
14-09-2016

Grondplan
1:3000

30.0 60.0 90.0 120.0 150.00 m
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Quinoa als nieuwe teelt

Percelen - Michiels; hoeve Pancoucke 
nabij strip Torhoutsesteenweg

Permacultuur
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CSA1_dwars
Productievelden worden gestructureerd door teeltbedden (1.8m breed) en 
irrigatiekanaaltjes. De velden worden omrand door extensief beheerde grasstroken. 
De grasstroken gaan verdroging op microniveau door windbreking en bedekking 
van de bodem. Windmolen vormen bakens in het polderlandschap en markeren de 
productievelden. 

CSA2_lengte
Productievelden hebben een lengte van 50m. Aan de kop van elk veld bevindt zich een 
kleinschalige windmolen met pomp dat een waterput voedt. Vanuit de waterput kunnen 
productievelden worden geïrrigeerd. De tussenzones kunnen graslanden, bloemenvelden, 
eiwitrijke teelten, … zijn. Op deze graslanden lopen runderen, gemaaide paden maakt 
lopen tussen de beesten mogelijk. 

zoom kaderplan; CSA-velden

CSA-boerderij

Een vorm van innovatie binnen 
deze zone kan ingezet worden voor 
landbouw die directer gericht is op 
de consument/afname-zijde. 

Een specifieke vorm hierin kan 
een CSA-boerderij zijn. In een 
uitbreidingsscenario of een rotatie-
systeem van de bestaande CSA-
boerderij komen deze velden in 
beeld.De nabijheid van gronden waar 
planologisch bouwmogelijkheden 
zijn is noodzakelijk voor bijhorende 
bebouwde infrastructuur. Ook 
technische infrastructuren zoals 
tunnels zijn op deze locatie niet zo 
hinderlijk voor de landschappelijke 
beleving.

De snedes tonen een mogelijke 
ruimtelijke indeling van de 
testakkers/csa velden. Een 
afwisseling van extensief beheerde 
grasranden en intensief bewerkte 
teeltbedden, gemarkeerd door 
windmolens met irrigatiesysteem.

grasland (testakker)

grasland (poldertuin)

grasland/ruigte (water/weide landschap)

csa velden

rietland/wetland

bebouwde parkinfrastructruur

water

(semi-)openbaar domein

hoofdroute (groenlint)

paden structuur (informeel)

15m lijn

twijfel perceel

Tuinen van Stene: kaderplan
14-09-2016

Grondplan
1:3000

30.0 60.0 90.0 120.0 150.00 m
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Botanische tuin - Bordeaux (Fr) Bieslandhoeve, zelfplukveld Tunnelserre, Rotterdam ‘Uit Je Eigen Stad’
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grasland (testakker)

grasland (poldertuin)

grasland/ruigte (water/weide landschap)

csa velden

rietland/wetland

bebouwde parkinfrastructruur

water

(semi-)openbaar domein

hoofdroute (groenlint)

paden structuur (informeel)

15m lijn

twijfel perceel

De Torhoutsesteenweg vormt een van de randen van 
de Tuinen van Stene. Deze steenweg is goed ontsloten 
vanuit Oostende en richting de autostrade. Inspelen 
op deze bereikbaarheid in een distributieverhaal lijkt 
cruciaal.

Tegelijk bepaalt de achterkant van deze steenweg een 
belangrijk gezicht naar de Tuinen van Stene. Binnen 
deze deelruimte worden nieuwe ontwikkelingen 
binnen het breed distributieverhaal gestimuleerd om 
tegelijkertijd een nieuwe voorkant te vormen aan de 
Tuinen van Stene. Er wordt een platform toegevoegd 
als publieke ruimte om deze overgang toegankelijk en 
bereikbaar te maken voor zacht verkeer.

