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de kust k ijkt ve rd e r 2012 Voorwoord

Voorwoord

Welke herinneringen hebt u aan de kust voor 2011? Levende garnalen op uw 
bord, de terugkeer van nostalgische verrekijkers op de dijk, of het startschot 
voor de werken om onze kust veiliger te maken? Of denkt u aan de vele in itia tie
ven om natuur aan de kust in zijn pracht te herstellen?

De publicatie 'De Kust 2011: het nieuws van de kust in grote lijnen' geeft een 
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen voor de kust in het voorbije jaar. 
Anekdotes en unieke foto's uit de kustactualite it brengen het nieuws voor u in 
beeld en woord. Voor het samenstellen van deze publicatie is beroep gedaan op 
een journalist, die vanuit zijn eigen perspectief de meest in het oog springende 
onderwerpen identificeerde en de kernboodschappen samenbalde.

'De Kust 2011 ' werd op 29 februari 2012 voorgesteld tijdens de vierde editie van 
het Kustforum in Knokke-Heist. Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer w il 
zowel van het forum ais van de publicatie een jaarlijkse traditie maken. Het doet 
dit met de steun van zijn partners: de Provincie West-Vlaanderen, het Vlaams 
Instituut voor de Zee, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu, en voor de Vlaamse overheid het Agentschap Natuur en Bos en 
het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.

Het Kustforum is een initiatief waar alle actoren aan de kust de kans krijgen 
om hun kustvragen te stellen, en toekomstige kustthema's aan te brengen. Op 
het Kustforum 2012 werd nagedacht over het strand van de toekomst, m obiliteit 
aan onze kust, en hoe het broze evenwicht tussen natuur en recreatie te vinden.

Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer vierde op 20 september 2011 zijn 
tiende verjaardag en koppelde hieraan een studiedag waarbij teruggeblikt werd 
op de grote veranderingen van de voorbije 10 jaar en op de uitdagingen voor 
de kust. Algemeen was het aanvoelen dat er de voorbije 10 jaar veel positiefs 
gebeurd is aan de kust, waarbij specifieke kankerplekken werden aangepakt. 
Uitdagingen liggen er op vlak van in terbestuurlijk  overleg en samenwerking, 
een gemeenschappelijke visie voor de kust, en efficiënte participatie.

Het Kustforum was reeds aan zijn vierde editie toe. Het is de wens van het 
Coördinatiepunt Duurzaam kustbeheer en zijn partners om deze jaarlijkse 
traditie verder te zetten, en te groeien naar een klankbord voor alle actoren van 
de kustregio.

Namens zijn partners
het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
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De Vlaamse Overheid zal de komende jaren de zwakke plekken in de kustlijn beschermen tegen zware stormen en overstromingen.

de kust: jan  > dec 2011 k lim aat

‘Onze kust moet 
tegen zware 
stormen beschermd 
worden. Wat nu op 
tafel ligt, is een plan 
voor een veilige, 
aantrekkelijke en 
natuurlijke kust.
We zullen dit de 
komende jaren  
stap voor stap en 
in sam enspraak  
met de gemeenten  
realiseren’.

Kustbeschermingswerken volop in uitvoering

In jun i 2011 heeft de V laamse regering het Masterptan Kustveitigheid 
bekrachtigd en de voorgestetde m aatregen goedgekeurd. Dat gebeurde 
na een breed en cons truc tie f overleg m et alle tien kustgem eenten en alle 
betrokken diensten.

Met de bekrachtig ing van het M asterptan s ta rt het Agentschap M aritiem e 
Dienstverlening en Kust m et de opm aak van deta ilontw erpen en de 
u itvoering van de projecten. De Vlaamse overheid zat de komende jaren 
de zwakke plekken in de kus tlijn  bescherm en tegen zware storm en en 
overstrom ingen. Het M asterptan brengt alle risicozones in kaart en bepaalt 
welke ingrepen e r in de badplaatsen nodig zijn om de kustbescherm ing te 
garanderen tegen het geweld van de zee. Er w ord t rekening gehouden m et 
de verwachte stijg ing  van het zeeniveau to t in het ja a r 2050.

Voor het verbreden en verhogen van stranden is 
voor de hele kust ruim 10 miljoen kubieke meter 
zand nodig dat gebaggerd wordt uit de Noordzee.
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De m aatregelen bestaan voorat u it de verhoging en de verbreding van 
stranden. Som m ige zulten daardoor zelfs to t 50 m ete r breder worden. 
Op ongeveer één derde van de kus tlijn  zijn ingrepen nodig. Voor de hete 
kust is daarvoor ru im  10 m iljoen kubieke m eter zand nodig dat gewonnen 
w ord t op de zandw inningsptaatsen vergund door de federale overheid in 
de Noordzee. In de havens en op versch illende andere kwetsbare Locaties 
komen e r s to rm m uren . In N ieuw poort kom t e r een storm vloedkering  aan 
de haveningang.

In 2011 is at heet w a t geïnvesteerd in werken die dringend nodig zijn zoals 
het Openbare W erken Plan in Oostende. Het groeistrand werd m et zand 
hervoed en de w erken voor de heraanteg van het Zeehetdenptein zijn van 
s ta rt gegaan. Dat plein w ord t verbreed en k r ijg t een gotfdem pende uitbouw. 
De bescherm ingswerken door de verbreding van de stranden in Koksijde 
en De Panne werden gerealiseerd. De verbreding van het strand in De Haan 
(Wenduine) en het hervoeden van de stranden in Duinbergen en Koksijde 
zijn opgestart. Opvattend is dat e r in Bredene geen m aatregelen nodig zijn. 
Daar zulten de hoge duinen voor voldoende bescherm ing tegen de 1.000- 
ja rige  s to rm  zorgen.

Op ongeveer één derde van de kustlijn zijn 
ingrepen nodig.
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Nieuwe kansen voor de visserij

Toelagen voor innovatieve projecten
Vlaam s m in is te r-p res iden t K ris Peeters keu rt in mei de on tw ikke lings
stra teg ie voor een duurzam e on tw ikke ling  van het Belgisch visserijgebied 
goed. Die beslissing vo lg t u it de opm aak van het opera tioneel program m a 
'Investeren in duurzam e v isserij 2007-2013', dat in het kader van het 
Europees V isserijfonds (EVF) werd opgesteld.

De opzet van de stra teg ie is het geven van nieuwe im pulsen aan de zeevis
serij en aanverwante sectoren. De Vlaamse overheid m aakt in jun i bekend 
dat de komende 2,5 ja a r v ie r m iljoen euro Europese, Vlaamse en provinciale 
overheidsm iddelen te r beschikking staan om problem en in de v isse rijsecto r 
aan te pakken. De subsid ie m oet dienen voor nieuwe en duurzam e pro jec
ten. Projecten die onder m eer inzetten op de verhoging van de toegevoegde 
waarde van v isserijp roducten, de d iversifica tie  van activ ite iten of staan voor 
een duurzaam  beheer van de kust en het m ariene m ilieu  komen in aan
m erking. De Provincie W est-V laanderen w ord t aangeduid ais adm in is tra tie f

Het d o e i van he t Europese p rog ra m m a 'in v e s te re n  in duu rzam e v is s e r ij 2 0 0 7 -2 0 1 3 ’ (EVF) is n ieuw e  im p u ls e n  te  geven aan de ze e v is se r ij en 
aa n ve rw a n te  se c to re n .
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De Plaatselijke Groep As4 kent in december 
aan drie projecten financiële steun toe 
voor een totaal van 617.876,33 euro aan 
Europese, Vlaamse en Provinciale middelen 
(www.west-vlaanderen.be/evf).

en financiee l verantw oorde lijke. Een P laatselijke Groep, bestaande uit 
pa rtners  u it de v isserijsector, NGO's en overheidsdiensten oordeelt over de 
ingediende voorste llen.

De P laatselijke Groep As4 kent in decem ber aan drie projecten financiële 
steun toe voor een to taa l van 617.876,33 euro aan Europese, V laamse en 
Provinciale m iddelen. De projecten gaan van s ta rt in de loop van 2012.

Het gaat m eer bepaald over VALDUVIS, 'VALorisatie van DUurzame en 
dagvers gevangen VIS', dat de eigenschappen die bijdragen to t de kw a li
te it van het product (op v lak  van versheid, bewaring en behandeling aan 
boord, vistechniek, beheer,...) z ich tbaar w il maken. Daardoor kunnen de 
Vlaamse producten zich onderscheiden van de goedkope im portv is. Ook 
vanuit w arenhuisketens groe it de vraag naar garanties om tren t die e igen
schappen. De p rom otor van het pro ject is het Ins tituu t voor Landbouw- en 
V isserijonderzoek (ILVO).

Het pro ject Fish2Know beoogt via w orkshops het kennisniveau over de 
herkom st en aanbod aan w ild  gevangen vis op te krikken. Ook de keten 
die w ord t doorlopen voora leer deze vis in de keuken terecht komt, w ord t 
toegelicht. Door m idde l van gra tis  visuele en tastbare ople idingen op de 
Vlaamse veiling, k r ijg t elke cu rs is t zowel een theoretische ais praktische 
scholing. C o-prom otor is eveneens het ILVO.

Met 'Cool! Ik voel!' w il prom otor Nationaal V isserijm useum  Oostduinkerke 
(NAVIGO) de bezoekerop een interactieve m an ie r laten kennism aken m et de 
soorten die in het Belgische deel van de Noordzee voorkom en. Gekoppeld 
aan een voe laguarium , zullen actieve 'v isserijlessen ' georganiseerd worden 
onder le iding van echte vissers.

http://www.west-vlaanderen.be/evf


n n
tl LD

Windmolenparken doen dienst ais een 
kunstmatig rif, dat heel w at vissoorten aantrekt.
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Windmolens en visserij verzoenen
In een rapport dat eind jun i w ord t voorgestetd, brengt het Ins tituu t voor 
Landbouw- en V isserijonderzoek (ILVO) concrete voorste llen om de visserij 
in de zones m et w indm olenparken m ogelijk  te maken com p lem enta ir aan 
de kust- en staand w ant v isserij. In het Belgisch deel van de Noordzee zijn 
e r im m ers v ijf gebieden m et een to taa l van 120 v ie rkante k ilom e te r a fge
bakend voor de rea lisa tie  van w indm olenparken . Daarmee w ord t een deel 

- zes procent - van de beschikbare visgronden ingepalm d. Dat is niet naar 
de zin van de visserijsector, om dat e r geen com pensaties tegenover staan.

'In onze stud ie wegen w ij de kansen en gevaren af van een scenario waarin 
bepaalde zachte vorm en van v isserij m oge lijk  zouden zijn', zegt Hans Polet 
van het ILVO. 'Recente observaties tonen aan dat w indm olenparken dienst 
doen ais een soo rt kunstm atig  rif, dat d ru k  bevolkt is dooreen aantal v issoor
ten. S leepnetvisserijen houden grote ris ico 's in, m aar bepaalde duurzam e 
m ethodes behoren zeker to t de m ogelijkheden. W indm olenparken mogen 
en moeten geen vijanden zijn van de visserij. Dat is overigens al in andere 
landen bewezen, zoals het Verenigd K on inkrijk  en Denem arken w aar v is 
serij binnen w indm olenparken bij w e t toegelaten is.'

‘W indmolenparken mogen en moeten 
geen vijanden zijn van de visserij.’
Hans Polet, Instituut voor Landbouw - en Visserijonderzoek (ILVO)



Vissen op afval
De Belgische v isse rijsec to r en de kunsts to findustrie  lanceren in novem ber 
in aanwezigheid van Maria Damanaki, de Europese Com m issaris voor 
M aritiem e Zaken & Visserij, het Europese Waste Free Oceans project voor 
het vissen van drijvend afval in zee. De kunsts to findustrie  w il h ierm ee haar 
engagem ent tonen om samen m et andere betrokkenen te w erken aan 
oplossingen voor het voorkom en en verw ijderen van zw erfvu il in zee.

