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OOSTEROEVER 
Baelskaai 8 en Oostkaai 11
Oostende



Oosteroever geeft als kwalitatief woonproject het 
oostelijke deel van Oostende een nieuw elan.  
De hypermoderne stad aan de Oosteroever 
wordt het woon-, werk- en ontspanningsoord op 
een boogscheut van het centrum van Oostende, 
waarbij de ziel van het havengebied met veel 
respect wordt bewaard. In synergie met de 
verschillende bovengrondse bouwvolumes zal 
bijzonder veel aandacht worden besteed aan de 
groene invulling, ruime wandelpromenades van 
10 meter breed in combinatie met kwaliteitsvolle 
handelspanden op centrale plaatsen.  

Met de gebouwen Baelskaai 8 en Oostkaai 11 
wordt vandaag fase 3 en 4 van Oosteroever 
gefinaliseerd. Alvorens in te zoomen op deze 
twee gebouwen willen we kort het masterplan, 
fase 1 en fase 2 van het project uiteenzetten.  
De bouw van Baelskaai 12 –fase 1- is een icoon-
project om zo de wijk een nieuwe boost in te 
blazen en een hefboom voor het totale gebied 
te creëren. Het doel is om een statement te 

maken op deze uitzonderlijke locatie en hiermee 
een stap voorwaarts in de omvorming van het 
Oosteroever-gebied tot volwaardig stadsdeel te 
zetten. Het water is niet langer de rand van de 
stad, maar het centrum van de nieuwe topwijk.  

In het kader van de stedelijke 
vernieuwingspolitiek van de stad Oostende 
werden in 2008 door het AGSO (Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing 
Oostende) parallel twee PPS (Publieke Private 
Samenwerking) wedstrijden uitgeschreven, met 
als doel een geschikte private partner voor de 
volledige reconversie en ontwikkeling van een 
multifunctioneel stadsdeel op de maritieme 
site Oosteroever te selecteren. NV Oosteroever 
won, in samenwerking met CONIX RDBM 
Architects, beide wedstrijden. CONIX RDBM 
Architects ontwerpt met dit masterplan aan de 
oosteroever van de stad Oostende het grootste 
ontwikkelingsproject in jaren aan de Belgische 
kust.  
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Masterplan 
Op Oosteroever wordt een nieuw stedelijk 
programma ontwikkeld. Om dit stedelijk karakter 
uit te bouwen, wordt de verscheidenheid 
van functies van de stad opgenomen in het 
projectgebied: wonen, horeca, handel, vrije 
beroepen,… Het hoofdaccent ligt wel op het 
wonen. De bebouwing aan de Hendrik Baelskaai 
vormt het Waterfront van het nieuwe stadsdeel. 
De hogere bebouwing die daar deel van uitmaakt 
heeft een prachtig uitzicht op de havenmond 
en op het stadssilhouet daarachter. Zo kijken 
bestaande en nieuwe stad elkaar straks aan. 
Het huidige gediversifieerde front langsheen de 
Hendrik Baelskaai wordt als een kwaliteit gezien. 
De nieuwe woonontwikkeling is ontworpen 
vertrekkende vanuit het bestaande industriële 
gridpatroon en bouwt zo verder op deze 
onderliggende structuur.

Als overgang tussen de (ver)harde, weidse, 
stedelijke, publieke buitenruimte en de individuele 
wooneenheid wordt de idee van een meer intieme 
binnenhof geïntroduceerd. De bouwblokken 
krijgen een sokkel met publieke functies die 
naar het openbaar domein zijn gericht. Dit is 
de harde schil van het bouwblok. De ‘harde’ 
buitencontour maakt het ook mogelijk om een 
rustig binnenklimaat binnen in de blokken - waar 
de wind geen vrij spel heeft- te realiseren.  
De gebieden binnen in de bouwblokken krijgen 
een veel intiemer karakter. De binnenhoven krijgen 
een grote intimiteit en vormen de zachte pit van de 
bouwblokken.