2.4 VOEDSELPLATFORM
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(11)

(9)

(7)

(5)

(2)

(4)

(10)
(6)

(8)

(1)

(3)

(1) Innovatie met niet grondgebonden teelt
(2) Ruimte voor verwerking en verkoop
(3) Incubator voor start-up: stedelijke 
    kringlopen, verwerking, distributie
(4) Achterzijde Torhoutse steenweg wordt een 
    nieuwe specifieke voorzijde 
(5) Kantoor/Infopunt Eigen Kweek Oostende
(6) Platform als publieke plek
(7) Instappunt voor Groen Lint met parking, 
    fiets/e-bike,...
(8) Veilige (fiets)route parallel aan steenweg
(9) Platform organiseert toegankelijkheid 
    akkers voor landbouwvoertuigen
(10)Ruimte voor ontmoeting op het platform
(11)Landschappelijke inbedding
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Voedselplatform

Langsheen de Torhoutsesteenweg 
vinden we een bestemming van 
KMO-zone. Deze zone wordt 
vandaag hoofdzakelijk ingevuld door 
‘baanwinkels’. Aan de overgang van 
deze KMO-zone naar het bouwvrij 
agrarisch gebied wordt er een 
15m brede zone gevrijwaard als 
buffer. In het zuidelijk gedeelte 
van de Torhoutsesteenweg is 
de maximale bouwdiepte quasi 
volledig ingenomen door bedrijven 
en winkels. De bufferzone 
wordt ingevuld door opslag, 
parkeermogelijkheden, ontsluiting en 
op enkele plaatsen een groenscherm. 
In het noordelijk gedeelte is 
de maximale bouwdiepte nog 
niet ingenomen. Hier zijn er 
nog opportuniteiten om deze 
achterkanten op een andere manier 
in te vullen. 

Een bufferzone heeft de functie om 
twee conflicterende bestemmingen 
of functies van elkaar te scheiden 
en ten opzichte van elkaar te 
beschermen. Op het moment dat er 
een gewenste interactie is tussen 
twee bestemmingen is er theoretisch 
gezien geen bufferruimte nodig. 

Een publieke route aan de rand 
van de open ruimte van het park 
geeft uitzonderlijke vergezichten. 
Het kan tegelijk een functie 
vervullen in deze bufferzone. 
Gecombineerd met een nieuwe 
groenstructuur, verblijfsplekken 
en nieuwe toegangen tot een 
aantal bestemmingen langs de 
Torhoutsesteenweg kan deze zone 
mee een nieuw elan geven aan een 
traditionele steenweg. Deze publieke 
route vormt ook een alternatief voor 
de fietsers die zich vandaag op de 
zeer drukke en eerder gevaarlijke 
Torhoutsesteenweg begeven. 

Snedes tonen de alternatieven om de 
overgang tussen Torhoutsesteenweg 
en Tuinen van Stene vorm te geven, 
reagerend op de ontwikkelingen 
aan de achterzijde van de 
Torhoutsesteenweg. 

Achterkanten Torhoutse-Steenweg (zuid); 
maximaal bebouwd

Achterkanten Torhoutse-Steenweg (noord);
planologische mogelijkheden



73

Strip 1.
De dreef aan de het fietspad creëert een gebruiks- en 
verblijfsruimte onder de bomen. Er bestaat een duidelijke 
functionele relatie tussen bebouwing aan strip en de 
Tuinen van Stene.  De overgang richting Tuinen van Stene 
is vormgegeven als een harde rand. De strip vormt een 
balkon dat uitkijkt over de productievelden. 

Strip 2.
De dreef aan de strip verbreedt plaatselijk en 
wordt voorzien van (vrucht- en-of nootdragende) 
onderbegroeiing. Een groene wand ontstaat tussen 
Tuinen van Stene en ontwikkelingen die geen functionele 
relatie tot de Tuinen van Stene hebben. 

Strip 3.
Een nieuw gebouw staat binnen de 15m bufferzone en 
vormt een gezicht naar de Tuinen van Stene. Regenwater 
van het dak kan worden afgekoppeld en worden gebufferd 
in het rietland. Een voorruimte tussen gebouw en fietspad 
maakt een verblijfs- of gebruiksruimte. De overgang naar 
Tuinen van Stene is vormgegeven als een harde rand.