Federplast.be, de Belgische vereniging van producenten van kunsts to f- en 
rubberartike len , kondigt op deze dag de lancering aan van een Belgisch 
p iloo tpro ject voor het opvissen van drijvend afval voor de Belgische kust. 
Met een speciale ins ta lla tie  aan boord van de vissersschepen, kunnen 
voortaan alle soorten afval ingezam eld worden. Het pro ject werd opge
zet in sam enw erking m et SDVO, de Vlaamse S tichting voor Duurzame 
V isserijon tw ikke ling , de Europese Waste Free Oceans Foundation en m et de 
financië le steun van Essenscia, de Belgische Federatie van de Chemische 
Industrie en Life Sciences.

In aanwezigheid van Maria Damanaki, 
de Europese Commissaris voor Maritieme 
Zaken &  Visserij, toont de kunststofindustrie 
haar w il om te  werken aan oplossingen voor het 
voorkomen en verwijderen van zwerfvuil in zee.

M et een speciale installatie aan boord van de visserschepen kunnen voortaan alle  soorten drijvend afval ingezameld worden.



n m
Ul*J

©  Sylvia Theunynck

de kust: jan  > dec 2011 v isserij

Kwart van visquota wordt niet opgevist

Het V isserijb lad publiceert in zijn ja nu a rin um m er c ijfe rs  over de visquota, 
dat is de hoeveelheid vis die per soo rt mag opgehaald worden.

Daaruit b lijk t dat de v issers op vandaag nog m aar een fractie  mogen vangen 
van wat ze vroeger de haven m ochten binnenbrengen. Zo daalde in 20 ja a r 
tijd het tongquotum  m et 30%, het scho lquotum  m et m eer dan 60% en het 
kabeljauw quotum  zelfs m et 77%. Maar m erkw aard ig  genoeg k r ijg t de vloot 
die veel kle inere quota niet m eer opgevist. Het blad s te lt dat uit recente c ij
fers b lijk t dat van het totale kabeljauw quotum  dat aan de Belgische v loot in 
2009 werd toegekend, 25% onbenut bleef, voor scho l 10% en voor tong 27%. 
De v loot lie t dat ja a r bovendien m eer dan de he lft liggen van de quota die 
ze toegekend kreeg voor onder m eer koolvis, sprot, zeeduivel, schartong en 
langoustines.

D irecteur Em iel B rouckaert van de Rederscentrale le id t u it de c ijfe rs  af 
dat de visvangst goed w ord t beheerd. 'E r bestaan een honderdta l ve rsch il
lende opgelegde quota waarm ee de vissers rekening moeten houden. Deze 
quota zijn verspreid over alle W est-Europese zeeën en staan co llec tie f te r 
beschikking van een 80 -ta l vaartu igen. De Belgische v loot focust op stocks 
w aarvoor het econom isch en biologisch verantwoord is om ze op te vangen. 
Die fle x ib ilite it is noodzakelijk voor een duurzam e bedrijfsvoering en dat 
zou niet m ogelijk  zijn m ocht de Vlaamse v isserij alleen quota hebben die 
100% worden opgevist. Ook technisch zijn onze schepen niet u itge rust om 
precies op 100% te m ikken.'

In 20 jaa rtijd  daalde het tongquotum met 30% , het scholquotum met meer dan 60%  en het kabeljauwquotum met 77%.

De Belgische vloot focust op stocks w aarwoor 
het economisch en biologisch verantwoord is om 
ze te  vangen.

‘De visquota zijn er 
om niet overschreden 
te worden en ais 
dat gebeurt, zijn de 
bestraffingen niet 
m als.’
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De levende garnalen worden tijdens een laatste 
sleep gevangen, korte tijd voor het vaartuig 
aan meert.

Garnalen levend in de pan

Enkele Belgische toprestaurants zetten een nieuwe delicatesse op het 
menu: Noordzeegarnalen die, net ais kreeften, levend gebakken, gekookt of 
ge frituu rd  worden te r plaatse in het restaurant. Een v ijfta l garnalenvissers 
u it N ieuw poort en Oostende brengt daarvoor vanaf augustus een deel van 
de vangst levend aan wal. Het in itia tie f kom t van de V laamse S che lpd ie r- en 
V iscoöperatie. Voordien waren levend aangevoerde exem plaren in België 
niet te krijgen.

De levende garnalen worden tijdens een laatste sleep gevangen, korte tijd 
voor het vaartu ig  aanm eert. Eenmaal in de v ism ijn  gaan ze in leeftanks 
om tot rus t te komen. Ze zijn to t 30% duurder dan de aan boord gekookte 
garnalen.

De topchefs s te llen dat d it de m an ie r bij u its tek is om de pure sm aak van 
de grijze garnaal te ontdekken. 'Je kan ze zelfs levend eten', zegt topchef 
Filip Claeys van het Brugse s te rren res tau ran t De Jonkm an. 'Deze garnalen 
sm aken een s tuk  zoeter dan de garnalen die gekookt worden aangeleverd.'

Veilig vissen

Prévis, het zelfstandig orgaan binnen het Zeevissersfonds dat zich bezig 
houdt m et de veilighe id op Belgische vissersvaartu igen, in troduceert in 
m aart sam en m et de Rederscentrale het Man Overboord systeem  (MOB). 
Dat bestaat uit een zender die e lk  bem anningslid steeds bij zich moet 
dragen. A is iemand overboord gaat, w ord t het signaal opgevangen door 
een ontvanger in de s tuu rh u t en indien nodig door zoekende he likopters. 
Het in itia tie f w o rd t gefinancierd m et provinciale, V laamse en Europese 
m iddelen.

Prévis introduceert samen met de Rederscentrale 
het Man Overboord systeem (MOB).
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Bevredigende havencijfers

De haven van Zeebrugge noteert in 2011 zijn op één na beste jaar. A lhoew el 
de totale goederenoverslag m et 5,2 procent daalde to t 47,0 m iljoen ton, 
hoofdzakelijk  door de sterke daling van de containerbehandeling, steeg de 
goederenoverslag in de meeste sectoren. Tegenover 2010 steeg bijvoorbeeld 
de ro ro -tra fiek  to t 13,1 m iljoen ton (+5,6 procent), het aantal behandelde 
nieuwe voertu igen to t 1.777.500 (+10,9 procent), de overslag van vloeibare 
bu lk  (hoofdzakelijk LNG) to t 8,3 m iljoen ton (+3,8 procent) en de overslag 
van stukgoed to t 1,2 m iljoen ton (+3,9 procent). Het aantal cru isepassagiers 
steeg m et 25,6 procent to t 243.444. Het tota le aantal passagiers steeg m et 
1,4 procent to t 624.997. Enkel de containeroverslag daalde vrij s te rk  ais 
gevolg van de verslechterde econom ische situa tie  en de groeivertraging 
van de handel tussen Europa en Azië. Door de herschikk ing van diverse 
deepsea-diensten noteerde ook de feeder tra fiek  een achteru itgang. Het 
containervolum e liep in 2011 m et ongeveer 11,1 procent terug to t 2,2 m il
joen TEU. De con ta inertra fiek, u itged ruk t in ton, daalde van 26,4 m iljoen ton 
in 2010 naar 22,7 m iljoen ton in 2011 (-14,0 procent).

Ook in Oostende gaat de tra fiek  e r in de haven in 2011 op achteru it, van 
4,9 m iljoen ton in 2010 naar 3,8 m iljoen ton in 2011 (-22,1 procent). Dit is 
anderm aal te w ijten  aan de sterke daling van de ro ro -tra fie k  van 3,4 m iljoen 
ton in 2010 to t 2,3 m iljoen ton in 2011 (-33,6 procent). Deze daling is vooral 
toe te schrijven aan de halvering van het aanta l ingezette schepen door de 
rederij Transeuropa. Daarentegen doet de cru isesecto r het in Oostende w e l 
goed: tw aa lf cruiseschepen m eerden aan in de haven, waarvan "The W orld" 
dat m et zijn 196 m eter lengte het grootste schip is dat de haven ooit heeft 
aangedaan. De overslag van stukgoed en droge bu lk  steeg voor het derde 
opeenvolgende ja a r to t 1,6 m iljoen ton (+3,1 procent). Oostende pro filee rt 
zich steeds m eer ais dé hub voor a lles w at m et o ff-shore  en hernieuwbare 
energie te maken heeft. De investeringen die in 2011 in dat kader werden 
gedaan resulteerden reeds in een stijg ing van de tew erkste lling .

De haven van Zeebrugge noteert in 2011 zijn op 
één na beste jaar.





de kust: jan  > dec 2011 econom ie

Nieuwe troeven voor Haven Zeebrugge
Joachim  Coens begint in januari aan zijn tiende ja a r aan het hoofd van de 
Zeebrugse haven. In die tijdspanne heeft de haven een ware m etam orfose 
ondergaan om uit te groeien to t een spe le r op wereldniveau.
'De totale tew e rkste lling  in en rond de haven is de afgelopen jaren gestegen 
to t m eer dan 25.000. Tien ja a r geleden verhandelden we 32 m iljoen ton 
goederen, nu zijn e r dat m eer dan 50 m iljoen en de containerschepen die 
op vandaag de haven aandoen zijn gem iddeld v ie r keer zo groot geworden', 
zegt Joachim  Coens.

En e r is nog m eer goed nieuws. Na een onderbreking van bijna tien ja a r 
w ord t e r in het na jaar opnieuw su ike r uitgevoerd vanuit de haven van 
Zeebrugge naar alle hoeken van de wereld. Dat gebeurt via de daarvoor 
gespecialiseerde te rm in a l van In ternationa l Car Operators (ICO).

In novem ber geeft V laam s m in is te r van M ob ilite it en Openbare Werken 
Hilde Crevits (CD&V) het s tartse in  voor grootschalige w erken aan de 
CHZ-Oostkaai in de haven van Zeebrugge. De containerkade zat worden 
uitgebaggerd to t een diepte van 16 m eter w aardoor de nieuwste generatie 
grote containerschepen -  die binnen enkele jaren in de vaart komen -  p ro
bleem loos de haven zulten kunnen aandoen.

In no vem be r g e e ft V la a m s  M in is te r  van M o b il i te it  en Openbare W erke n  H ilde  C re v its  (CD&V) be t s ta r ts e in  voor g ro o ts ch a lig e  
w e rk e n  aan de  C H Z-O os tkaa i in  Zeebrugge.



Wetenschapspark Oostende breidt uit op energiepalen
Begin ju li w o rd t de eerste energ iepaal in de grond geboord in aanwezig
heid van de rector van de U n iversite it Gent Paul Van Cauwenberge, senator 
en m in is te r van Staat Johan Vande Lanotte, W est-V laam s gedeputeerde 
Marleen T iteca-Decraene en uittredend afgevaardigd bestuurder van 
Greenbridge Greet Van Eetvelde. H ierm ee w ord t een be langrijke stap gezet 
in de noodzakelijke verdere u itbouw  van het w e tenschapspark Greenbridge 
op het bedrijven te rre in  Plassendale in Oostende. Er kom t een nieuwe v leugel 
m et kantoren en de rea lisa tie  van de Energy Box, een dem onstra tie fac ilite it 
voor nieuwe energ ietechnologieën zoals onder m eer een zonnekoepel en 
zonnepanelen in de vorm  van dakpannen. Het nieuwe com plex zal rusten 
op 98 palen, waarvan 40 energiepalen van 15 m eter waarb ij in het beton 
technologie w ord t aangebracht om energie u it de grond te halen. De buizen 
in de stalen constructie  laten toe dat de aardw arm te gerecupereerd en 
om gezet w ord t in energie. Ook grote spe le rs geloven in de toekom st en de 
m ogelijkheden van Greenbridge. Daikin, Renson en Siem ens tekenen een 
verregaande sam enw erkingsovereenkom st m et het w etenschapspark.

In a a n w ez ig he id  van M in is te r  van S ta a t Jo han  Vande L a n o tte  (sp .a), W e s t-V la a m s  g e d e pu te e rd e  M a rle en  T ite ca -D e cra e n e  en re c to r van de 
Universiteit Gent Paul Van Cauwenberge wordt de eerste energiepaal in de grond geboord.
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Een fusie tussen de havens van Oostende en 
Zeebrugge is voorlopig niet aan de orde.

Havens laten luchthavenplannen vliegen....
In mei m aakt de directie  van de Oostendse tuchthaven bekend dat de w inst 
voor het d ienstjaar 2010 gevoelig gedaald is ten opzichte van het ja a r 
ervoor: van 995.258 euro naar 153.018 euro. De grote daling is te w ijten  aan 
de stijgende w erkingskosten, s te lt de directie.

