Metropolitaan
Kustlandschap
2100
In het kader van fase 3 van de studieopdracht
‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ (i.o.v. Ruimte
Vlaanderen, Vlaams Bouwmeester en MOW) nodigt
‘Atelier Visionaire Kust’ u van harte uit voor een
werkatelier op dinsdag 7 oktober te Oostende
(i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen).

Conceptschets toekomst 1: zone

Context & doelstelling
‘Atelier Visionaire Kust’, een team van ontwerpers
en experts, bouwt verder op de analyse van het
kustsysteem uit fase 1 en op de ontwerpopgaven
die zijn geformuleerd in fase 2. In navolging van
de brede stakeholdersworkshop van 14 november
2013 had ‘Atelier Visionaire Kust’ de taak twee
werkateliers te organiseren met als doel het
aanscherpen van de resultaten van hun ontwerpend
onderzoek.

Conceptschets toekomst 2: archipelago

Tijdens het eerste werkatelier van 16 juni werden
verschillende ontwikkelrichtingen voor elk van
de 6 thema’s uit het onderzoek besproken en
uitgediept (verblijf, kustveiligheid & watersysteem,
haven & logistiek, metropolitane ambitie en
landbouw). De resultaten van dit werkatelier
vertaalden zich in nieuwe combinaties van diverse
ontwikkelrichtingen: vier mogelijke toekomsten.
Deze vier toekomsten voor de Belgische kust
werden op verschillende schalen en thema’s
verder uitgewerkt en vormen nu het onderwerp
van het tweede werkatelier op 7 oktober. De
doelstelling is het scherpstellen en opladen van
de ontwikkelde ruimtelijke en socio-economische
concepten van elk van deze toekomsten. En dit
volgens drie ruimtelijke schaalniveaus: het gehele
kustsysteem, 5 focusgebieden en 10 zooms. De
schaal van het kustsysteem plaats de verschillende
toekomsten binnen een Europese context. En via
de focusgebieden wordt er verder ingezoomd om te
onderzoeken welke ontwerpopgaven er zich op de
schaal van wijk en gebouw aandienen.

Conceptschets toekomst 3: bipool

Conceptschets toekomst 4: mozaïek

Praktisch

Agenda

Datum
Dinsdag 7 oktober 2014

9u00
WELKOM

Tijdstip
9u00-17u30

9u15
Presentatie stand van zaken van het ontwerpend
onderzoek van ‘Atelier Visionaire Kust’: vier
toekomsten en bijhorende focusgebieden

Locatie
Vrijstaat O. vzw
Koning Boudewijnpromenade 10
(Zeedijk 10)
8400 Oostende
Informatie
Voor bijkomende informatie:
http://mkl2100.laboruimte.be
Inschrijving
Inschrijven kan tot 2 oktober via
onderstaand mailadres:
lheinis@architectureworkroom.eu

10u15
Plenair debat
10u45
PAUZE
11u00
Werksessies in aparte groepen. Elk rond de vier
gepresenteerde toekomsten: zone, archipelago,
bipool en mozaïek (gemodereerd door de ontwerpers
van het team ‘Atelier Visionaire Kust’)
12u30
Plenaire toelichting van de inzichten uit de
werksessies (a.d.h.v. projectie van schetsen)
13u00
LUNCH
14u00
Werksessies in aparte groepen. Elke groep werkt
rond een focusgebied (gemodereerd door de
ontwerpers van het team ‘Atelier Visionaire Kust’)
15u30
Plenaire toelichting van de inzichten uit de
werksessies (a.d.h.v. projectie van schetsen)
16u00
PAUZE
16u15
Slotconclusies (door stuurgroepleden Prof. André
Loeckx en Prof. Joost Schrijnen en door de Vlaams
Bouwmeester Peter Swinnen en Charlotte Geldof van
Ruimte Vlaanderen)
17u30
EINDE