0

15m
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Platform als publieke ruimte;
vb Lilla, Barcelona

Gebouw met voorzijde naar open 
landschap;
vb Bezoekerscentrum Zwin

Inzetten op het sluiten van stedelijke 
kringlopen;
vb Mikkelhorst - verzamelgebouw in 
agrarische sector

Kleine/ambachtelijke verwerkende 
bedrijven; vb Zuivelproducten, 
Bieslandhoeve 

Incubator voor innovatie;
vb Testopsrtelling waterzuivering 
‘Thuis in eigen stad’

Inzetten op het sluiten van stedelijke 
kringlopen;
vb Blue City in Rotterdam, koffiegruis 
grondstof voor teelt oesterzwam

Het programma van de bebouwing 
in deze zone is dubbelzijdig 
gefocust. Enerzijds is het gericht 
op de goede ontsluiting van de 
Torhoutsesteenweg. Distributie, 
verwerking van producten, … Er 
wordt gestreefd naar een incubator-
gebouw waar nieuwe (kleinschalige) 
initiatieven een plaats kunnen 
krijgen om startende initiatieven te 
faciliteren.  Hierbij wordt maximaal 
ingezet op voedsel gerelateerde 
ondernemingen.
Anderzijds is het programma 
ook op beleving gefocust. Welke 
nieuwe initiatieven binnen deze 
baanwinkelstrip kunnen zich richten 
op het landschap en hier actief mee 
in interactie gaan?

Bij een dergelijke nieuwe 
ontwikkeling is een duidelijk gezicht 
naar het landschap belangrijk. In 
een ideaal scenario wordt er één 
groot langwerpig verzamelgebouw 
voorzien waarin verschillende 
initiatieven zich kunnen vestigen. 
De eigendomsstructuur is hierin een 
moeilijkheid. Ook kleinere aparte 
initiatieven kunnen een meerwaarde 
vormen. Er wordt dan gefaseerd 
nagedacht over de ontsluiting van 
het systeem. 

Vanuit de stad kan reeds met de 
verschillende eigenaren een gesprek 
opgestart worden waarin de ambitie 
en wensen uit de doeken worden 
gedaan. Vele actoren hebben vandaag 
geen buffer voorzien. De stad heeft 
hier een sleutel in handen om een 
overkoepelend systeem uit te rollen.

De suggesties en referenties geven 
slechts een aanzet van mogelijke 
invulling. Het zijn inspirerende 
voorbeelden als uitnodiging om een 
gesprek met mogelijke investeerders 
op gang  brengen.

Een programma regisseur dient 
hierin een trekkende rol op te nemen 
om samen met de verschillende 
actoren tot een project te komen 
voor het voedselplatform.
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zoom kaderplan; voedselplatform

grasland (testakker)

grasland (poldertuin)

grasland/ruigte (water/weide landschap)

csa velden

rietland/wetland

bebouwde parkinfrastructruur

water

(semi-)openbaar domein

hoofdroute (groenlint)

paden structuur (informeel)

15m lijn

twijfel perceel

Tuinen van Stene: kaderplan
14-09-2016

Grondplan
1:3000

30.0 60.0 90.0 120.0 150.00 m
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3.1. Methodiek
3.2. Fasering
3.3. Quick win
3.4. Zomer 2017
3.5. Opening landbouwpark 2018
3.6. Doorstart van ambities

Het kaderplan dat hiervoor werd toegelicht moet vanuit 
de vooropgestelde doelstellingen ambitieus en innovatief 
zijn. De PilootProjecten Productief Landschap willen een 
voortrekkersrol vervullen in Vlaanderen. Het is echter 
cruciaal dat het plan ook realistisch en uitvoerbaar 
is. Het uiteindelijke doel van het project is om binnen 
aanzienlijke tijd een publiek park te openen waar 
landbouw centraal staat. De realisatie van het eerste 
landbouwpark in Vlaanderen heeft uiteraard een veel 
sterkere pilootwaarde dan enkel een landbouwpark op 
papier. Dit betekent een win-win situatie voor Oostende 
en voor Vlaanderen.