In oktober raakt bekend dat Ensor, de groep die de havens van Oostende en 
Zeebrugge, de W est-Vtaamse Intercom m unale (wvi) en privépartner CFE- 
Vinci Concessions verenigt, n iet Langer in de running is om de tuchthaven 
van Oostende over te nemen. Daarmee b lijf t de Franse groep Egis ais enige 
kandidaat over.

De Franse groep Egis blijft ais enige kandidaat 
over om de luchthaven in Oostende over te

....en ook een fusie is niet voor morgen
De geruchten voor een fusie tussen de havens van Zeebrugge en Oostende 
zwollen aan toen beslis t werd om de m ogetijke voordelen van zo'n v e r
sm elting  te bestuderen. Na dat s tud iew erk  geeft de Zeebrugse haven een 
negatief advies. 'E r va lt geen voordeel uit zo'n fusie te haten', m eent Donald 
Duthieuw, de in decem ber afscheidnem ende algem een d irec teu r van de 
haven van Zeebrugge. 'De twee havens werken op versch illende vlakken 
at samen - voor het behandelen van cruiseschepen bijvoorbeeld - en de 
verstandhouding is uitstekend. Een definitieve afvoering van het fusieplan 
is nog niet aan de orde.

De winst voor het dienstjaar 2010 is gevoelig gedaald ten opzicht van het jaar daarvoor.



Varend appartementsgebouw doet 
Oostendse haven aan

De Oostendse haven verw e lkom t in augustus het indrukw ekkend c ru ise 
schip 'The W orld ', m et zijn 196 m eter Lengte en 30 m eter breedte m eteen het 
grootste vaartu ig dat ooit de haven aandeed. Opvattend aan het schip is dat 
alle 165 appartem enten aan boord -  gaande van stud io 's to t appartem enten 
m et zes kam ers - verkocht zijn. De driehonderd tijde tijke  en vaste bewoners 
komen u it veertig versch illende tanden en reizen zo de wereld rond. Met 
de oude havengeut was het ónm ogelijk  om dergetijke m astodonten in de 
haven te Loodsen, m aar dank zij de nieuwe havengeut kunnen voortaan ook 
schepen to t 200 m eter aanm eren in Oostende. 'Door het O osterstaketset 
te verw ijderen en een havendam aan te leggen werd een nieuwe rechte 
aanvaarroute gerealiseerd,' legt Paul Gerard, gedelegeerd bestuurder van 
de haven uit. 'De w este lijke  dam zorgt daarbij voor voldoende bescherm ing 
tegen de strom ing en dat m aakt het dergelijke grote vaartu igen veel gem ak
ke lijke r om binnen te varen.'

Dominique Jauquet

‘The World' is het grootste cruiseschip dat ooit de 
haven aandeed.
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Herstelbeurt voor de natuur

H ersteivan de Zwinvlakte....
Op 1 januari 2011 w ord t het o ffic iee l s ta rtscho t gegeven van een groot 
grensoverschrijdend na tuurp ro ject om de bestaande Zwinvlakte te he rs te l
len. De ingrepen zijn nodig om de verdere verzanding en verru ig ing  van het 
Zwin tegen te gaan. S treefdoel is opnieuw een hogere biod ivers ite it in het 
Zwin creëren, en zoals in de ja ren 1980 vele vogels aan te trekken, een hoog 
aanbod aan voedsel te rea liseren en een trekp le is te r te zijn voor heel wat 
bezoekers.

Het LIFE + na tuurp ro jec t w ord t Zwin T idal Area Restoration (ZTAR) gedoopt 
en is een sam enw erking tussen het Agentschap voor N atuur en Bos van de 
Vlaamse overheid en de Nederlandse Provincie Zeeland. Aan ZTAR hangt 
een p rijskaa rtje  van 4,1 m iljoen euro, de he lft w o rd t door de Europese Unie 
betaald. V laam s m in is te r van Leefm ilieu en N atuur Joke Schauvliege (CD&V) 
geeft op 14 novem ber de eerste spadesteek van de na tuurherste lw erken.

De komende v ie r ja a r w ord t het grensoverschrijdende gebied van iets 
m eer dan 200 hectare herste ld . Kers op de taa rt w ord t de verbreding en 
verdieping van de Zwingeul, die w ord t gepland in 2014 en 2015. Een eerste 
m aatrege l be tre ft het graven van zes zoetwaterpoelen. 'Ook de voge le ilan
den worden herste ld en twee grote begrazingsblokken worden aangelegd', 
zegt p ro jectle ider Evy Dewulf van het Agentschap voor N a tuur en Bos, 'en 
we vergeten ook de bezoekers niet! Verschillende w ande lc ircu its  zullen in 
het getijdenonderhevig gebied voorzien worden.'

....en een nieuw ZWIN natuurcentrum
In februari s te llen  de Provincie W est-V laanderen en het Agentschap voor 
N atuur en Bos (ANB) het w innende w edstrijdon tw erp  voor het nieuwe en 
eigentijdse 'N atuureduca tie f Ecotoeristisch Zwin', het ZWIN N atuurcentrum . 
Het bureau voor a rch itec tuu r en stedenbouw 'Coussée & Goris arch itecten ' 
uit Gent, m et G rontm ij Vlaanderen nv u it Zaventem en pro jectpartne rs  A te lie r 
Veldw erk Rudy J. Lu ijte rs uit Brussel, GAFPA uit Gent, Koen van Synghel 
bvba u it Brussel, Madoc bvba uit Gent, is geselecteerd ais on tw erper voor 
het ZWIN N atuurcentrum . De ju ry  prees het w innend w edstrijdon tw erp  
om w ille  van onder m eer zijn grote in tegra tiekw a lite iten  in het landschap.



© Provincie West-Viaande ren

Het kijkcentrum is in de dijk ingewerkt en biedt 
panoramisch zicht op de Zwinvlakte.

Het ZWIN na tuurcentrum  ve rs te rk t de na tuu rin rich ting  van het provinciaal 
na tuurpark  Zwin (Vogelpark) en bevat een bezoekers- en een k ijkcen 
trum . In het bezoekerscentrum  komen er naast een grote interactieve 
ten toonste lling  m et ais them a's de geschiedenis van het Zwin, het Zwin 
ais 'In te rna tiona le  tuchthaven voor vogels' en de bijzondere fauna en flora 
van het natuurgebied, een cafetaria, sem inarievoorzieningen m et een res
tau rant en een docum enta tiecentrum  w aar de bezoekers m eer in fo rm atie  
kunnen krijgen over w a t e r in het natuurgebied te ontdekken valt. Het 
bezoekerscentrum  k rijg t ook een be langrijke toeris tische onthaatfunctie 
voor de Zw instreek. Het k ijkcen trum  is in de Zw indijk ingew erkt en biedt 
een panoram isch zicht op de Zwinvlakte. Ook h ier kom t een tentoonste t- 
tingsgedeette m et ondersteunende in fo rm atie  voor de bezoeker over de 
typische Zwinptanten en vogels.

Het overgrote deel van de rea lisa tie  kost van het nieuwe ZWIN N atuurcentrum  
w ord t door de Provincie W est-Vtaanderen voorzien, voor de na tuurve rs te r- 
kende he rin rich ting  van het Zw inpark m et de bu iten inrich tingen voor de 
bezoekers, het bezoekerscentrum  en voor de perm anente ten toonste lling. 
Het ANB financ ie rt het k ijkcen trum . Het ZWIN N a tuurcentrum  kan ook op 
de financië le steun rekenen van o.a. de V laamse Regering, in het kader 
van het Kustactieptan III 2005-2009, van de Europese Unie in het kader van 
REECZ en van Natura People, en de gem eente Knokke-Heist.

Het gekozen ontwerp vo rm t de basis voor verdere besprekingen. In 2012 
w ord t het voorontw erp opgem aakt en goedgekeurd, op basis waarvan de 
u itvoering zat plaatsvinden tijdens de daaropvolgende jaren.

»■Vlaanderen
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5 ProvindfWest-Vlaanderen

Werken in provinciedomein Zeeboste 
Blanken berge toveren de voormalige akker om tot 
weiland met poelen, laantjes en kreken.

Nog m eer natuurherstel op de agenda
Om het ve rlies van natuurgebied ten gevolge van de uitb re id ing van de 
Zeebrugse achterhaven te com penseren, creëert de V laamse overheid op 
andere plaatsen ge lijkaard ige gebieden. 10 van de 65 te recupereren hec
tare rie tm oeras vind t de V laamse Landm aatschappij in de Kteiputten van 
W enduine. In sep tem ber s ta rt de VLM er m et de herste llingsw erken.

Ook in sep tem ber s tarten  aan het oostetijk  deel van het provinciedom ein 
Zeebos te Btankenberge werken om een voorm alige akker om te toveren 
to t een weiland van zes hectare m et poelen, Laantjes en kreken. Het nieuwe 
natuurgebied moet bepaalde weidevogetsoorten aantrekken, zoals kievit, 
g ru tto  en scho lekste r . De Vlaamse overheid zet overigens in augustus het 
Licht op groen voor het openstetten van een deel van de zeereepduin ais 
speetduin voor Btankenbergse jeugdverenig ingen. Voorwaarde is dat flora 
en fauna in tact blijven.

Met het in rijden van een nieuw fietspad tussen de Kastee lstraat en Grintweg 
in oktober worden de grote he rin rich tingsw erken  van het Oostendse kre- 
kengebied afgerond. Het gebied is 630 hectare groot en e r werd 3,2 m iljoen 
euro in geïnvesteerd. B likvangers waren het baggeren van de Keignaert, de 
heraanteg van de Laantjes, de aanleg van een ringg rach t rond het na tuu r
gebied De Zwaanhoek en de bouw van een berm  tussen de A10 en het 
stadsrandbos, w aardoor e r in het bos m inde r h inder is van de autosnelweg.

Nu ook Lappersfortbos in Oostende
Met de hulp van de Brugse Lappersforters w ord t in het na jaar een groot s tuk  
bos aangeptant in de Oostendse groene stadsrand. De activisten gebru ikten 
daarvoor de opbrengst van een getdophating om een deel van het Brugse 
Lappersfortbos van het kappen te behoeden. Dat tukte niet, m aar de centen 
krijgen zo toch een groene bestem m ing. De stad Oostende voorzie t een 
wandelbos van zo'n 150 hectare waarvan nu at de he lft is gerealiseerd





iWiüaert

Met een waaier aan activiteiten zet W eek van de 
Zee natuur en milieu aan de kust in de kijker.

e i n
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Jommeke trekt W eek van de Zee

Voor de v ijftiende keer zet de Week van de Zee m et een w aa ie r aan ac ti
v ite iten na tuur en m ilieu  aan de kust in de kijker. S triphe ld  Jom m eke en 
zijn vriend jes zijn de am bassadeurs van deze feesteditie  m et zijn zeedorpen, 
dem onstra ties, wandelingen en wetenschap voor jong en oud.

Op de opening van 15 jaar W eek van de Zee trekken leden van de deputatie van de provincie W est-Vlaanderen een kruipak aan en beleven 
de Noordzee.



©  Emilie Bataillie

Strijd tegen strandafval

Het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en de kustgem eenten slaan in het 
voorjaar de handen in e lkaar om m et een opvallende publiekscampagne de 
zw erfvu ilp rob lem atiek op de stranden aan te pakken. V ijf ingerichte s trand 
cabines verte llen het verhaal van afval op het strand en in zee. Prachtige 
tekeningen nemen strandafval onder de loep, en laten bezoekers een kijkje 
nemen in de buik van het probleem. Er worden eveneens workshops gekop
peld aan deze tentoonstelling, die m eestal naar scholen gerich t zijn. Deze 
activiteiten kaderen in het Europese project '120 kilom eter kustkw a lite it'. De 
doelste lling van het project was om kw a lite it van de Belgische en Zeeuwse 
stranden op te krikken en de strandbezoeker een veilig, toegankelijk én 
duurzaam strand te bieden. Het project beschikte over een budget van 3,2 
m iljoen euro, waarvan 1,8 m iljoen euro Europese middelen.

