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• Verwelkoming door schepen Demeyere

• Historiek en RUP Wijk Lippenslaan –
Jan Van Coillie, directeur 
stadsontwikkeling

• Toelichting plan + timing van de werken –
Julie De Pauw, PSR-Goethals

• Vragenronde

Agenda



VERWELKOMING













RUP Wijk Lippenslaan
(Goedgekeurd 28/02/2013)







Omgevingsvergunning werd ingediend,

het openbaar onderzoek loopt nog t.e.m. 5 
februari 2019



TOELICHTING ONTWERP

TIMING (VOORBEREIDENDE) 

WERKEN



INHOUD

1. Voorstelling projectteam

2. Projectvoorstelling

2.1 Voorbereidende werken

2.2 Plein/Wegenis

2.3 Paviljoen

2.4 Parking 

3. Communicatie



1. Voorstelling projectteam

Ontwikkelaar

Architect

Aannemer



2. Projectvoorstelling

De aanvraag omvat:

2.1   Voorbereidende werken
2.2   De heraanleg van het Albertplein en de omliggende wegenis
2.3   De bouw van een paviljoen centraal op het plein
2.4   De bouw van een tweelaagse ondergrondse parking



2.1 Voorbereidende werken

Deze omvatten de heraanleg van het rioleringsstelsel en vernieuwen/verplaatsen van de nutsleidingen.
Volgende timing wordt vooropgesteld:

18/02/2019 – 30/06/2019:

- verplaatsen nutsleidingen (finale plaats): oostzijde – zijde Kustlaan – zijde Zeedijk
- verplaatsen nutsleidingen (voorlopig) + vrijmaken van massieven: westzijde

Werfzone = huidig voetpad Albertplein + parkeerzone

Toegankelijkheid:

- loopbruggen worden voorzien thv inkompartijen
- garages beperkt tijdelijk niet toegankelijk
- wegenis en plein blijven toegankelijk
- periode zomerverlof: voetpaden hersteld
- brandweer: wegenis blijft toegankelijk



Werfzone 18/02/2019 – 30/06/2019



01/09/2019 – 01/11/ 2019:

- aanleg gescheiden rioleringsstelsel
- aanleg finale nutsleidingen westzijde 
- 01/09/2019: Piazza weg

Werfzone = gevel tot gevel met vrijwaring van vrije zone langsheen de gevels

Toegankelijkheid:
- 1.5m vrije zone langsheen de gevels westzijde
- 2.5m vrije zone langsheen de gevels oostzijde
- tijdens aanleg nutsleidingen westzijde zal doorgang aangepast/gegarandeerd ifv
beschikbare ruimte
- toegang winkels en inkompartijen zal maximaal gegarandeerd blijven
- garages beperkt tijdelijk niet toegankelijk
- tijdens Rally du Zoute kan een zone vrijgemaakt worden
- brandweer: toegankelijk blijft gegarandeerd op de werfzone



Werfzone 01/09/2019 – 01/11/2019



Start 01/11/ 2019:

- start soilmixwand en graafwerken kelder

Status 30/06/2020: betonwerken boven verdieping -1
Start bouw koepel: eind 2020
Start pleinaanleg/wegenis: begin 2021

Werfzone = gevel tot gevel met vrijwaring van 3m vrije zone aan beide zijden

Toegankelijkheid:

- 3m vrije zone langsheen de gevels
- garages tijdelijk niet toegankelijk
- brandweer: toegankelijkheid blijft gegarandeerd



Werfzone vanaf 01/11/2019

Bereikbaarheid brandweer:



2.2 Het plein – de wegenis

Terraszones

Lage zitbank

Traphallen

Bestrating plein/wegenis

Waterpartij



2.2 Het plein – de wegenis

Bestrating plein/wegenis:
- Schaakpatroon van donkergrijze en lichtgrijze natuursteen
- Patroon loopt door in de waterpartij
- Patroon loopt in strookmotief door in de wegenis/voetpad
- Geeft idee van een renaissance tapijt

Terraszones:
- Oost- en westzijde: mogelijkheid tot 120 plaatsen
- Noord- en zuidzijde: mogelijkheid tot 340 plaatsen

Lage zitbank:
- T.h.v de Zeedijk, barrière voor zand

Waterpartij:
- Film van water (maximaal 5cm water)
- Visuele functie: weerspiegeling bol
- Mogelijk tot droogleggen i.f.v evenementen
- Standbeeld De Poëet: t.h.v de Zeedijk

Traphallen:
- Ontsluiting van de ondergrondse parking
- Twee trapkernen waarvan één met lift (zijde Kustlaan)
- Toegang tot sanitair van het paviljoen



BEELDEN Plein



BEELDEN Waterpartij

Vb: Mirroir d’ Eau - Bordeaux



BEELDEN Traphallen



BEELDEN Traphallen



2.3 Het paviljoen

Paviljoen:

- Cfr RUP Wijk Lippenslaan
- Centrale constructie van 200 m²
- Koepelvormig, transparant, bestaande 

uit spiegelend en kristalhelder glas



BEELDEN Paviljoen: zicht vanop Kustlaan



BEELDEN Paviljoen: zicht vanop Kustlaan



BEELDEN Paviljoen: zicht vanop Zeedijk



Interieur Paviljoen

- Centraal:  ronde bar met wenteltrap naar mezzanine
- Rondom: losse ronde tafels
- Vast meubilair gelimiteerd i.f.v flexibiliteit en transparantie



2.4 De parking

De parking omvat:
- Mezzanineniveau (horecazaak)
- Niveau -1 (inrit, parking (71P), nooduitgang horeca, sanitair, HS cabines)
- Niveau -2 (parking (85P))



Mezzanineniveau

- Bevindt zich tussen niveau 0 en -1
- Gepositioneerd onder het paviljoen
- Deze ruimte behoort tot het horecavolume en omvat:

- Koude keuken
- Sanitair personeel
- Koelcel/berging
- Dienstlift/wenteltrap



Niveau -1

- Deze verdieping omvat:
- 71P (garageboxen)
- Inrit vanuit One Carlton gebouw
- 2 HS cabines
- Sanitair horecazaak
- Traphallen naar plein
- Helling naar verdieping -2



Niveau -2

- Deze verdieping omvat:
- 85P (garageboxen)
- Traphallen naar plein
- Helling naar verdieping -1



3. Communicatie

Lancering website begin februari: www.matuvu-knokke.be

- Algemene info
- FAQ
- Algemeen contact

Werfafsluiting:

- Info over project

http://www.matuvu-knokke.be/


VRAGENRONDE