In tegenstelling tot een traditioneel publiek park is een 
landbouwpark complexer in uitvoering. De diverse 
gebruikers, waar eerder al sprake van was, zullen ook 
elk op hun manier het park gebruiken. In deze fase is 
het echter onmogelijk om alle randvoorwaarden van 
potentiële landbouwers mee te nemen in het plan. 
Bijgevolg dient er een vorm van flexibiliteit ingebouwd te 
worden. 

Het pilootproject landbouwpark ‘Tuinen van Stene’ moet 
niet alleen uitblinken door zijn innovatief ontwerp, maar 
ook door een vooruitstrevende aanpak naar realisatie. 

3 ACTIEPROGRAMMA
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INNOVATIE IN REALISATIE

Er wordt in dit hoofdstuk onderzocht hoe de klassieke 
agrarische ruimte kan ontwikkelen tot een innovatief land-
bouwpark binnen vooraf uitgetekende randvoorwaarden. 
Deze ruimtelijke randvoorwaarden dienen de kwaliteit van 
het gebied te bewaken. 
Daarnaast dient er programmatorisch nog genoeg flexibi-
liteit voorzien te worden om startende boeren, innovati-
eve ideeën of landbouwers in een omschakeling ruimte te 
geven om hun ding te doen. Deze flexibiliteit is tegelijk ook 
een uitgestoken hand als uitnodiging naar initiatieven om 
actief mee te werken aan de Tuinen van Stene. De program-
matorische doelstellingen (hoofdstuk 1) en het ruimtelijk 
kaderplan (hoofdstuk 2) zullen hierbij sturend en inspire-
rend werken. 
De stad kan een landbouwpark onmogelijk alleen real-
iseren. Er wordt gezocht welke samenwerkingen wenselijk 
en mogelijk zijn om de ambitiebeelden te realiseren. Syn-
ergieën tussen een aantal actoren en organisaties kan een 
voordeel voor iedereen betekenen.
De stad kan dit niet alleen, maar de stad kan wel een actieve 
rol opnemen om dit mee vorm te geven. Het aanstellen van 
een projectcoördinator is hierin een eerste cruciale stap.

In dit hoofdstuk worden verschillende tijdshorizons naar 
voor geschoven. Welke acties kunnen zeer snel (quick-wins) 
gerealiseerd worden die een eerste aanzet van een landbou-
wpark realiseren? Er wordt in beeld gebracht welke acties 
noodzakelijk zijn om tot een eerste uitvoering te komen. En 
welke initiatieven dienen vandaag opgestart te worden om 
op langere termijn tot nieuwe ontwikkelingen te leiden.
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STUREND

Door kwaliteit te bieden in het casco 
ontstaat er een kwalitatief ruimtelijk 
kader dat innovatieve landbouwers 
en andere gebruikers inspireert om 
initiatieven te nemen binnen het park 
(denk aan CSA etc…). Het ontwerp is 
voldoende sturend om de eigenheid 
van zo’n plek te garanderen.

Het ontwerp van het landbouwpark 
moet een bepaalde aantrekkings-
kracht en beleving hebben. De 
ontwerpmatige aanknopingspunten 
zetten bij voorkeur in op het ‘active-
ren’ en  ‘laten functioneren’ van het 
gebied voor landbouw, maar ook om 
het aantrekkelijk te maken voor de 
recreant. Infrastructurele ingrepen 
zullen hiertoe een bijdrage kunnen 
leveren.

SAMENWERKEN 

Samenwerkingen tussen verschillen-
de partners zullen op verschillende 
plaatsen noodzakelijk zijn. De stad 
is slechts van een beperkt gedeelte 
eigenaar. Coalities aangaan zal nood-
zakelijk zijn om zaken in beweging te 
zetten. 

De stad brengt mensen samen rond 
het plan om uit te zoeken hoe er stap-
pen gezet kunnen worden in diverse 
dossiers.

