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TENTOONSTELLING
CC SCHARPOORD 

Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist

Elke dag open van 11 uur tot 19 uur.

GRATIS TOEGANG

19 OKT '14 › 
11 JAN '15



TENTOONSTELLING 

HORIZON 8300: 
BOUW-
WONDEREN 
IN KNOKKE-
HEIST

Knokke-Heist bouwt met grote ambitie aan 

de toekomst. Letterlijk. Een groot aantal 

stedenbouwkundige projecten liggen klaar om 

te worden uitgevoerd. De bouwplannen van de 

badstad sprankelen niet alleen door architecturale 

hoogstandjes, maar combineren die aandacht voor 

esthetiek met een grote zorg voor de leefomgeving 

van de toekomstige generaties. In de tentoonstelling 

komen naast de bouwplannen van de gemeente 

ook enkele prachtige privé-projecten aan bod. Deze 

gemeente én haar inwoners hebben een visie.

‘Bouwwonderen in Knokke-Heist’ richt zich op twee 

speerpunten. Enerzijds dromen en denken over 

strategische locaties in de gemeente. Anderzijds 

heel concrete, eerder kleinschalige, projecten in 

realisatie in de kijker stellen. De confrontatie tussen 

deze twee pijlers maakt duidelijk hoe omgaan 

met verschillende schaalniveaus en omgaan met 

realisatie versus conceptmatig denken versterkend 

samengaan.  

 

De tentoonstelling wordt volledig vormgegeven  

door interieurarchitecten Lieven Musschoot en  

Cas Moor, die onder meer instonden voor het 

design van verschillende toprestaurants, zoals  

Oud Sluis, Pure C, …

DE EERSTE BOUWWONDEREN DIE WE 

TENTOON STELLEN ZIJN DE TRANSFORMATIE 

VAN TWEE STRATEGISCHE LOCATIES IN 

DE DEELGEMEENTE HEIST: HET MAES- EN 

BOEREBOOMPLEIN (JAKOB + MACFARLANE) 

EN DE SITE ELIZABETLAAN/HELDENPLEIN 

(NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS).  

Het zijn startpunten voor een vernieuwde 

ontwikkeling van de deelgemeente, met als 

doel Heist opnieuw tot een coherente, vitale en 

aangename deelgemeente te maken. Gelijktijdig 

wordt geïnvesteerd in het Dir. Gen Willemspark en 

de groene long Oostwinkel. Deze groene ruimtes 

zorgen voor de plek bij uitstek voor het informeel 

ontmoeten voor alle leeftijden en als een ruimte 

voor natuurontdekking, sport en spel. 
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Bijenproject

project Robbrecht en Daem architecten



OP EEN TOTAAL ANDER SCHAALNIVEAU, 

NAMELIJK DIT VAN DE INDIVIDUELE WONING 

MET INDIVIDUELE OPDRACHTGEVER EN 

ARCHITECT, WORDEN IN KNOKKE-HEIST 

ABSOLUTE PAREL(TJE)S GEBOUWD. WE  

LATEN DE BEZOEKERS BINNENKIJKEN BIJ  

EEN ZESTAL PRIVÉ-WOONPROJECTEN.  

Er komen onder andere projecten van Robbrecht 

en Daem architecten, Jakob + MacFarlane, 

Vincent Van Duysen, Neutelings Riedijk 

Architecten, CONIX RDBM Architects, Govaert 

& Vanhoutte architects en Delmulle Delmulle 

Architecten aan bod. De getoonde ontwerpen 

bulken van complexiteit en eenvoud, van 

ongelooflijke rijkdom in materiaalgebruik en 

respect voor het landschap waarin ze zich kaderen. 

Deze excentrieke en eigenzinnige ontwerpen 

dragen evenzeer het ambitieniveau uit van de 

badstad en vertellen het verhaal van hoe een 

geëngageerde opdrachtgever en getalenteerde 

ontwerper samen een nieuwe betekenis kunnen 

geven aan het stadslandschap van Knokke-Heist.
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Uitbreiding Westkapelle

WE WERPEN EEN BLIK OP DE  

HERDEFINIËRING VAN EEN GEBIED  

IN WESTKAPELLE. MEER CONCREET  

HET GEBIED TEN NOORDEN VAN DE 

DORPSKERN VAN WESTKAPELLE EN  

TEN ZUIDEN VAN DE NIEUWE 

ZIEKENHUISCAMPUS.  