Context en locatie



Baelskaai 12 
Dynamische gevelopbouw

De combinatie van vooruitstrevende architectuur, 
een weldoordachte bouwmethodiek en 
naspantechniek, de wereldprimeur van de 
terrassen met zwembaden en het wit gepolijst 
architectonisch sierbeton maken van Baelskaai 
12 een project uniek -13.463,7 m² - in haar soort.  
De ‘Baelskaai 12’ is een toren van 14 en telt 49 
appartementen. De architectuur breekt met de 
typische kustbouw, maar past harmonieus in de 
omgeving. In dialoog met het weefsel voor de 
naastliggende, toekomstige gebouwen - Baelkaai 
8, Victoria, Oostkaai 11- start de compositie en 
volumetrie van de gevelopbouw van de toren in 
de onderste verdiepingen vrij rustig. Vanaf de 
hoger gelegen verdiepingen krijgt de toren steeds 
meer vrije ruimte: de toren is bovenaan breder 
dan beneden op straat. Zo wordt er een zekere 
dynamiek naar boven toe gecreëerd, met een 
markant sculpturaal effect tot resultaat.  
Hoewel de dynamische gevelopbouw op zich al 
een architecturaal hoogstandje is, zijn de twee 
zwembaden op verdiepingen 11 en 14 pas echte 
wereldprimeurs.  

Het ontwerp van het gelijkvloers verdient 
bijzondere aandacht doordat het zich onderscheidt 
door zijn flexibiliteit. Wonen kan er gecombineerd 
worden met een handelsruimte, een (thuis)kantoor 
of een praktijkruimte, maar kan even goed van 
elkaar losgekoppeld of gecombineerd worden 
met wonen op een verdieping. De residentiële 
en commerciële sfeer blijven telkens hun eigen 
identiteit behouden. Zo situeren de gelijkvloerse 
woningen zich aan de ‘achterzijde’, aansluitend op 
het groene, semi-publieke binnenplein.  

De kantoorruimtes blijven dan weer gelinkt aan de 
levendige Fortstraat. Een beglaasde sokkel zorgt 
voor visibiliteit naar zowel de groene binnenruimte 
als de commerciële buitenwereld.

Oosteroever, Baelskaai 12, 8ste verdieping
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Victoria 
Het onderscheidt zich door  
zijn flexibiliteit

Context
Door zijn flexibiliteit en hoogwaardige architectuur, 
beoogt het project ‘Victoria’ een optimale en 
integrale woonervaring en draagt het zo bij tot 
de omvorming van het Oosteroever-gebied 
tot volwaardig stadsdeel. ‘Victoria’ integreert 
zich naadloos in de omgeving doordat het een 
zekere afstand bewaart tot het te ontwikkelen 
torengebouw ‘Baelskaai 12’. Hierdoor krijgt men 
niet het gevoel dat ‘Victoria’ een sokkelgebouw 
van de toren is, maar veeleer een zelfstandig 
ontworpen volume met een eigen identiteit.

Concept
Deelproject ‘Victoria’ beoogt een kwalitatief 
hoogstaande invulling en sluit architecturaal aan 
bij het ontwerp van het hoekgebouw ‘Baelskaai 
12’. Zonder een volledige stijlbreuk te creëren, 
straalt het gebouw een volledig eigen identiteit uit.

Victoria: nieuwbouw van 56 appartementen, 5 commerciële ruimtes, 2 kantoor/
praktijkruimtes en een ondergrondse parking (10.884,6 m²).
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De ‘genius loci’ indachtig, zijn de terrassen 
opgevat als grote boxen die verwijzen naar 
de havencontainers. De kaders van de boxen 
kaderen letterlijk de prachtige uitzichten in en 
garanderen een optimale bezonning. Net zoals 
bij het hoekgebouw, oogt de façade dynamisch 
doordat sommige boxen verder zijn ‘uitgetrokken’ 
dan andere. Naast de uitspringende balkons, 
creëert het volume ook dynamiek doordat de 
kroonlijsthoogte varieert van een hogere zone op 
hoek naar een lager centraal gelegen gedeelte, 
en weer terug. De gevelmaterialen passen binnen 
het concept van duurzaamheid. Zo werd gebruik 
gemaakt van onder meer architectonisch beton in 
twee tinten, glazen balustrades afgewisseld met 
metalen exemplaren, aluminium schrijnwerk en 
enkele houten accenten…
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Oosteroever, Victoria, 6de verdieping



Baelskaai 8 
fase 3 
Het project voorziet in een commerciële stedelijke 
plint met vier handelsruimtes, het parkeren -99 
plaatsen -is voor dit perceel volledig ondergronds 
voorzien. De aangeboden woontypes zijn 
uitgewerkt in 3 varianten en een penthouse.  
Van de nu voorziene 25 wooneenheden hebben 20 
wooneenheden 2 slaapkamers, 4 wooneenheden 
3 slaapkamers en de penthouse 4 slaapkamers. 
Elke woonentiteit is voorzien aan de voorgevel 
van grote beglaasde gevelopeningen en een 
buitenruimte in de vorm van een ruim terras. 
Het aantal bouwlagen van het nieuw te bouwen 
volume bedraagt 6.

