
Fietsroute    Groen lint Oostende
32.1 km



Het Groen Lint is een nieuwe publieke ruimte rond Oostende. Het verbindt het gekende 
kustfront van de stad met de verborgen randstedelijke gordel rond de stad. Het Groen Lint 
ontsluit een caleidoscopisch landschap. Het is een instrument om vanuit de stad en het 
omliggende landelijke gebied het kustfront en de groene gordel rond Oostende te exploreren, 
ontdekken en observeren. Het Groen Lint bestaat vandaag al als een traject rond de stad die je 
kan afwandelen of -fietsen. Om dit mogelijk te maken werd het traject uitgezet, werden een 
aantal ontbrekende stukken verhard, werd een minimale signalisatie op knooppunten 
aangebracht. Er werden al een aantal infomodules geplaatst die de wandelaar of fietser 
informeren over het landschap waar men door of langs beweegt. Fietsen of wandelen langs het 
Groen Lint is vandaag al boeiend. In het masterplan voor het Groen Lint onderzoeken we 
mogelijkheden om het Groen Lint nog interessanter te maken door het engagement van het 
Groen Lint met de stad en het omliggende landschap te versterken. Dat vanuit drie 
invalshoeken. Ten eerste wordt er een aanzet gegeven van een toekomstvisie voor de groene 
gordel rond de stad Oostende. Ten tweede wordt het traject van het Groen Lint 
geoptimaliseerd. Ten derde zorgen punctuele ingrepen langsheen het Groen Lint voor een 
versterking van het Groen Lint als publieke ruimte. We zien het Groen Lint als een soort “
boulevard” die zich puntsgewijs materialiseert met zeer eenvoudige middelen – bomen, 
minimale aanpassingen van verhardingen en topografie, signalisatie, meubilair … Punctuele 
interventies langs de lijn introduceren een verrassing in het traject. Ze creëren een zekere vorm 
van “shock” door de confrontatie van de ingreep met wat reeds bestaat. We hebben het hier 
niet over een “shock” die het gevolg is van een opzichtig ontwerp dat de ambitie heeft om al de 
aandacht te trekken. Het ontwerp is elementair. Eerder dan de aandacht op zichzelf te trekken 
verhogen deze ingrepen “de temperatuur van wat reeds bestaat” (Ludwig Hohl). Eerder dan 
een volledige hertekening van het gebied na te streven wil het Groen Lint voor alles datgene 
intensifiëren dat al aanwezig is. Het bestaande is het ver-trekpunt. De ingrepen maken door 
hun topografische positie, geometrie, dimensie en materialiteit maken aanwezige elementen 
langs het Groen Lint beter zichtbaar of articuleren deze sterker. Het Groen Lint maakt het 
mogelijk dat er op plekken die moeilijk zijn toe te eigenen tekens van een nieuwe publieke 
cultuur worden ingeschre¬ven. Het worden plekken waar landschapsbeleving, educatie, 
recreatie, kunst, sociaal engagement … het meervoudige karakter van het Groen Lint als nieuwe 
publieke ruimte van de Stad Oostende onderlijnen.




