Multifunctioneel strandcentrum  in Westende

Een andere rea lisa tie  van het pro ject is de bouw van een m u ltifunc tionee l 
s trandcen trum  in W estende-Bad (M iddelkerke). 'D it nieuwe s trandcen trum  
kom t zowel de w a te rspo rte rs  ais de strandredders ten goede', legt schepen 
van Sport Johnny Devey (Open VLD) uit. 'De w a te rspo rtc lub  k r ijg t een eigen 
lokaa l m et cafetaria en sanitair. De s trandredders krijgen eveneens een 
lokaal, een EHBO -ruim te en een u itk ijkpost. Daar w ord t een webcam  in 
geplaatst waarvan de beelden op de gem eente lijke website te zien zijn.'

/ayman

Aan de tentoonstelling strandafval worden 
workshops gekoppeld.

‘Het multifunctioneel 
strandcentrum  te 
Westende-Bad sluit 
aan bij de zeedijk 
en betekent een 
aanzienlijke kw ali
teitsverbetering.’

Prachtige tekeningen nemen strandafval onder de loep en laten bezoekers een kijkje nemen in de buik van het probleem.
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Bruinvissen blijven het m oeilijk hebben

Ook d it ja a r spoelen nogal w a t dode of gewonde bruinvissen aan op de 
stranden. T erw ijl in 2010 in to taa l 44 bruinvissen op de Vlaamse kusten 
aanspoetden, zijn e r dat d it ja a r 109 exem plaren. De reden van de s te rfte  
onder bru invissen is niet du ide lijk . V laam s vo lksvertegenw oord iger W ilfried 
Vandaete (N-VA) w ijs t tijdens de plenaire z itting van het V laam s parlem ent 
op het gevaar van ve rs trikk ing  en verd rink ing  in visnetten, m eer bepaald 
w arre tne tten . 'Europa Laat dat beperkt toe voor de beroepsvisserij. Bij 
recreatieve strandvisserij beneden de taagwatertijn  is dat verboden, m aar 
boven de taagwatertijn  Laat de V laamse overheid het gebru ik van w a rre tn e t
ten toe', Legt W ilfried  Vandaete uit. 'In de beroepsvisserij hebben die netten 
het voordeel dat ze de zeebodem niet omwoeten. A is ze ech ter tosraken en 
passief blijven vissen, dan kunnen w arre tne tten  een gevaar vorm en, ook 
voor du ikers. Op het strand zijn ze een gevaar voor badgasten en vangen 
ze paaiende vissen weg in het voorjaar, w a t nadelig is voor het visbestand'.

Zowel het K on ink lijk  Belgisch Ins tituu t voor Natuurwetenschappen (KBIN) 
ais de na tuurorganisa ties blijven aandringen op een du ide lijke regelgeving 
voor s p o rt- en strandvissers.

Dit jaar spoelen nogal w at dode of gewonde bruinvissen aan op de stranden.
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vlnr: Jan Mees, Brenda Bussche, Peter DeWolf, Dirk Bogaert, Roland Moreau en Peter Norro zagen nieuwe uitdagingen voor de kust.

Onder andere V laam s Mi n is te r voor C u ltuu r en Leefm ilieu Joke Schauvlieghe 
(CD&V) en de raadgever voor Openbare W erken van m in is te r Hilde Crevits 
(CD&V) namen deel aan de studiedag. 'De expertise van het Coördinatiepunt 
op vlak van duurzaam , geïntegreerd beheer van het kustgebied w ord t in te r
nationaal erkend ', zegt de raadgever nam ens m in is te r Crevits.

Een boodschap van Johan Vande Lanotte voor 
het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: ‘Het 
Coördinatiepunt moet haar grenzen verleggen 
door samenwerking met buurlanden uit te  
bouwen.’

Tien jaar duurzaam kustbeheer

Het Coörd inatiepunt Duurzaam Kustbeheer v ie rt in sep tem ber zijn tien jarig  
bestaan m et een studiedag in het Fort Napoleon. Het Coörd inatiepunt 
ontstond destijds ais een pro ject om tegem oet te komen aan de nood aan 
een bestuurlijke  sam enw erking rond het duurzaam  beheer van de kust. 
Nadat het in 2007 evolueerde naar een volwaardige instantie heeft het 
Coörd inatiepunt op vandaag nog steeds ais voornaam ste doe lste lling  om 
alle partners in het kustgebeuren te laten sam enw erken aan een gezam en
lijk  program m a rond sectoroverschrijdende kustthem a's. M inder in vakjes 
denken is en b lijf t de boodschap. 'De kust is speciaal', zegt coördinator 
Kathy Belpaeme, 'en w ij moeten e r in de eerste plaats voor zorgen dat 
alle belanghebbenden mee aan ta fe l zitten. Even be langrijk  ech ter is onze 
taak om onze partners aan de kust te ondersteunen, oplossingen voor hun 
problem en aan te reiken en hen objectieve in fo rm atie  te verstrekken.'

‘Een BAK, 
Bestuursakkoord 
Kust, zou ons een 
heel stuk verder 
brengen.’
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‘De kust is speciaal 
en wij moeten er 
in de eerste plaats 
voor zorgen dat alle 
belanghebbenden 
mee aan tafel zitten .’

‘Het Coördinatiepunt 
heeft de afgelopen 
tien jaar bewezen 
dat het specifieke 
processen aan de 
kust kan coördineren 
en faciliteren, en 
met de gepaste 
communicatie een 
draagvlak kan 
creëren.’

En ook Vlaam s Volksvertegenwoordiger Jan Durnez (CD&V) heeft een 
be langrijke boodschap voor het Coörd inatiepunt: 'De Noordzee is het waard 
om niet op het kle ine p le in tje te blijven en over de grenzen heen te kijken. 
Het Coörd inatiepunt m oet in de breedte groeien.'

A is conclusie van de dag werden ook algem ene uitdagingen voor de kust 
ge form uleerd . Onder andere op v lak  van in te rb e s tu u rlijk  overleg en sam en
w erk ing liggen e r nieuwe uitdagingen op de plank. Een bestuursakkoord 
Kust tussen de versch illende bestuursniveaus, een gem eenschappelijke 
visie voor de kust, betere sam enw erking tussen s takeholders en effic iënte 
partic ipa tie  werden h ierb ij aangehaald. A is u itsm ijte r lanceerde m in is te r 
Crevits de oproep om na te denken over een decreet duurzaam  kustbeheer.

En ook het Coörd inatiepunt kreeg een boodschap voor de toekom st mee: 
blijvend inzetten op concrete projecten en activ ite iten, om haar faciliterende 
ro l naar pa rtners  toe verder te ontplooien; haar grenzen verleggen door 
sam enw erk ing m et buurlanden u it te bouwen; het partnerschap verder uit 
te breiden en ook de gem eenten nog m eer te betrekken, bijzondere aan
dacht te besteden aan het strand en zich ais aanspreekpunt te pro file ren 
voor het m arien m ilieu.

©  FotoJan
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De Panne honderd jaar jong

ln 2011 bestaat De Panne honderd ja a r als onafhankelijke gem eente en dat 
w ord t in 2011 het honderdjarige bestaan van de gem ente het hele ja a r door 
gevierd m et ta i van activ ite iten, ten toonste llingen en het versch ijnen van 
twee boeken. De gem eente k r ijg t een nieuwe hu iss tijl en overal herinneren 
re tro fo to 's  in het straatbeeld aan de rijke geschiedenis van de badplaats.

©Cult uur De Panne

In De Panne wordt in 2011 het honderdjarige bestaan van de gemeente het hele jaar rond gevierd.
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'André Cocquyt

De 46-jarige Patrick De Klerck legt de eed a f ais 
nieuwe burgemeester van Blanken berge.

Blankenberge heeft een nieuwe burgem eester

De 46-ja rige Patrick De K lerck (Open VLD) legt eind oktober de eed af ais 
nieuwe burgem eester van Btankenberge. Hij neem t de fakke l over van 
partijgenoot Ludo Monset, die zestien ja a r de burgem eesterssjerp droeg, 
en w it de komende ja ren een aantal grote projecten voor de badplaats 
aanpakken: de aanleg van een nieuw go lfte rre in , de volledige aanpak van 
de stationsom geving m et de bouw van een nieuw stationsgebouw  en het 
bouwen van een ondergrondse parking aan de jachthaven. Een k ijk  door 
het s leu te lga t van de toekom st was reeds m ogetijk  tijdens de ten toons te l
ling "B tankenberge B innenkort" in aanloop naar het 750 ja rig  bestaan van 
Btankenberge in 2020.

Nieuwe kustatlas, ais website en in boekvorm

Het Coörd inatiepunt Duurzaam Kustbeheer s te lt in jun i de vernieuwde 
dig ita le versie van de kusta tlas voor. Heet w a t kaarten, in fo rm atie  en 
c ijfe rm a te ria a l over de zee en de kust zijn v rij te consulteren en down te 
toaden op de portaatwebsite w w w .kustattas.be. Een interactieve kaart m et 
229 kaarttagen zorgt ervoor dat e lk  zijn persoonlijke kaa rt kan sam enstet- 
ten en downloaden. In sep tem ber presenteert het Coörd inatiepunt ook de 
boekversie van de atlas. Het w e rk  biedt een overzicht van nagenoeg alle 
aspecten van de kust, ingedeetd in diverse thema's.

vlnr: Philip Konings, Paul Breyne, Jean Vandecasteele, Kathy Belpaeme en Sofie Vanhooren stellen de nieuwe 
boekversie van de kustatlas voor.

http://www.kustattas.be
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‘De kustburgemees- 
ters pleiten voor 
het ondersteunen 
van het 
kusttoerisme 
en de surfclubs 
vormen hierbij 
een belangrijke 
m eerw aarde.’

Kustburgemeesters pleiten voor behoud surfclubs

De kustburgem eesters houden in decem ber een w arm  pleidooi voor het 
behoud van de surfc lubs. Er heerst at versch illende ja ren onzekerheid 
over het voortbestaan van Surfe rs Paradise in Knokke-H eist en Surfc ity 
in Zeebrugge. De kustburgem eesters vinden het aangewezen dat beide 
surfc lubs hun w erk ing kunnen behouden en bovendien on tw ikke lingsm o
gelijkheden krijgen. 'Beide clubs kunnen opgenomen worden in het nieuw 
provinciaa l ru im te lijk  u itvoeringsp lan of in de gewestetijke u itvoeringsp lan
nen van de Vlaamse overheid', s te lt Patrick De Kterck (Open VLD), voo rz itte r 
van het kustburgem eesteroverteg.

©Westtoer

Er heerst al jaren onzekerheid over het voortbestaan van Surfcity in Zeebrugge.



Een samenwerkingsovereenkomst wordt 
ondertekend voor de uitbreiding van de 
Nieuwpoortse jachthaven.

Uitbreiding jachthaven Nieuwpoort krijgt doorstart

Het Agentschap voor M aritiem e Dienstverlening en Kust (MDK) van de 
Vlaamse overheid, de Provincie W est-Vtaanderen en het stadsbestuur van 
N ieuw poort ondertekenen in oktober een sam enw erkingsovereenkom st om 
binnen afzienbare tijd  de grote u itb re id ing van de N ieuwpoortse jachthaven 
te rea liseren. Die u itb re id ing omvat 600 nieuwe Ligplaatsen, gekoppeld 
aan woonprojecten, jachthavengebonden activ ite iten en bedrijven, diverse 
horecagelegenheden en een botenparking.

De uitbreiding van de Nieuwpoortse jachthaven omvat 600 extra ligplaatsen, gekoppeld aan andere activiteiten.
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Nieuwe stad aan de Oostendse oosteroever

Oostende k r ijg t er een nieuwe skyline bij. In mei worden de plannen 
voorgestetd van een groots bouw project dat over een periode van vijftien 
ja a r de Oosteroever rond het V uurtorendok en de H. Baetskaai een nieuw 
aanzicht m oet geven. Er komen 1.200 appartem enten op een oppervlakte 
van 12 hectare. Het grootste on tw ikke lingsp ro ject aan de kust in ja ren roept 
heet w a t vragen op bij de daar gevestigde m aritiem e bedrijven, die zich 
in hun voortbestaan bedreigd voeten. Dat b lijk t op een door UNIZO en het 
Economisch Huis ingerichte infovergadering in november. Ook de gevolgen 
voor de m ob ilite it in de regio blijken een be langrijk  punt te zijn.

i  mei worden de plannen voorgesteld van een groots bouwproject op de Oostendse oosteroever.
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Nood aan betaalbare woningen

De nood aan betaalbare woningen in de kustreg io  b lijf t groot. Het gem een
tebestuur van De Haan w il m et m aatregelen zoals het beperken van de 
appartem entsbouw , het opleggen van perm anent wonen en het v e rm in 
deren van de kaveloppervlakte ervoor zorgen dat geplande woonprojecten 
opnieuw betaalbaar worden.

