
Een zee van ruimte
Met O’Sea wilde CONIX RDM Architects typische plaatsen creëren, geïnspireerd op bekende 

en betrouwbare plekken voor iedereen, wereldwijd. Frederick Jacobs, CEO van CONIX RDM 
Architects: “Voor O’Sea Beach vertrokken we vanuit een gevarieerde opeenvolging van 
buitenruimtes die ervoor moet zorgen dat bewoners en bezoekers er graag vertoeven.  

Alle wooneenheden hebben een buitenruimte en ontvangen maximaal zonlicht. Ze bieden  
uitzicht naar de woonwijk, de zee en de sportinfrastructuur. Dankzij het gevarieerde woonaanbod 

is de kans groot dat op alle tijdstippen van de dag bewoners aanwezig zullen zijn, wat de sociale 
veiligheid waarborgt en de levendigheid van de site in stand houdt.”

Oostende is een pronkstuk rijker: maak kennis met O’Sea.  
Deze impressionante site is het harde werk van projectontwikkelaar Immobel, 

CONIX RDBM Architects, Bam Interbuild, Loveld Aalter en Vandersanden.  
Wat kan je verwachten? Één visueel geheel dat bestaat uit drie machtige 

residentiële woontorens en een publieke ruimte.

Meer weten over dit project?
Scan de QR-code.

Inspiratie

O’Sea 
architecturale innovatie in overvloed
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Stevige sandwichelementen
De werkomstandigheden van de site aan zee waren niet ideaal om op grote 
hoogte met steenstrips te werken. Vandersanden kwam met een kant-en-
klare bouwoplossing op maat: een innovatief prefab gevelsysteem waar de 
baksteenmulots op voorhand in verwerkt werden. Kim Cottem, aannemer 
BAM-Interbuild licht toe: “De toepassing van prefab sandwichelementen 
voor nagenoeg de volledige gevel betekende vooral anders nadenken 
over de detaillering en de aansluitingen. Dat was een serieuze uitdaging, 
waardoor de voorbereidende fase intenser was en langer duurde. Zowel het 
concept als de sandwichelementen moesten voor de start van de productie 
volledig uitgedacht zijn. Anders dan bij een traditionele opbouw is er geen 
foutenmarge, want correcties achteraf zijn onmogelijk. Aangezien navoegen 
bij deze methode niet nodig is, konden we werken zonder stellingen en met 
minder werknemers op de werf, wat toch enorme voordelen zijn.” Specialist 
in gevelarchitectuur en partner Loveld Aalter realiseerde feilloos de complexe 
plaatsing van de grootschalige prefab sandwichelementen.

Zon, zee, baksteen
Voor dit project kozen CONIX RDM Architects en Vandersanden voor 
karakteristieke bakstenen met een zandkleurige ondertoon. Volgens de CEO 
van CONIX RDM Architects was dit de perfecte selectie: “We opteerden 
voor drie tinten uit dezelfde baksteenfamilie, vertrekkend van het thema 
‘beach’. De drie zandtinten geven elk gebouw een eigenheid, zonder aan 
samenhorigheid in te boeten.” Maarten Peeters, Sales Manager Brick 
Solutions Vandersanden bevestigt: ‘We kwamen tot een harmonieuze en 
doordachte selectie van drie Wasserstrich-varianten met een zandkleurige 
ondertoon, een knipoog naar het nabijgelegen strand.’ Er werden maar liefst 
600.000 gevelstenen op maat geproduceerd, gezaagd en afgestemd. Dat 
telt! En over de samenwerking van het project? Daar concludeert Peeters het 
volgende over: “Dit project is een perfecte illustratie van hoe wij samen met 
onze partners op een innovatieve en technisch doordachte manier inzetten op 
project specifieke geveloplossingen.”

“Sociale veiligheid en 

levendigheid” 
Frederik Jacobs -  

CEO-architect

Inspiratie

Vandersanden maakt een einde aan uitbloeiingen 
en zorgt met zijn geïmpregneerde gevelstenen voor 

langdurig mooie gevels.  
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