FLEXIBEL

Het kaderplan dient flexibel genoeg te 
zijn en ruimte te geven aan innovatie-
ve projecten van lokale ondernemers. 
Het productieve landschap vraagt om 
flexibiliteit.

Een landbouw/voedselpark moet 
immers samen met de landbouwers/
gebruikers tot stand komen. Projec-
ten die sterk top-down werden uitge-
werkt (bvb: ontwerper maakt park, 
zonder landbouwers) blijken vaak te 
dwingend om een interessant/inno-
vatief bedrijfsmodel in toe te passen, 
waardoor potentiële landbouwers 
afhaken. Een vastgelegd ruimtelijk 
kader kan, maar moet voldoende 
ruimte bieden voor (onverwachte) 
initiatieven.

De stad gebruikt het doelstellingen- 
en kaderplan om lokale ondernemers 
te inspireren.

R F I

STAD
Oostende

R F I

STAD
Oostende

R F I

STAD
Oostende
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80 Raamwerk

a e

bc

d

3.1 METHODIEK

KLASSIEKE AANPAK EN REALISATIE

Binnen het landbouwpark worden diverse ‘deelprojecten’ 
of acties op een andere manier aangepakt. De methodiek, 
de manier hoe deze zones tot realisatie komen varieren en 
zijn specifiek. 

Binnen het raamwerk wordt een ruimte naar voor gescho-
ven die gerealiseerd wordt aan de hand van een klassieke 
aanpak. De stad Oostende is hier initiatiefnemer om een 
(semi-)publieke ruimte aan te leggen met verschillende 
actoren. Er wordt echter wel een ontwerp, bestek en uit-
voeringsdossier gemaakt. 

Het beheer dat hier op wordt uitgevoerd kan echter sterk 
variëren binnen het raamwerk. Sommige plekken zullen 
op een klassieke manier onderhouden worden zoals een 
klassieke parkruimte. Andere plekken worden onderhou-
den door het polderbestuur, weer andere plekken worden  
beheerd door landbouwers die binnen deze zones op een 
specifieke manier aan bedrijfsvoering doen.

- Deelruimten in raamwerk zoals kaderplan
 a. Polderdorp
 b. Waterlandschap
 c. Testakker
 d. Voedselplatform 
 e. Stene Dorp
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a

b

c

Randen

a b

c

d

g

g

e

f

INSPIREREN EN ACTIVEREN

Voor heel wat sites heeft de stad weinig mogelijkheden 
in handen om acties in gang te zetten. De opdracht is hier 
om privatie initiatieven te stimuleren om realisaties te 
bekomen. 
Op sommige plekken kan de stad een actieve houding 
aannemen (aankoop, diensten aanbieden, ...). 

Op andere plaatsen zal het inspireren en het tonen van de 
mogelijkheden een eerste stap zijn. De samenwerkings-
mogelijkheden kunnen win-win-situaties in beeld bren-
gen.

De projectcoördinator zal hier een verbindende rol opne-
men om initiatieven die binnen het kaderplan passen een 
plek te geven.

PARTICIPATIEF EN CO-PRODUCTIEF

Het raamwerk bakent een aantal velden af. Deze velden 
worden 100% ingezet voor landbouw. Op verschillende 
van deze velden hangen randvoorwaarden en principes 
vast die voortvloeien uit het voorgaande. 

De activiteiten op deze velden worden opgezet door een 
samenwerking tussen de stad Oostende en landbouwers/
ondernemers/partners. Hierbij is de zoektocht naar inno-
vatieve ideeën, initiatieven en samenwerkingsverbanden 
cruciaal.

De projectcoördinator werkt samen met partners ideeën 
uit. Deze partners realiseren concrete projecten met slui-
tende businessmodellen.