Er kom t in De Haan ook een oplossing voor mensen die onwettig gedom ic i
lieerd zijn in woningen op cam pings of in een recreatiezone. Wie a l van voor 
1 sep tem ber 2008 in zo'n recreatiezone woont, geen bouwovertredingen 
heeft begaan en geen andere eigendom m en heeft, mag daar nu alvast 
blijven wonen to t 2029. Er mogen w e l geen nieuwe vaste bewoners m eer 
bij komen. De nieuw kom ers s inds a p ril 2010 krijgen een paar maanden om 
te verhuizen.

Er komt in De Haan ook een oplossing voor mensen die onwettig gedomicilieerd zijn in woningen op campings of in een recreatiezone.



De Bestendige Deputatie beslist dat er een 
ruimere windstudie moet komen voor het 
geplande bouwproject aan de Spuikom te  
Oostende.

Hoogbouw stuit op protest

De gem eenteraad van Bredene keu rt in ju li een aangepast ru im te lijk  u it
voeringsplan (RUP) Kop van 't Sas goed dat de bebouwing rege lt die mag 
komen tussen de Spuikom  en de Prinses Etisabethtaan. Het plan m aakt de 
rea lisa tie  van een groot bouwproject m et 600 woongelegenheden en torens 
to t 40 m ete r hoog, m ogetijk.

W atersportverenig ingen hadden begin d it ja a r bij de Raad van State de 
schorsing van een eerder goedgekeurd RUP bekomen wegens gebrek aan 
een w indstudie. Die studie kom t e r dan toch en daaru it b lijk t dat de invloed 
van de hoogbouw op de wind, beperkt zou blijven. De w a te rspo rtve ren i
gingen hebben hun tw ijfe ls  bij de bevindingen in het rapport en vechten 
opnieuw het RUP aan bij de Raad van State. De Bestendige Deputatie van 
W est-Vtaanderen beslis t dat e r een nieuwe en ru im ere  w indstudie moet 
komen.

Het RUP Kop van 't  Sas maakt de realisatie van een groot bouwproject met 600 woongelegenheden en torens tot 40 meter hoog mogelijk.



Aan de Belgische kust vertoeven volgens ruwe 
schatting een 600 to t 800-ta l illegalen.
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Transitmigranten aan de kust

Aan de Belgische kust vertoeven volgens ruwe schatting een 600 to t 800-ta l 
¡[Legaten. Voor de jonge mannen overwegend afkom stig u it tanden zoals 
A lgerije , Egypte, Marokko, Syrië, Iran, Aghanistan, Irak en A lbanië, is 
Engeland het beloofde tand w aar ze gaan kunnen werken, geld verdienen, 
een gezin stichten en hun ouders in het thu is land financiee l kunnen helpen. 
M instens 10% van hen is nog m inderja rig . Ze overleven Langs de Belgische 
kust in e rbarm e tijke  om standigheden en worden veran tw oorde lijk  geacht 
voor het toenem ende onveitigheidsgevoet bij de bevolking. De toenem ende 
kle ine c r im in a lite it m eestat gepleegd vanuit een overlevingsdrang, is ech ter 
m aar een aspect van het hum anita ire  probleem  dat zich ste lt.

Ittegate v luchte lingen die in Oostende via de tre insporen op de te rre inen van 
de haven w itten geraken, leggen in januari en feb ruari regelm atig  het tre in 
verkeer s til. M ensensm okkelaars zetten de illegalen af in de buurt van het 
H. Hartziekenhuis dat grenst aan de sporen. Vanaf sep tem ber verscherp t de 
politie  haar aanpak. Ze w il zoveel m ogelijk  m ensen oppakken die aansta l
ten maken om op een vrachtwagen of schip naar G root-B rittann ië  te raken. 
Ze worden m instens to t na de volgende afvaart vastgehouden. 'De kans om 
vanuit Oostende over te steken m oet guasi nu i worden', zegt havenvoorzit
te r Johan Vande Lanotte (sp.a).

Korpschef Philip Caestecker van de Oostendse politiezone s te lt in decem 
ber dat de acties tegen deze trans itillega len  hun vruchten afwerpen. 'Je ziet 
steeds m inder en m inder illegalen in het s traatbeeld. Ook de om liggende 
politiezones ste llen een daling van de c r im in a lite it vast en dat heeft te 
maken m et de acties in Oostende. Dankzij de sam enw erking m et de Dienst 
Vreem delingenzaken is het aantal overbrengingen naar gesloten centra 
gevoelig gestegen.' Ook in Zeebrugge s te lt de scheepvaartpolitie  dat de 
onderschepping van het aanta l illegalen spectacu la ir gedaald is van 3000 
begin jaren 2000, to t 285 in 2011, mede dankzij een goede sam enw erking 
m et de Federale G erechtelijke Politie en een betere beveilig ing van de haven.
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Naast de repressieve aanpak d ring t zich een hum anita ire  aanpak op. 
Transitittegaten beseffen dat het 'W esten' niet het paradijs is en dat ze 
bovendien niet w e lkom  zijn. Ze verdw ijnen w e l uit het straatbeeld, m aar 
n iet u it de kustreg io. Ze verbergen zich overdag in kraakpanden en leeg
staande gebouwen, en komen nooit m eer in groepen op straat, w ant zo 
maken ze m inde r kans om opgepakt te worden. Het voorbije ja a r s te lt het 
C entrum  A lgem een W elzijnsw erk en Jeugdzorg M iddenkust (CAW) vast dat 
het bieden van voedsel, medische verzorging en in fo rm atie  het vertrouwen 
n iet alleen vergroot, m aar dat ook m eerder illegalen bereid zijn om zich op 
v rijw illig e  basis te laten repatrië ren naar het land van herkom st.

Naast de repressieve aanpak dringt zich een humanitaire aanpak op.
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Kansarme buurten onder de loep

W est-V laanderen te lt 92 kansarm e buurten, één W est-V lam ing op tien 
w oont in een dergelijke buurt en elke kustgem eente te lt  e r m instens één. 
Dat b lijk t u it de kansarm oedeatlas van het provinciebestuur die eind mei 
w ord t voorgesteld. Zo woont 25 procent van alle inwoners van een (West- 
Vlaamse) kansarm e buurt in Oostende. Ook Blankenberge scoort hoog m et 
7,2 procent. Om die kansarm oede in beeld te brengen w e rk t de Provincie 
m et v ie r d im ensies: dem ografie, huisvesting, w erk looshe id en onderw ijs. 
Een kansarm e buurt scoort op drie van die v ie r c rite ria  onvoldoende.

Wat opvalt aan de kust is dat, ondanks de voora l oudere bevolking, veel 
jongeren onder de tw in tig  ja a r kw etsbaar zijn.

De kansarm oedeatlas is een theoretisch w e rk in s tru m e n t en heeft m et de 
leefbaarheid in die buurten niets te maken. 'Het kan e r best aangenaam 
wonen zijn', zegt onderzoekster Stefanie Ram m elaere van het provinciale 
S teunpunt Sociale Planning.
'De atlas kan een handig be le ids instrum ent zijn voor de bele idsvoering', 
s te lt gedeputeerde D irk De fauw (CD&V). 'Het is aan de gem eenten om m et 
de in fo rm atie  om te gaan. Elke buurt heeft zijn lokale context.'

- '¿ m é .
25 procent van alle  inwoners van een 
(West-Vlaamse) kansarme buurt woont 
in Oostende.

‘De kansarm oedeat
las kan een handig 
instrument voor de 
beleidsvoering zijn .’



©West ka ns

De website www.iedereenfietst.be brengt 
toegankelijkheid van 360 km fietsnetwerk in 
kaart, vertrekkend in 10 kustgemeenten.

Uit een onderzoek van Westkans blijkt dat 
slechts 8,6 procent van de restaurants en cafés 
aan de kust voldoende toegankelijk zijn.
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Aandacht voor toegankelijkheid

Uit een onderzoek dat Westkans, het W est-Vtaams bureau voor ge lijke 
kansen en toegankelijkheid, in mei in Zeebrugge voorste lt b lijk t dat s lechts 
8,6 procent van de restauran ts en cafés aan de kust voldoende toegankelijk  
zijn om personen m et een beperking te ontvangen.

Onderzoekers van W estkans contro leerden daarvoor in ru im  1.300 horecaza
ken onder m eer de breedte van de doorgang, de aanwezigheid van drem pels 
en van aangepast sanitair. "H et was even schrikken toen we vastste lden dat 
am per 115 van de bezochte zaken toeganke lijk  waren voor mensen m et een 
beperking ', s te lt gedeputeerde D irk De fauw, voo rz itte r van Westkans.

Bouwverordeningen kunnen een oplossing bieden, zo b lijk t u it de c ijfe rs  voor 
B lankenberge en Brugge. Daar doorstaat 20 procent van de gecontro leerde 
inste llingen de test. Beide gem eenten hanteren een bouwverordening die 
voorzie t dat bij n ieuwbouw en verbouw ingsw erken de horecazaken moeten 
aangepast worden aan personen m et een beperking.

W estkans onderzoekt eveneens de toegankelijkheid  van 360 k ilom e te r f ie ts 
netwerk, vertrekkend in de tien kustgem eenten. De bevindingen worden 
in jun i via de website ww w .iedereenfie tst.be bekend gem aakt en moeten 
via een interactieve toepassing onder m eer ro ls toe lfie tse rs  helpen bij het 
u itstippe len van hun tra ject. De site brengt alle he llingen, types ondergrond, 
ve rsm a llingen en de aanwezigheid van rustbanken in kaart. Bovendien 
roept W estkans de kustgem eenten op om hun voorbehouden pa rkee rp laa t
sen voor personen m et een handicap te localiseren, te laten screenen en 
d ig itaa l te r beschikking te ste llen . Op de website ww w.navigeerenparkeer. 
be kunnen alle voorbehouden parkeerp laatsen teruggevonden én gedown- 
load worden op de gps.

http://www.iedereenfietst.be
http://www.iedereenfietst.be
http://www.navigeerenparkeer


Voormalige Koninklijke villa wordt revalidatiecentrum

Prinses A strid  opent in oktober het n ieuw oncologisch reva lidatiecentrum  
dat ondergebracht is in de voorm alige Oostendse Kon inklijke v illa  en 
w aar mensen kunnen herste llen na een therapie tegen kanker. Dankzij 
de totaa lrenovatie door Oostends arch itectenbureau Boeckx k r ijg t het 
oorspronke lijke  ontwerp u it 1953 van de Brugse a rch itect Antoine Dugardyn 
een nieuw leven.

In de voormalige Koninklijke v illa kunnen mensen nu herstellen na een therapie tegen kanker.
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Nieuw elan voor Provinciedomein Raversijde

Het provinciebestuur w it de unieke troeven waarover het ru im  44 hectare 
groot Provinciedom ein Raversijde beschikt m eer uitspeten. Mathieu de 
Meyer w ord t in m aart de nieuwe coördinator-conservator.

Er is nood aan m eer sam enhang in het dom ein en een vern ieuw ing van het 
m useum aanbod. Dat aanbod omvat de archeologische site W atraversijde, 
de restanten van de A ttan tikw att (Tweede W eretdoortog), verded ig ings
werken uit de Eerste W eretdoortog en het M em oriaa l Prins Karet. Ook het 
na tuurdom ein kan attractiever.

'De beleving van de bezoeker m oet verbeterd worden en we moeten de 
bekendheid vergroten. Veel mensen weten echt niet w a t e r zich ach ter die 
duinen bevindt', zegt bevoegd gedeputeerde Guido Decorte (CD&V).