De belangrijke elementen hierin zijn de realisatie 

van een evenementensite met randparking, 

de vraag van Club Brugge voor een trainings- 

en opleidingscentrum, de vierde fase van het 

bedrijventerrein ’t Walletje, de lokalisatie van Politie 

en Brandweer in een nieuw veiligheidsgebouw, 

de uitbreiding van de gemeentelijke centrale 

begraafplaats en de realisatie van de A11 met de 

Natiënlaan als groene boulevard.
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OVER ECOLOGISCHE  

INTERVENTIE. 

Het gemeentebestuur heeft in het recente 

verleden een aantal bloemenweides aangelegd 

om de biodiversiteit te versterken en een kleurrijke 

stad te creëren. Daarnaast heeft Knokke-Heist de 

laatste jaren veel aandacht besteed aan de solitaire 

bij, want ‘als de bijen uitsterven is het immers na 4 

jaar ook met de mensen gedaan’ zei ooit Einstein. 

Beide projecten hebben nu een synergie gevonden 

en zijn door de wetenschappers van BeeOdivercity 

tot een hoger niveau getild. Dit bloeiende verhaal 

wordt hier gebracht.
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BOEIENDE LEZINGEN
RELATIE ARCHITECT - BOUWHEER 
PAUL ROBBRECHT EN VINCENT VAN DUYSEN  
DINSDAG 18 NOVEMBER OM 19.30 UUR

Moderator Marc Dubois besteedt deze avond 

aandacht aan de relatie tussen bouwheer en architect. 

Toparchitecten Paul Robbrecht en Vincent Van 

Duysen geven samen met hun bouwheren toelichting 

over hun ervaringen en samenwerking tijdens het 

volledige proces. 

MASTERPLAN WESTKAPELLE 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN &  
GEMEENTE KNOKKE-HEIST 
DINSDAG 25 NOVEMBER OM 19.30 UUR

De gemeente Knokke-Heist en de Provincie West-

Vlaanderen voorzien een volledig nieuwe ontwikkeling 

ten zuiden van de nieuwe ziekenhuiscampus in 

Westkapelle. Er zal ruimte worden gecreëerd voor 

een stedelijk park met tal van functies. 

EEN NIEUW MAES- EN BOEREBOOMPLEIN IN HEIST 
JAKOB+MACFARLANE (ENGELS GESPROKEN) 
DINSDAG 2 DECEMBER OM 19.30 UUR

Toelichting over het nieuwe project op het 

Maes- en Boereboomplein. Het gerenommeerde 

architectenbureau Jakob+MacFarlane creëerde  

een nieuw “Community House”.  

BEEODIVERSITY (FRANS GESPROKEN) 
WOENSDAG 3 DECEMBER OM 19.30 UUR

Bijen zijn essentieel om de diversiteit van ons 

voedselaanbod en de biodiversiteit te behouden. 

Maar zowel de bijen als de biodiversiteit verdwijnen 

langzaamaan. Knokke-Heist wil hier het voortouw 

nemen en effectief iets doen aan deze problematiek. 

In samenwerking met BeeOdiversity startte de 

gemeente een vernieuwend ecologisch project.

DESIGN@HORIZON 8300
WOENSDAG 7 JANUARI OM 19.30 UUR

Deze avond komt u meer te weten over het werk  

van interieurarchitecten Lieven Musschoot en  

Cas Moor (vormgevers van deze tentoonstelling) en 

de producten van Caradec, Zumi lighting, De Coene, 

de Zetel, Mosa tegels en Mona Visa.

 

RONDLEIDINGEN OVER  
DE TOEKOMST VAN KNOKKE-HEIST!

Vanaf 26 oktober is er elke zondagochtend om 

10.30 uur de mogelijkheid om onder deskundige 

begeleiding de tentoonstelling Horizon 8300 te 

bezoeken.  

Gelieve op voorhand in te schrijven op de gewenste 

datum via het Cultuurcentrum Knokke-Heist op  

T 050 630 430 of cc.ticket@knokke-heist.be. 

Let op! De plaatsen zijn beperkt, er kunnen  

maximaal 25 personen per zondag deelnemen aan  

de rondleiding. Rondleidingen gaan door vanaf  

5 inschrijvingen.

Alle lezingen vinden plaats in CC Scharpoord.  

De lezingen op 25/11, 3/12 en 7/01 zijn gratis.  

Tickets voor de lezingen op 18/11 en 2/12 én  

voor de rondleidingen kosten ¤5 (Uitpas,  

studenten, groepen +10) / ¤7 (55+) / ¤8.  

Gelieve op voorhand te reserveren via  

T 050 630 430 – cc.ticket@knokke-heist.be