- Velden volgens principes in het kaderplan
 a. Velden gericht op particuliere productie
 b. Begrazers in nat waterweidelandschap
 c. Innovatieve landbouw in akkerzones



82 Quick-win
F1 + F2

3.2 FASERING

In een eerste fase (zomer 2016 en zomer 2017) wordt er 
getracht om de Tuinen van Stene op een laagdrempelige 
manier toegankelijk te maken. Voor veel mensen is de 
Tuinen van Stene een onbekende plek. Door het gebied 
met een aantal gemaaide paden, kleine brugjes en een 
info-installatie toegankelijk te maken wordt het gebied 
toegevoegd aan de mind-map van de Oostendenaar. 



83Korte termijn
F3

Lange termijn
F4...

In het voorjaar van 2018 wordt de realisatie van een 
eerste deel van het landbouwpark afgerond.
Om deze streefdatum te halen wordt in september 2016 
doorgestart met het verfijnen van het programma van 
eisen en het ontwerpen van het raamwerk.  Parallel zoekt 
de stad ondernemers die mee de velden invullen (produc-
tie,...) en delen van het park kunnen beheren.

Binnen dit pilootproject wordt een visie naar voor gescho-
ven die ook uitspraken doet over gronden in privaat bezit. 
Er worden processen opgestart om bestaande en nieuwe 
actoren samen te brengen om (stukken van) ambities op 
te nemen. 



84 3.3 F1: QUICK-WIN 2016

Praktische haalbaarheid op site bekijken
EKO + Gidsen betrekken

(1) Afspraken maken Buitengoed
(2) Afspraken maken met Sanders

Uitvoering tijdelijke toegankelijkheid + infopanelen

zomer
2016

Vandaag



85



86 3.4 F2: ZOMER 2017

F1: Quick-win 2016

Vandaag zomer 
2017

zomer
2016

2017

(1) Afspraken maken Sint-Andreas-Instituut 
       omtrent doorsteek

(2) 1e fase volkstuinen + sociaal tuinieren + CSA 

(3) verbinding met Stene Dorp (Chiro/hoeve Sanders) 
   + Tijdelijk gebruik

(5) Doorgang OCMW-site
       Event - Dansant - Bootjes
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88 3.5 F3: OPENING LANDBOUWPARK 2018

zomer 
2016

Vandaag zomer 
2017

zomer 
2018

F1: Quick-win 2016

F2: Zomer 2017

(1) Afspraken maken Sint-Andreas-Instituut
 omtrent doorsteek en gedeelde infrastructuur

Hydrofysisch onderzoek 
Kwaliteit/hoogtepeilen/ecologische kwaliteiten/...

Scope van uitvoeringsdossier vastleggen

Opmeting site

Input Landbouwers
Infrastructuur / Gebruik / ...

Intentieverklaring toekomstige gebruikers opstellen. Gedeeld eigenaarschap creëren.

DO + BA 
11/2016

Voorontwerp
11/2016

Aanbesteding
09/2017

Realisatie
05/2018

(2) Doorsteek richting Stene Dorp (Chiro / Hoeve Sanders/...)

(3) Collectief produceren met professionele ondersteuning:  Afspraken 
Tuinhier / EKO / ...

(4) Nieuwe percelen onderzoeken naar geschiktheid: 
Grondonderzoek /samenstelling/geschiktheid (VLM/Inagro/...)

(5) Samenwerkingen zoeken / supervisie
       Infrastructuur Buitengoed

(6) Zoektocht adhv oproep voor invulling landbouwpercelen - Waterweide

20182017
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zomer 
2018

F2: Zomer 2017
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(1) Onderhandelingsprogramma opstarten: Ruil gronden om parkruimte te vergroten

(2) Gesprekken en onderhandelingen opstarten: Private landbouwers innoveren mee in het landbouwpark

(3) Transitie hoeve Delanghe in combinatie met 
betrekking landbouwgronden in landbouwpark

(4) Stene dorp stimuleren om 
nieuwe voorkant naar het park te geven

(5) Heraanleg Stene Dorp

(6) Supervisie: Inspelen op opportuniteiten

Aanstellen projectcoördinator Tuinen van Stene.