Twee stud iebureaus krijgen in januari de opdracht om een nieuwe visie te 
ontw ikke len voor zowel het parkgedeette ais voor de drie m useum sites op 
het dom ein. Enkele zaken krijgen p rio rite it: de toegankelijkheid  m oet d ras
tisch verbeteren, ook voor ro ls toe lgeb ru ikers . Een verb inding tussen de 
zeedijk en het domein vo rm t een bijzonder aandachtspunt. Het park moet 
aan trekke tijke rw orden  ingerich t m et m ee rw a te rpa rtijen , bos en attractieve 
w ande l- en fietspaden. De drie musea krijgen een nieuwe invu lling w aarb ij 
de A ttan tikw att zat uitgebouwd worden to t de hoofda ttractie  van het domein.

In de plannen voor de he rin rich ting  van het provinciedom ein Raversijde die 
in decem ber aan de bevoegde com m issies van de provincieraad werden 
voorgetegd, zit ook een oplossing voor het aanhoudend teko rt aan pa rkee r
gelegenheid en voorzieningen voor kam peerwagens. Die zouden e r komen 
op de huidige parking van het domein Langs de N ieuwpoortsesteenweg.

‘De beleving van 
de bezoeker moet 
verbeterd worden 
en de bekendheid 
vergroot. Veel 
mensen weten echt 
niet wat er zich 
achter die duinen 
bevindt’.

Mathieu De Meyer wordt de nieuwe coördinator- 
conservator van het provinciedomein Raversijde.
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‘Eigenaars en 
huurders van 
een pand in 
het beschermd 
dorpsgezicht hebben 
nu naast de lasten, 
eindelijk ook de 
lusten.’

Herwaardering voor Concessie

Vlaam s m in is te r Geert Bourgeois (N-VA) onderteken t in decem ber het her- 
waarderingsptan voor het bescherm de stadsgezicht Concessie De Haan. Dat 
is goed nieuws voor de meeste eigenaars en huurders van een waardevot 
pand in het bescherm d dorpsgezicht, w ant die kunnen nu aanspraak maken 
op een prem ie ais ze hun w oning w it renoveren of e r onderhoudsw erken aan 
uitvoeren. De concessiew ijk bestaat u it m eer dan heet w a t woningen in de 
Bette Epoguestijt. Met zijn 870 beschreven panden is d it he rw aarderings- 
ptan het grootste in zijn soo rt dat op vandaag is goedgekeurd. De opdracht 
voor de opm aak van het plan werd in 2007 uitgeschreven.

W ilfried  Vandaete, schepen (NVA) en V laam s Volksvertegenwoordiger, 
ge tu ig t: 'he t w e rk  was veel zwaarder en nam veel m eer tijd in beslag dan 
w ijze lf en de onderzoekers hadden kunnen verm oeden. A lle  h istorische 
gebouwen werden gedeta illeerd beschreven en in een d ig itaa l bestand 
werden oorspronkelijke bouwplannen, foto's en prentkaarten opgenomen.' 
Zo ontstaat e r per gebouw een uitgebreide fiche, waarop ook die 'e rfgoed- 
etem enten' worden verm eld die voor subsid ie in aanm erking komen.

M et zijn 870 beschreven panden is het herwaarde ringsplan De Haan het grootste in zijn soort dat op vandaag is goedgekeurd.
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Een 65 meter lange panoramafoto brengt de hele 
kustlijn in beeld.
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Blikvangers aan zee

In 2011 krijgen enkele blikvangers aan zee heel wat aandacht.

Het Brusselse arch itectenbureau Ney & Partners w in t tijdens de Footbridge 
2011 Conference in het Pootse W roctow de prestigieuze prijs  in de cate
gorie 'techn iek m iddettange overspanning' m et hun ontwerp voor de 
L ich ten lijnb ru g  in Heist. Deze 100 m eter Lange voetgangers- en fie tse rs- 
brug verb ind t de zeedijk m et de Heistse Kteiputten.

Het prestigieuze be lle  epoquecom plex Grand Hote l Bellevue aan het u it
einde van de zeedijk te Westende, beter bekend ais de Rotonde, v ie rt dit 
ja a r zijn honderdste verjaardag in s t ijl m et een grote ten toonste lling  en een 
eigen champagne. Het gebouw m et zijn grote cu ltuu rh is to rische  waarde, 
naar een ontwerp van de B russelse arch itec t Octave Van Ryssetberghe 
opende in 1911 ais een m ondain hotei. Het werd na de tweede weretdoortog 
om gevorm d tot flatgebouw, w at de redding ervan betekende. In 1983 werd 
het bescherm d ais m onum ent en in 1999 zorgde een grote restauratie  voor 
het definitieve behoud. Op vandaag is er naast de appartem enten ook een 
charm ehotet in ondergebracht.

In ju li en augustus vergaapt het grote publiek zich in de Venetiaanse 
Gaanderijen te Oostende aan een heet bijzondere, 65 m ete r Lange, panora
m afoto die de ganse k u s tlijn  in beeld brengt. Fotograaf Jo Struyven toont 
m et de ten toonste lling  'Land in Z icht' de Belgische kust van het Zwin to t De 
Panne zoals zeilers en bootre iz igers kijken naar het strand, de dijken, de 
duinen en de kustbebouw ing. Hij nam daarvoor m eer dan 700 foto's vanop 
een rubberbootje, 300 m eter voor de kust.
'Ik  nam om de 100 m eter een foto en kon zo de 65 -k itom e te r Lange kustlijn  
grotendeels perfect fron taa l fotograferen, w aardoor het perspectie f geneu
tra lisee rd  werd ', Legt Jo Struyven uit. 'De foto is een constructie  van de 
w e rke lijke  kustlijn , het is fotografie die het onzichtbare z ich tbaar maakt. 
De foto's tonen ook hoe de vete gevels Langs onze kust e r attem aat u itzien.'

In ap ril v ind t in de N ieuwpoortse havengeut de inhu ld ig ing plaats van het 
kunstw erk  'Le vent sou ffle  où i l  veu t’ van de Franse kunstenaar Daniël 
Buren. Het w erk, dat bestaat uit honderd vlaggenm asten m et k leu rrijke  
windvanen, was één van de blikvangers van Beaufort 03. Het stond toen op 
het strand van De Haan en werd door de stad N ieuw poort aangekocht. Het 
im posante w e rk  k r ijg t een gepaste plaats op de Krom m e Hoek, w aar ook de 
jach tc lub  KYCN gevestigd is.
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De tweede editie van het kunstenfestival 
Freestate brengt kunst op unieke locaties in 
Oostende.

‘We stellen niet 
alleen jonge 
artiesten voor, m aar 
brengen eveneens 
een stuk onbekend 
Oostende onder de 
aandacht’.
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Kunst op ongewone plaatsen

De tweede editie van het v ijfjaa rtijks  kunstenfestivat Freestate, een organ isa
tie van V rijs taat O, tokt heet wat bezoekers naar de Oostendse Oosteroever. 
21 jonge kunstenaars krijgen tijdens de zom erm aanden een p la tfo rm  op 
unieke Locaties zoals een pakhuis, Fort Napoleon, het m ilita ir  hospitaal, een 
bunker en een m ortie rboot.

Gemeente Knokke-Fle ist hu ld ig t in oktober de wuivende krabben van 
Panam arenko o ffic iee l in. Het spectacula ire  kunstw erk  bestaat u it drie 
fonte ine itanden die op het Zegem eer drijven. De kunstenaar deed de 
insp ira tie  op aan de V ictoriawatervatten in Z imbabwe toen hij daar krabben 
zag. Het Knokke-Fleistse gem eentebestuur, de Compagnie Het Zoute en 
het Panamarenko Collectief sloegen de handen in e lkaa r om d it m ogetijk 
te maken.

Tentoonstelling Zeerotica over liefde en lust aan de kust

Van jun i to t eind decem ber pakt het Nationaal v isserijm useum  in 
Oostduinkerke uit m et een ten toonstetting die de naam 'Zeerotica ', m ee
kreeg 'over Liefde en Lust aan de kust'. Die brengt een Levenslustig a rtis tie k  
verhaat over passie en zee m et ais them a's de 'sensuele zee', de zeem eer
min, 'hatfm an, ha lf kabeljauw ' en 'b loot in en aan zee'. Aan bod komen de 
evolutie van de badmode, naaktstranden, de at dan niet opwindende kracht 
van oesters én vissers die verte llen  over hun Liefdesleven. Op de expo vind 
je ook een aantal sch ilde rijen  van Paul Detvaux, Léon S p ittiaert en recent 
w e rk  van Elke Boon.
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‘Het is een deeltje 
van de grotere 
plannen om de oude 
vissershaven van 
Zeebrugge op te 
w aarderen.’

Vissersvaartuig Virtus in ere hersteld

De garnaalboot Z 533 V irtus k r ijg t in ju li een plaats op het einde van de 
Omooikaai, d icht bij het V isse rkru is  Langs de Zeebrugse jachthaven. 
Westtoer, het autonoom  provinc iebedrijf voor toerism e, kocht de eu roko t
te r in 2005 aan en tie t hem volledig restaureren. De restauratie  heeft een 
kle ine 200.000 euro gekost. 'Het schip werd in 1965 gebouwd, bij de bekende 
scheepswerven van De Graeve in Zeebrugge', zegt burgem eester Patrick 
M oenaert (CD&V). 'Het is mooi dat het nu is teruggekeerd naar de p iekw a a r 
ooit zijn wieg stond.'

©  Toerisme Oostende

De gerestaureerde garnaalboot Z 533 Virtus krijgt een plaatsje in de Zeebrugse jachthaven.
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Nieuwe inrichting voor de Mercator

Sinds ju li is het zeilschip M ercator opnieuw toeganke lijk  voor het publiek. 
De oude in rich ting  van de Mercator, die nodig aan vervanging toe was, ru ilde 
p laats voor een to taa l nieuwe m useale invu lling. De M ercator is nu ais het 
ware een belevingsruim te, w aar de s fee r aan boord van een schoolschip 
echt opgesnoven kan worden. De bezoeker heeft de keuze tussen een 
in fo rm a tie f m eeneem boekje of een ipod voor extra uitleg. Voor kinderen 
is e r ook een d ig ita le fotozoektocht u itgew erkt. De vernieuwde in rich ting  
kwam tot stand dankzij het Europese Interreg IV A 2 Zeeën program m a, het 
Vlaam s toeris tisch  im pulsprogram m a voor de kust en stad Oostende.

Vissersvrouwen in de kijker

De Provincie W est-V laanderen gaat eind oktober van s ta rt m et het project 
'V issersvrouwen'. Met d it m ondelinge geschiedenisproject p laa tst de 
Provincie de vrouw  ach ter de visser in de sch ijnw erpers, ste rke  vrouwen, 
s tuk  voor stuk. Getrouwd zijn m et een visser betekent im m ers veel alleen 
zijn en je plan m oeten trekken. 27 vissersvrouwen verte llen  over werk, 
opvoeding, re latie , angst, b ijge loof en ta i van andere onderwerpen. Naast de 
fo to ten toonste lling  'V issersvrouw ' m et w e rk  van fo tograaf W outer Ramoens, 
loopt in kusttheaters de toneelvoorste lling 'Vesche vis en nieuwe lie fde '. Er 
kom t m et dezelfde tite l ook een docum entaire op de m arkt.



vescne vis uc 
nieuwe liefde

©Wouter Rawoe ns
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Het warme voorjaar en de mooie najaarsdagen 
zorgen voor enkele topweekends.

Schitterend voor- en najaar, natte zomer

De zom er van 2011 is één van de slechtere aan de kust en dat kan ook 
m oe ilijk  anders m et 29 regendagen in ju li en augustus. Die w eersom stan
digheden staan in sc h ril contrast m et het w arm e voorjaar en de mooie 
najaarsdagen. Vooral de maanden a p ril en jun i zorgen voor topcijfers. Zo 
vinden in die periode 16% m eer dagjestoeristen hun weg naar zee.

De zom erm aanden brengen een ander verhaal. In ju li en augustus komen 
in verge lijk ing  m et 2010 6% m inder dagjestoeristen naar de Kust. Ook de 
bezetting van de hotels lig t beduidend lager m et een daling van 9%. Het 
natte w eer heeft nog het m eest invloed op de boekingen voor een plaats 
op cam pings. Zij halen 13% m inder overnachtingen dan vorige zomer. 
Vakantiedorpen kunnen ais enige logiesvorm  een positieve balans voo rleg
gen in de zom er: p ius 2%.