Context
Het project Baelskaai 8 situeert zich op de 
Hendrik Baelskaai, respecteert de contour van 
het bestaande bouwblok. Het past zich in het 
industriële grid en handhaaft een ruime maat van 
de publiek ruimte. De terrassen langs de zijde 
van de Baelskaai profiteren van een zuidelijke 
oriëntatie. Ze hebben een mooi zicht op het 
visserijdok en de vismijn met op de achtergrond 
de Oostendse stadskern. Het doortrekken van 
de terrassen aan de westzijde om de hoek maakt 
ook zichten mogelijk naar de vuurtoren en via de 
binnenstraat naar de achterliggende jachthaven. 
Het gebouw heeft een meer publieke relatie langs 
de Baelskaai en een meer (semi)private achterzijde 
die aan een groen binnenhof grenst, afgewerkt met 
grastegels. Uitgewerkte extensieve groenzones en 
enkele strakke ondiepe waterpartijen zorgen voor 
permanente reflecties van de binnengevels van 
het bouwblok met interessante wisselende zichten 
vanuit de omliggende achtergevels. 

Concept
Het voorliggende project bestaat in volume uit 
gedeeltelijk 5 en 6 bouwlagen met een totale 
bouwhoogte van 16.22m voor het lage deel van 
het hoofddak en 19.95m voor het hoge deel van 
het hoofddak. Het penthouse aan de westzijde 
maakt in hoogte een vloeiende overgang naar 
Baelskaai 8 zodat de hoek van beide gebouwen 
mooi de toegang tot de binnenstraat afbakenen. 
Het dak van het penthouse vormt in zijn 

architecturale uitwerking een echte 5de gevel in 
de vorm van een abstracte duinglooiing die van de 
omringende hogere gebouwen duidelijk zichtbaar 
is. Het volume van de appartementen verspringt 
naar achter tegenover het gelijkvloerse volume 
zodat het mogelijk werd om diepe terrassen te 
voorzien aan de zon- en zichtzijde vooraan het 
pand.

Architectuur
Voor de gevelmaterialen werden kwalitatieve 
keuzes gemaakt die passen binnen een 
duurzaamheid in de brede zin van het woord. 
Zo wordt gebruik gemaakt van architectonisch 
beton in twee tinten, glazen ballustrades in twee 
tinten, afgewisseld met metalen exemplaren 
die voor het sokkelelement doorlopen tot op de 
hardstenen plint en zo naargelang de zichtlijn een 
open of gesloten hoge stedelijke plint visualiseren. 
Die gaat in dialoog met de hoge donkere plint 
van de Baelskaai 12. De toegangen van de 
appartementen worden duidelijk beklemtoond 
door ze terugliggend, verdiepingshoog en 
afgewerkt in een contrasterende kleur sierbeton 
uit te voeren. De toegangen tot de handelsruimte 
worden geaccentueerd door een verdiepingshoge 
pivoterende deur met naastliggend zone voor 
reclamevoering. De lange horizontale belijning van 
de terrassen aan de voorgevel wordt gebroken 
door de visueel hoog uitgewerkte sokkel en de 
verspringingen van de terrassen in uitkraging en 
kleur van het architectonisch beton en door de 
grote verticale binnenvlakken afgewerkt met een 
tropisch hardhout beplanking. 

Naast de terrasafwerking van de eerste en 
hoogste verdieping worden ze ook gebruikt als 
afwerking van de onderzijde van de dakoversteek 
van het penthouse. De zij- en bovenkant van 
het glooiend dak van de penthouse en de 
uitstekende overkraging tegenover het hoofddak 
worden volledig ingepakt in een warmgrijze 
gevelbeplating.
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Baelskaai 8, fase 3, nieuwbouw met 25 appartementen, 4 commerciële units en een 2-laagse ondergrondse parking (10.469,5 m²).

Oostkaai 11 
fase 4 
Dit gebouw is de fase 4 van de PPS-projecten 
Fortstraat (Vuurtorendok-Zuid) – Oosteroever en 
Kop Baelskaai. De aangeboden woontypes zijn in 3 
varianten uitgewerkt. De 31 wooneenheden hebben 
25 wooneenheden 2 slaapkamers, 5 wooneenheden 
3 slaapkamers en de penthouse telt 3 slaapkamers. 
De leefruimte van elke woonentiteit is voorzien 
aan voor- en achtergevel van grote beglaasde 
gevelopeningen en een dubbele buitenruimte in de 
vorm van ruime terrassen. Het project voorziet in een 
commerciële stedelijke plint met vier handelsruimtes. 
Het parkeren is volledig ondergronds met 
31 garageboxen. Het maakt gebruik van 
gemeenschappelijke inrit van het gebouw Victoria.