3.6 F4: DOORSTART VAN AMBITIES

zomer 
2016

Vandaag zomer 
2017

zomer 
2018

F1: Quick-win 2016

F2: Zomer 2017

DO + BA 
11/2016

Voorontwerp
11/2016

Aanbesteding
09/2017 Realisatie

05/2018

20182017
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(5) Heraanleg Stene Dorp

zomer 
2018

F2: Zomer 2017

2019 2020 2021
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OntwikkelingsKader + KaderPlan 
  Tuinen van Stene - Oostende



 COLOFON 
 

Voorliggend ontwerpend onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de studie Pilootproject 
Productief Landschap - Landbouwpark Tuinen van Stene van januari 2016 tot en met augustus 
2016, in opdracht van De Vlaamse Bouwmeester, ILVO, Ruimte Vlaanderen, het departement 
Landbouw en Visserij en de stad Oostende. Contactpersoon voor de opdrachtgever is vanuit de 
Bouwmeester en het ILVO Elke Vanempten (elke.vanempten@ilvo.vlaanderen.be), vanuit de stad is 
dit Eli Devriendt (eli.devriendt@oostende.be)

Voor de kaarten werd gebruik gemaakt van data aangeleverd door de opdrachtgevers en de 
provincie. Bronvermelding Kaarten:

- Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), verschillende datums, Grootschalige 
orthofotomozaieken
- Agentschap Onroerend Erfgoed, 2001, Landschapsatlas
- Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV), 2014, Landbouwgebruikspercelen
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 2005, Vogelrichtlijngebieden, toestand 22/07/2005
- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 2008, Habitatrichtlijngebieden
- Federale Overheidsdienst Financiën, 2013, Cadmap, Kadastrale toestand 2013
- Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, 
2014, Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD), toestand 01/01/2014
- Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 2014, Biologische Waarderingskaart en Natura 
2000 Habitatkaart, toestand 2014
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – departement LIN – AMINAL – Afdeling Instituut voor 
Natuurbehoud, 2002, Natuurreservaten, toestand 01/01/2002
- Nationaal Geografisch Instituut (NGI), 2009, Topografische kaart
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 2014, Watertoets, toestand 23/04/2014
- Vlaamse Landmaatschappij (VLM) – afdeling informatica en GIS, 1994, Fysische Systeemkaart
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) & Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling 
Waterbouwkundig Laboratorium (Watlab), 2001-2004, DHM-Vlaanderen
- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), 2014, Vlaamse Hydrografische Atlas – Grenzen van 
Wateringen, toestand 26/09/2014
- Vlaamse Overheid – Ruimte Vlaanderen, Gewestplan, toestand op 18/06/2014

Foto's zijn genomen door het ontwerpteam, tenzij anders vermeld. De voorpaginafoto werd 
gemaakt door Dieter van Caneghem.

OntwikkelingsKader + KaderPlan 
  Tuinen van Stene - Oostende
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uitgevoerd door:

maat-ontwerpers, 
Forelstraat 55b, 
9000 Gent
www.maatontwerpers.be

Technum/Tractebel, 
Kortrijksesteenweg 1144a, 
9051 Sint-Denijs-Westrem
www.technum.be

Een dankwoord van de opdrachtgevers en opdrachtnemers gaat uit naar alle 
begeleidingsgroepleden en alle actoren die mee aanschoven bij de ateliers en/of mee op 
terreinbezoek gingen, voor hun positieve medewerking en waardevolle inbreng.

Landbouwexpert:
Jan Willem van der Schans
Universiteit Wageningen
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Het ontwerpend onderzoek werd door een team uitgevoerd: stedenbouwkundig ontwerpbureau 
Maat-ontwerpers en Technum/tractebel. Expertise en ondersteuning werd aangeleverd vanuit de 
Universiteit van Wageningen en Atelier Descombes Rampini.

Werkten mee aan dit project:
Voor Maat-ontwerpers: Filip Buyse, Lieven Symons, Peter Vanden Abeele, Frederic Rasier.
Voor Technum/Tractebel: Bart Van Gassen, Mark Wilschut.
Voor de Universiteit van Wageningen: Jan Willem van der Schans
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