‘Twee derden van de 
omzet voor toerisme  
wordt buiten 
het hoogseizoen 
gedraaid.’

Geert Hoorens, kustreg iom anager bij Westtoer, het provinciaa l autonoom  
provinciebedrijf, onderstreept dat de kust het echt niet alleen van de zom er
maanden m oet hebben. 'In tegendeel, twee derden van de om zet w ord t 
buiten het hoogseizoen gedraaid. Een slechte zom er is echt geen slecht 
jaar, en uiteraard zijn topweekends zoals we e r enkele gekend hebben in 
sep tem ber en oktober een onverwachte zegen', s te lt Geert Hoorens.

kust W esttoe
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Horeca op zoek naar personeel

De horeca aan zee heeft het n iet gem akketijk . Het aanta l fa ittissem enten 
in de toeris tische secto r aan de kust s tijg t m et bijna de he lft in vergelijk ing 
m et vorige ja ren. Ook het nijpend personee lstekort b lijf t e r voor problem en 
zorgen. VDAB Oostende zet zijn horecaopteidingen extra in de k ijke r en 
w e rk t die zoveel m ogetijk  op maat van de secto r uit.

Het nijpend personeelstekort is een probleem voor de horeca.



Inventief toerisme

W esttoer lanceert in a p ril de idee van de Belgian Coast G reeters, v r ijw il
ligers  die hun eigen badplaats op een orig ine le m an ie r w illen  prom oten bij 
toeristen. Het concept kom t overgewaaid u it de Verenigde Staten en bestaat 
in ons land voorlopig alleen in Brussel.
De zoektocht naar de gidsen verloopt vlo t. W esttoer w il, na een uitgebreide 
voorbereidende fase, het idee begin 2012 in de p ra k tijk  brengen.

De Brugse in te rne tleveranc ie r Citymesh activeert in Knokke-H eist, 
B lankenberge, De Haan en M idde lkerke eind jun i tien ta llen  w ifi-zenders  
die er voor draad loos in te rne t m oeten zorgen van op de stranden to t in de 
appartem enten op de zeedijk. De actiegroep 'B eperk de S tra ling ' voert in ju li 
actie op het strand van W estende tegen de ins ta lla tie  van draadloos in te r
net. 'Wij kunnen e r echt n iet bij dat op het m om ent dat zowel de Europese 
Raad ais de W ereldgezondheidsorganisatie (WGO) adviseren om draadloos 
in te rne t uit scholen te bannen om dat het de gezondheid van de kinderen in 
gevaar kan brengen, het gem eentebestuur beslist om duizenden vakantie 
gangers on vrijw illig  bloot te s te llen  aan zogenaamde gepulste m icrogolven. 
Dat gebeurt dan nog op een bedekte manier, w ant de ins ta lla ties  zitten 
verborgen in onopvallende strandcabines', s te lt Jan A lle in , coörd inator van 
de werkgroep. De M iddelkerkse burgem eester M ichel Landuyt (Open VLD) 
benadrukt dat e r geen ris ico is voor de gezondheid.

Het gem eentebestuur van K nokke-H eist w il het v e rke e r m et e lek trische  
voe rtu igen  m eer prom oten en s lu it daarvoor in augustus ais eerste 
gem eente in België m et de A llian tie  N issan-R enault een overeenkom st voor 
de aanleg van een nieuw ne tw erk van geïntegreerde oplaadpunten in de 
stad. De gem eente w ord t daarm ee de eerste e lektrische proeftu in  aan de 
Noordzee.
In jun i p le it Burgem eester Leopold Lippens van Knokke-H eist verrassend 
voor m eer in itia tieven voor jongeren. Hij heeft geen bezwaar tegen m eer 
discotheken in zijn badstad. 'We moeten naar een gezonde m ix', s te lt hij.





©  Provincie West-Vlaanderen

De Kusttoerbus geeft preventietips over zonnen, 
gehoorschade, middelengebruik, seksualiteit 
en relaties.

De Vlaamse overheid investeert 2,1 m iljoen euro in drie nieuwe veerboten 
die in jun i en ju li in de havens van Oostende en N ieuw poort worden ingezet. 
De 'Roger Raveel', 'Het Rode V ierkant op de Zee' en 'De Nieuwe Visie' kunnen 
on m id de llijk  op heel w a t publieke be langste lling rekenen. Kunstenaar 
Roger Raveel verzorgde de decoratie van de rom p en de naamgeving van 
de vaartu igen. De vaartu igen kunnen v ijftig  personen en tw in tig  fietsen 
vervoeren en zijn ook toeganke lijk  voor ro ls toe lgeb ru ikers . Ze verb inden in 
beide havens de lin ke r- en de rechteroever. In Oostende zijn to t ha lf oktober 
197.111 m ensen opgestapt, in N ieuw poort 134.272. Samen gaat het om 
331.383 personen. De topmaand to t nu was augustus m et 130.612 mensen 
die in beide badsteden de oversteek m aakten. De aa n leg in fras truc tuu r is 
gebouwd in opdracht van de afdeling KUST. De dab VLOOT, de reder van de 
Vlaamse overheid leverde de veerboten. Beide entite iten maken deel uit van 
het Agentschap voor M aritiem e Dienstverlening en Kust.
V laam s m in is te r van m ob ilite it Hilde Crevits (CD&V) s te lt dat de g ra tis  
veerdiensten het gebru ik  van de fie ts aanm oedigen en het toerism e s t i
m uleren. 'In N ieuw poort zorgt de verb inding voor het wegwerken van een 
ontbrekende schakel in de kustfie tsroute  en ze vorm en, zeker in het geval 
van Oostende, een goed a lte rna tie f voor de wagen in het w oon -w erk  en 
w oon-schoo lverkeer', a ldus de m inister.

T ijdens de zom erm aanden maken de Provincie W est-V laanderen en het 
Franse Départem ent du Nord onder het m otto 'K us ttoe r 2011' een tocht 
m et een opvallende preventiebus langs de Vlaamse en Franse kust. De 
K usttoerbus doet versch illende evenementen aan en is ook te vinden op of 
langs de dijk. M edewerkers geven er aan bezoekers en wandelaars aan de 
hand van onder m eer educatieve too ls en fo lders a lle rle i preventietips over 
zonnen, gehoorschade, m idde lengebru ik, seksua lite it en re laties. Daarbij 
lig t de nadruk in de eerste plaats op het bereiken van jongeren, m aar ook 
het ru im e publiek is w e lkom . De K usttoer past binnen het In te rreg-p ro jec t 
'G rensoverschrijdend jeugdw erk  - Groeikansen voor jongeren '.
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Hotelketen verkoopt kam ers

Hotelketen Ibis verkoopt in De Panne en Zeebrugge respectieve lijk  79 en 
59 kam ers in nieuwe vestig ingen. Dat laat de keten in oktober weten. In 
novem ber zijn ru im  de he lft van de kam ers in Zeebrugge al verkocht. Kamers 
verkopen ais vastgoed is een vaste stra teg ie van Accor, het m oederhuis 
van ketens ais Ibis, A ll Seasons en Etap Hotel. In de toekom st zijn er nog 
kusthote ls  gepland in De Haan, B lankenberge, Koksijde en S in t-ldesbald. 
Volgens de in itia tie fnem ers vaart de kust w e l bij de nieuwe hotels. De kust 
kam pt m et een ho te ltekort, vinden ook W esttoer en Toerisme Vlaanderen. 
In 20 ja a r tijd -  tussen 1989 en 2009 - verdween de he lft van de kusthote ls: 
van 587 naar 283.



In 20 jaar tijd verdween de helft van de kusthotels: 
van 587 naar 283.

©Westtoer
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De Seakings krijgen in 2011 een record aantal 
oproepen.

‘Als e r onzekerheid is 
over het feit dat een 
verm iste persoon 
zich in zee of op het 
land bevindt, zetten  
we beide procedures 
in gang.’

de kust: jan  > dec 2011 veiligheid

Veiligheid voor alles op strand en in zee

Er komen in 2011 heel w a t m aatregelen die de veiligheid op strand en in zee 
m oeten verhogen.

Op 1 m aart worden de nieuwe a fspraken voo r zoektochten naar ve rm is te  
personen van kracht. Die zijn het gevolg van een doorlich ting  in opdracht 
van provinciegouverneur Paul Breyne (CD&V). De reddingsdiensten voor 
in te rventies op zee en op land worden voortaan sam en ingezet. 'Concreet 
w il d it zeggen dat ais e r onzekerheid is over het fe it dat een verm iste  pe r
soon zich in zee of op het land bevindt, we beide procedures in gang zetten ', 
ve rdu ide lijk t de gouverneur.

Deze nieuwe rich tlijnen  hebben onder m eer een record aantal oproepen 
voor de Seakings van het Search and Rescue in Koksijde ais gevolg.

In juni w ordt het n ieuw coördinatieplan van de kustreddingsdiensten voor
gesteld. Dat plan moet eveneens de sam enwerking en de coördinatie tussen 
alle diensten die hulp verlenen aan de kust, verfijnen en dus ook verbeteren.

Zo neem t de Provincie de nieuwe da taba nk 're fe re n tie pun te n  K ust’ in gebru ik 
m et de verschillende, volkse benam ingen van ru im  negenhonderd locaties 
aan de kust. Het unieke systeem m oet ve rw arring  voorkom en wanneer 
mensen de reddingsdiensten opbellen en de plaats aanduiden w aar moet 
tussengekom en worden. 'In de noodcentra le is men niet a ltijd  op de hoogte 
van de som s exotische namen die m ensen aan bepaalde plaatsen geven', 
zegt Philippe D'Haene, opera to r bij het M aritiem e Inform atie  K ru ispunt 
(MIK) en bedenker van de database. 'In de duinen voor de Zw invlakte staat 
het kunstw erk  'H osp ita lity ' van Barry Flanafan, m aar iedereen noem t dat 
beeld 'he t Keun'. A is de opera to r in de noodcentra le dat weet, w innen de 
hu lpdiensten kostbare tijd .' Elk re ferentiepunt heeft een num m er en aan de 
hand daarvan kan meteen u itge ruk t worden naar de ju is te  locatie.



Redders buiten het seizoen: ja of nee?

In het voor- en najaar beleeft de kust enkele u itzonderlijke  weekends. Het 
mooie w eer lok t niet alleen duizenden toeris ten naar zee, het w a kke rt ook 
de discussie rond het al dan niet inzetten van s trandredders buiten het se i
zoen w eer aan. De kustburgem eeste r nemen tijdens hun overleg in oktober 
een standpunt in. Over de ganse kus tlijn  zullen de s trandredders actie f zijn 
van 15 jun i to t 5 septem ber. De burgem eesters zijn vrij om die periode u it te 
breiden zowel in het voor- en najaar. Burgem eester P atrick De K le rk  (Open 
VLD) van Blankenberge zorgt voor een kritische noot: 'Het is niet logisch 
dat veilighe idsd iensten zoals brandweer en po litie  w e l steun krijgen van de 
overheid en de strandreddingsd iensten in de kou blijven staan. De w erk ing 
gebeurt gro tendee ls door sponsoring w at niet conseguent is'.

Voor de s ta rt van het zom erseizoen krijgen de 1.525 redders aan zee een 
bijkom ende vorm ing van de Cel Verm iste Personen over hoe om te gaan 
m et onder m eer kinderen die op het strand verloren lopen.

Kitesurfen moet veiliger

Na een reeks ongevallen in 2010, waarvan enkele m et dodelijke afloop, 
w ord t in 2011 op in itia tie f van provinciegouverneur Paul Breyne aan de kust 
een eenduidig po litie reg lem ent voor het k itesurfen van kracht. De gouver
neur bere ik t daarover in januari een akkoord m et de kustburgem eesters.

