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Nieuwe campus voor VLIZ 
en ILVO in Oostende
| WEST-VLAANDEREN | 

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV 

coördineerde het proces en zorgt voor de af-

stemming met alle belanghebbenden. De on-

derhandelingsprocedure werd gelanceerd in 

januari 2017 en leidde tot behoorlijk wat inge-

diende dossiers. “Aanvankelijk was het idee 

om louter een nieuwe huisvesting te zoeken 

voor het VLIZ. Toen bleek dat er synergie- en 

efficiëntiewinsten te behalen waren door een 

gemeenschappelijke huisvesting met het na-

bijgelegen ILVO, beslisten we om een gemeen-

schappelijke opdracht in de markt te plaatsen. 

Beide instellingen werken immers comple-

mentair. Een gemeenschappelijke huisvesting 

zal de samenwerking intensifiëren. Als pro-

jectregisseur en aanbestedende dienst kozen 

we voor een zgn. ‘design and build’-opdracht 

waarbij de winnende partij zowel het ontwerp 

levert als het gebouw realiseert”, aldus Ste-

ven Adons. 

De ontwerp- en bouwopdracht werd toever-

trouwd aan groep Van Roey die voor dit pro-

ject een beroep doet op Algemene Bouw 

Maes uit Gent. Het bedrijf heeft ervaring met 

complexe opdrachten. “De realisatie wordt ui-

termate boeiend: een deel van het projectge-

bied is immers landschappelijk beschermd, 

er zijn ondergrondse hoogspanningsleidingen 

en vooral de ‘natte’ labo’s met zeewater om 

zee-experimenten in gecontroleerde omstan-

digheden uit te voeren vergen technisch hoog-

staande oplossingen”, stelt Carine Drumont, 

algemeen directeur Algemene Bouw Maes.

MATERIAALKEUZE 
Voor de architectuur tekent evr-architecten uit 

Gent. “InnovOcean Campus wordt het mariene 

gebouw bij uitstek voor Vlaanderen, een bij-

zonder project met een unieke inhoud en uit-

straling. Ons team ging de uitdaging aan om 

een open, functioneel en eigentijds project 

te schetsen. De thematiek van zee en water 

weerspiegelt zich (letterlijk en figuurlijk) in de 

materiaalkeuzes. Zo krijgt de gevel een blauwe 

glasmozaïek. Niet enkel de kleur, maar zeker 

ook de reflectie, de gladheid en de lichtbre-

king van de gevel refereren naar de klimato-

logische kleurschakeringen en veranderlijke 

condities die aan de kust net anders (meer 

expliciet, helderder) zijn dan in het binnenland. 

Het wordt een gebouw dat de poëzie van wind, 

water, zon en wolken zal weerspiegelen. Het 

kleurenpallet van vloeren en schrijnwerk ver-

wijst dan weer naar het wit/geel/goud van 

zeezand”, vertelt projectarchitect Jan Van Den 

Broeke. Bovendien is het gebouw circulair en 

modulair opgevat en kunnen de ruimtes op-

nieuw worden ingedeeld en aangepast aan 

veranderende noden. 

DUURZAAM ONTWERP
InnovOcean Campus is een compact BEN-ge-

bouw (Bijna Energie Neutraal) met een E-peil 

van maximum 30. Ook andere aspecten van 

duurzaam bouwen (zoals onderhoudsarme en 

gezonde materialen, water(her)gebruik, inte-

grale toegankelijkheid, daglicht en akoestisch 

comfort) worden in het gebouw toegepast en 

gemonitord via de nieuwe tool van de Vlaamse 

overheid: de GRO-duurzaamheidsmeter. Het 

totale projectbudget bedraagt zowat 17 mil-

joen € zonder btw. Het gebouw bestaat uit ze-

ven bouwlagen en een technische verdieping 

(8.000 m2 bruto vloeroppervlakte). De inge-

bruikname van de InnovOcean Campus staat 

op het programma voor het voorjaar van 2022.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Oostendse vestiging van het Instituut 
voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) realiseren samen een 
nieuwbouw op de Oosteroever in Oostende. Het nieuwe gebouw zal worden opgetrokken 
door Algemene Bouw Maes (deel van groep Van Roey). Het gunningsproces werd 
gecoördineerd door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. De totale kostprijs wordt 
geraamd op afgerond 17 miljoen €.

Onder de naam InnovOcean Campus zullen 

het VLIZ, haar projectpartners, en de Oostend-

se vestiging van het ILVO op de Oosteroever 

in Oostende een nieuw gemeenschappelijk 

complex gaan betrekken. De ontslagnemen-

de ministers Muyters en Van den Heuvel te-

kenden daarvoor in juli de overeenkomst. Bei-

de Vlaamse instituten in Oostende kampten 

met een huisvestingsuitdaging. Door de co-

housing kan een logische synergie ontstaan. 

VLIZ, het knooppunt voor mariene en kustge-

bonden data, informatie en onderzoek, is mo-

menteel gehuisvest in gebouwen van de Vis-

mijn (Wandelaarkaai) die een herbestemming 

krijgen. De mariene wetenschapsafdeling van 

ILVO zag zich in zijn gebouwen uit de jaren 

’70 van vorige eeuw in de Ankerstraat gecon-

fronteerd met hoge energiefacturen, slijtage, 

vocht en onveilige werkomstandigheden. De 

ILVO-onderzoekers beschikken over specifie-

ke infrastructuur zoals fysico-chemische la-

boratoria en experimentele atelierruimte voor 

natte toepassingen (aquacultuur). De oplos-

sing voor een gemeenschappelijke nieuw-

bouw werd gevonden in de vorm van een 

braakliggend terrein naast het huidige ILVO 

visserij-onderzoeksgebouw. 

Het programma voor de gezamenlijke Innov-

Ocean Campus omvat kantoren, een congres-

centrum, een zeebibliotheek, fysico-chemi-

sche laboratoria, laboratoria voor aquacultuur 

en een atelierruimte. Het nieuwe gebouw zal 

worden gerealiseerd op de Oosteroever, een 

gebied dat wordt getypeerd door havenactivi-

teiten vanuit een visserijverleden en kmo-ont-

wikkeling, geflankeerd door een duinenland-

schap. InnovOcean Campus moet een nieuwe 

‘landmark’ worden voor Oostende. 