Context
Het project situeert zich op de Victorialaan, de 
straat die het Vuurtorendok-zuid en Fortstraat 
verbindt. Dit project past zich in met bouwvolume 
en bouwhoogte in het industriële grid en handhaaft 
een ruime maat van de publieke ruimte. De gebruikte 
architectuurtaal wil door zijn inplanting de kwaliteiten 
van de omgeving, zoals de prachtige zichten extra 
benadrukken. Er werd hier geopteerd voor een 
typologie van doorzonappartementen die zowel de 
link maken langs de voorgevel met het Vuurtorendok, 
de achterliggende duinen en het fort Napoleon en 
langs de achterzijde met de voorgaande fasen, 
het binnenhof en als achtergrond de Oostendse 
stadskern. De terrassen langs de voorzijde profiteren 
van de weidse natuur- en historische zichten. 
Die langs de achterzijde genieten op hun beurt 
van een meer stedelijk zicht en een zongerichte 
zuidelijke oriëntatie. De toegang tot de terrassen via 
kamerbrede schuiframen verhogen daarbij maximaal 
de lichtinval en woonkwaliteit in de leefruimte. 



 

Oostkaai 11 bestaat uit 31 appartementen, 4 commerciële units en een ondergrondse parking (7.077,2 m²).

Het gebouw heeft een meer publieke relatie langs de 
Victorialaan en een meer (semi)private
achterzijde die aan een groen binnenhof grenst, 
afgewerkt met grastegels en uitgewerkte extensieve 
groenzones en enkele strakke ondiepe waterpartijen 
die zorgen voor permanente reflecties van de 
binnen gevels van het bouwblok met interessante 
wisselende zichten vanuit de omliggende 
achtergevels. Het publieke en (semi)private deel 
worden op het gelijkvloers met elkaar verbonden 
door een in breedte alternerende doorsteek die zorgt 
voor een mooie extra visuele link en verbinding voor 
voetgangers tussen de Victorialaan en de bucolische 
groenzone van het binnenhof.

Concept
Het voorliggende project bestaat in volume uit 
gedeeltelijk 6 en 7 bouwlagen met een totale
bouwhoogte van 19.59m voor het lage deel van het 
hoofddak en 22.99m voor het hoge deel van het 
hoofddak. De penthouse op het noordwestelijke 
deel van het gebouw breekt het lange bouwvolume 
waardoor het geheel minder langgerekt oogt. 
Dit volume volgt echter niet de gevellijn van de 
onderliggende bouwlagen waardoor het aanvoelt 
als een accent. Om de leefbaarheid en connectie 
met de omgeving te maximaliseren werd het 
dakappartement voorzien van grote beglaasde 
gevelopeningen en omringd door terrassen. 
Daarnaast wordt het lange bouwvolume visueel, 
verticaal opgedeeld door gebruik te maken van 
inspringende terrassen en wisselende gevel-, terrassen 
balustradeafwerkingen. 
 

De gelijkvloerse doorsteek, het penthouse volume 
en de verbredende terrassen op de noordwestgevel 
dragen bij tot het verder openbreken van de 
horizontaliteit.

Architectuur
Voor de gevelmaterialen worden kwalitatieve keuzes 
gemaakt die passen binnen een duurzaamheid in de 
brede zin van het woord. Zo wordt gebruik gemaakt 
van architectonisch beton in de tinten wit en grijs 
-gedeeltelijk een verwijzing naar gevelmaterialen 
uit de vorige fasen- nieuw parament metselwerk 
in de tinten wit, brons-bruin en zwart genuanceerd 
en balustrades in glas -met verschillende 
bevestigingsmethodes- en metalen stijlen. 

De terrassen op de noordwestgevel en deze van de 
het dakappartement worden voorzien in natuurlijk te 
vergrijzen tropisch hardhout. Door de inbreng van het 
verlijmd metselwerk kan er een breder gamma van 
kleurtinten aangesproken worden en in het bijzonder 
een link gelegd worden met de warmere kleuren van 
de zanderige duinenomgeving die deze zijde van het 
Masterplan bedient. Doordat het metselwerk wordt 
doorgetrokken tot op het gelijkvloers, stappen we 
af van de typische contrasterende plint die hierdoor 
de dialoog met de omliggende fases enkel kan 
versterken. De gevelramen worden opgedeeld in 
een aantal types en verspringen onderling tegenover 
elkaar in vorm en positie. Dit alles verhoogt de 
diversiteit en de kleinschaligheid die we beogen in 
deze fase en intiemere zijde van het Masterplan.


