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Publieke tuin Gistel
omgevingsontwerp voor sociale woningen

De 17de eeuwse herberg “de Godelieve” staat op vacante 
grond. Het terrein vertoont alle kenmerken van een 
braakliggend perceel en ontsnapt niet aan de spanningen en 
de botsingen die eigen zijn aan de hedendaagse ruimtelijke 
situatie: een historisch waardevolle restant te midden 
van verwaarlozing en verstrooiing, in een omgeving vol 
schaalbreuken en contrasten. De nieuwe bestemming van 
het terrein als publiek toegankelijke omgeving van 12 sociale 
woningen, stelt bovendien het vraagstuk van de verhouding 
tussen het collectieve-private en het publieke aan de orde.
Gistel is een klein centrum met een groot territorium. Op 
wandelafstand van de centrumstraten liggen uitgestrekte 
landerijen. Er is hier meer behoefte aan centrum uitrusting 
dan aan publieke groenruimte.
In een eerste bewerking wordt het terrein onderworpen 
aan een schaaloefening. Recreatie velden met geijkte 
afmetingen worden bij wijze van verkenning op het terrein 
gelegd. Ze reveleren de impact van mogelijke activiteiten. 
Bewegingsruimte en zonering worden gekoppeld aan 
herkenbare figuren. De toegepaste figuren geven indicaties 
voor een informeel gebruik. Ze vragen om interpretatie, ze 
stellen zich ten dienste van het collectieve zowel als het 
particuliere, van de ingebruikname en de genoegdoening.
Een looppiste regelt het verkeer. De parkeerplaatsen zijn 
bereikbaar via de Tempelhofstraat; de fietsenberging via 
de Donckerstraat. Hulpdiensten krijgen toegang tot de 
gebouwen en doorkruisen het terrein over dezelfde piste.
De figuur van een verspringpiste legt een verbinding tussen 
de entreeruimtes van het gebouwencomplex. Ze geeft een 
indicatie van scheiding tussen het publieke en het collectieve 
deel van de buitenaanleg. Een zandbak, twee petanquebanen 
en een turnvlak bemiddelen tussen het grasveld achter het 
café en het collectieve terras langs de zuidelijke vleugel. 
Het terras van café “de Godelieve” wordt aan de straatkant 
gesitueerd. De bijhorende woning krijgt een private tuin aan 
de Donckerstraat.
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