Een van de be langrijkste  m aatregelen is de afbakening van du ide lijke k ite- 
zones en de m axim ale w indsnelhe id  waarb ij k itesu rfe rs  de zee opmogen, 
is ge lim iteerd  to t zes beaufort. Ook op het v lak van m ateriaa l gelden er 
voortaan strengere regels. Beginnende k itesu rfe rs  moeten bovendien een 
rood vestje dragen, su rfe rs  m et een bekwaam heidsattest een geei.
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VIP Politie pakt hangjongeren aan

Politiezone W estkust s te lt in a p ril zijn Very Irrita ting  Police (VIP) pro ject voor 
waarm ee het tijdens de zom erm aanden het probleem  van hangjongeren die 
voor overlast zorgen, w il aanpakken. De taak van de VI P -po litie  is p rob leem 
jongeren identificeren, hen continu volgen en contro leren, in die mate dat 
jongeren door deze irr ita n te  aanpak geërgerd worden en zich u ite inde lijk  
beter aan de regels houden. Het in itia tie f zorgt voor nogal w a t controverse, 
m aar bij een evaluatie na de zom er spreekt korpschef N icolas Paelinck van 
een geslaagde campagne. De acties brengen 65 probleem jongeren in beeld.

Veiliger fietsen in havenbuurt

In novem ber lich t de Brugse burgem eester P atrick M oenaert (CD&V) 
m aatregelen toe om het fietsen in de achterhaven van Zeebrugge ve ilige r 
te maken. Een plan, opgem aakt door de stad, de Provincie en het havenbe
stuur, zal de basis vorm en voor alle nieuwe fietspaden en -verb ind ingen die 
de komende ja ren de haven nog beter moeten onts lu iten.

©  Provincie West-VIaanderen

Brugge stelt zijn plannen voor om samen met het havenbestuur en de Provincie W est-VIaanderen de haven van Zeebrugge 
fietsveiliger te  maken.
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Wat is een Award ‘Duurzaam Kustproject’?

De Awards 'Duurzaam  Kustproject' worden u itge re ik t door het 
Coörd inatiepunt Duurzaam Kustbeheer ais onderdeel van de campagne 'De 
Kust k ijk t verder' (w w w .dekus tk ijk tve rde r.be ).
Met de Awards w it het Coörd inatiepunt projecten in de k ijke r zetten die 
oog hebben voor de toekom st en die u itm unten door v ind ingrijkhe id  en 
duurzaam heid.
Dankzij de Awards kunnen de projecten hun pro fie l aanscherpen en extra 
kennis opdoen over het duurzaam  beheer van de kust.

Ontdek de duurzame projecten

In deze brochure worden de v ie r Awardw innaars van 2012 voorgestetd. Ook 
op de website w w w .dekustk ijk tve rder.be  vind je deze projecten, samen m et 
de Awardw inaars u it de vorige edities.

Je zat zien dat iedereen kan m eewerken aan duurzaam heid: verenigingen, 
buurtw erk ingen , bedrijven, overheden...
Hopelijk  w e rk t deze brochure ais insp ira tieb ron voor vete toekom stige 
projecten.

Hoe werden de projecten ingediend en beoordeeld?

Tijdens het Kustforum  in 2011 Lanceerde het Coörd inatiepunt de oproep om 
projecten in te dienen, leder pro ject m et een aantoonbare positieve im pact 
op de duurzam e on tw ikke ling  van de kust kwam in aanm erking.
Een professionele ju ry  beoordeelde op 21 oktober 2011 alle ingezonden 
projecten aan de hand van vooraf vastgetegde duurzaam he idscrite ria . De 
ju ry  geeft ook tips mee om de projecten nog duurzam er te maken.

De sam enste lling  van de ju ry  kan je raadplegen opw w w .dekustk ijk tve rder.be  
onder het Luik 'Deelnem en'.

http://www.dekustkijktverder.be
http://www.dekustkijktverder.be
http://www.dekustkijktverder.be
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Criteria van duurzaamheid

Het is be langrijk  om het positie f effect van de projecten op de duurzam e
on tw ikke ling  van de kust zo ob jectie f m ogetijk  in te schatten. De ju ry  tiet
zich Leiden door volgende duurzaam he idscrite ria :

1. B lijk  geven van een streven naar innovatie
2. Ontw ikkelen van een visie op Lange te rm ijn , d.w.z. denken en handelen 

in het voordeel van de huidige generaties zonder dat d it nadelige 
effecten heeft voor volgende generaties

3. Verm ijden van schade lijke gevolgen (voorzorgsbeginset)
4. Uitgaan van een stevige wetenschappelijke basis
5. A fstem m ing tussen versch illende beleidsniveaus en m et de Lokale 

s itua tie  (subsid iarite it)
6. Rekening houden m et m ilieukosten en -ba ten
7. Sam enw erking bevorderen tussen diverse beleidsniveaus en tussen 

versch illende sectoren (horizontale en vertica le  beteidsintegratie)
8. B lijk  geven van aandacht voor com m unicatie en partic ipatie
9. Nastreven van so lid a rite it en sociale rechtvaardigheid

Meer uitleg over het toepassen van de c rite ria  vind je op:
w w w .dekustk ijk tve rder.be  onder het Luik 'Deelnem en'.

~7 W Z / IV W /

http://www.dekustkijktverder.be
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Vierde editie 2012 Awards ‘Duurzaam Kustproject’

In to taa l dienden v ijf pro jecten een aanvraag in om mee te dingen naar de 
Award 'Duurzaam  Kustproject 2012'. Voor deze vierde editie mogen v ie r 
projecten de Award in ontvangst nemen, waarvan e r één de bijzondere 
verm e ld ing 'u itm un tend pro ject' k rijg t. Voor de toekenning van het label 
'u itm un tend ' werd rekening gehouden m et het vernieuwende ka rak te r en 
de voorbeeld functie  van het project voor de hele kustregio.

Met deze vierde editie van de Awards hopen we 
tevens potentië le toekom stige pro jectind ieners 
te bereiken. De duurzaam he idscrite ria  werden 
alvast door menig in itia tie fnem ers  geb ru ik t ais 
toetssteen. Op die m an ie r kan iedereen zelf 
testen hoe men op tim aa l kan bijdragen aan het 
duurzaam  beheer van de kust.

Duurzaam kustbeheer - Winnende projecten 2012

AWARDWINNAAR - UITMUNTEND PROJECT
• Oostends Krekengebied -  V laamse Landm aatschappij (VLM) en 

Agentschap voor N atuur en Bos (ANB)

AWARDWINNAAR
• 125 ja a r Kusttram  -  De Lijn
• Veren in de havens van Oostende en N ieuw poort -  M aritiem e 

Dienstverlening Kust, A fde ling Kust en VLOOT dab
• L ich ten lijn  -  M aritiem e D ienstverlening Kust, A fde ling Kust
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Oostends Krekengebied

Natuur-en landschapsherstel
Het natuurin rich tingspro ject Oostends krekengebied is gelegen in de polders 
op het grondgebied van kuststad Oostende en op het grondgebied van Stad 
Oudenburg. Dit project heeft het herste l en behoud van de natuurwaarden ais 
doet, waarbij ook de nieuwe recreatie ru im te rond Oostende ontstaat.
Het projectgebied bestaat uit een aantal deelgebieden, e lk  m et hun eigen 
kenm erken: de Zoutekreek-Stuiskreek, Keignaertkreek, Zwaanhoek. Deze 
gebieden worden verbonden door het Oostendse stadsrandbos.

In de kreekgebieden zijn de maatregelen voorat gerich t op het herste l van 
graslanden en het behoud van de kreken zelf. Door uitgravingen in functie 
van vochtigere natuur uit te voeren op basis van oude Luchtfoto's kon het h is
torisch patroon van greppels en kreken hersteld worden. Weidevogels zoals 
Grutto, Ture tuuren Ktuutvinden ergesch ik te  plaatsen om te foerageren en te 
broeden. In de Zwaanhoek Ligt de nadruk op het herste l van graslanden door 
het creëren van de ju iste hydrologische condities.

Door de aanleg van de recreatieve in fras truc tuu r w ord t de eigenheid van het 
gebied versterkt: de u itk ijk toren, -p la tfo rm  en pontons hebben een specifieke 
vormgeving. Bovendien zorgen zij ervoor dat het gebied aantrekke lijk  wordt 
voor recreanten en dat zij het gebied kunnen ontdekken, zonder dat de 
natuur at te erg verstoord wordt. De meest kwetsbare gebieden zijn niet vrij 
toegankelijk m aar kunnen vanop afstand geobserveerd worden. Daarnaast 
werd een fietspad aangelegd dat zat geïntegreerd worden in het groene tint 
rond Oostende.

Het comité en de com m issie die het project hebben begeleid zorgden voor 
een grote betrokkenheid van alle niveaus. Nieuw binnen deze projectwerking 
was ook de keuze om de niet georganiseerde burger te betrekken bij het 
proces. Hierbij werd o.a. een insteek gevraagd via w ijkraden en toelichtingen.
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Waarom duurzaam?
De Vlaamse Landm aatschappij (VLM) en het Agentschap voor N a tuur en 
Bos (ANB) benaderden d it pro ject vanuit versch illende d iscip lines en hadden 
aandacht voor de ru im ere omgeving van het Oostends Krekengebied. Aan de 
hand van vernieuwende stud ies ontw ikke lden ze een visie voor het gebied 
op lange te rm ijn , waarb ij reeds rekening gehouden w ord t m et effecten van 
klim aatsverandering en recente inzichten en kennis op basis van w e ten 
schappe lijk  onderzoek. Met ru im e aandacht voor inspraakm ogelijkheden 
en com m unicatie  naar de bewoners raakte d it pro ject a l sne l bekend bij de 
bewoners in de nabije omgeving.
De innovatieve aanpak en u itw erk ing  van d it project, m et nieuwe inzichten 
en beheersovereenkom sten ais gevolg, zijn een voorbeeld voor g e lijkaa r
dige projecten.

Wat is er te bezoeken?
• N ieuw wandelpad rond de S lu iskreek en Zoutekreek
• K ijktoren langs het kanaal Plassendaele - N ieuw poort te r hoogte van de 

Zwaanhoek
• W andelnetwerk tussen kinderboerderij Oostende en Zandvoorde langs 

de kreken en het stadsrandbos

Contact
Vlaamse Landm aatschappij 
Klaas De Smet 
Velodroom straat 28 
8200 Brugge 
T 050 45 90 16 
E klaas.desm et0vlm .be

Agentschap voor N atuur en Bos 
W im Pa uwe Is
Jacob van M aerlantgebouw  
Koning A lb e rt 1-laan 1.2 bus 74 
8200 Brugge 
T 050 45 42 80
E w im .pauw els0 lne.v laanderen.be

VLM
VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

A g e n t s c h a p  v o o r

Natuur en Bos
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125 jaar Kusttram

Samen richting toekomst
Met het project 125 ja a r Kusttram  onderstreepte De Lijn het belang van 
de kus ttram  in het verleden, het heden en de toekom st. De kusttram  heeft 
een grote im pact gehad op de on tw ikke ling  van de kust en ze heeft een 
be langrijke rot gespeeld in het kusttoerism e.
Het project was niet Louter een historische evocatie van de geschiedenis van 
de kusttram , m aar een in te rd isc ip lina ire  benadering die de tram  in at haar 
aspecten betichtte.

Om 125 ja a r Kusttram  te vieren, organiseerde De Lijn diverse activ ite iten en 
projecten. A lle projecten w aren uiteraard nauw verbonden m et de kusttram : 
h istorische groei, belang van de huidige tram  en het transport, toe ris tische 
aspecten en de un ic ite it van een dergetijke tram baan op in te rna tionaa l vlak. 
Deze invalshoeken zorgden voor verrassing om dat ze onbekende aspecten 
van de kus ttram  aan het Licht brachten. A lle projecten vorm den samen 
een mooi pakket aan evenementen die op diverse w ijzen het belang van de 
kusttram  konden onderstrepen en beklem tonen. Sportieve, inform atieve, 
hedendaagse en historische elem enten w isselen e lkaa r op evenwichtige 
w ijze af. De Lijn organiseerde een overz ich tsten toonste lling "Tram  in 
z ich t!", een v ie rta lige  publicatie, een tra je c t rond m ondelinge geschiedenis 
“Tram verhaten", een erfgoedzoektocht “T ram m ysterie", een tram parade 
en historische tram ten toonste tting  “Tram des tijds", bakens, een fo tow ed
s trijd  “ T ram m om enten", een Kusttram toop, perm anente on ts lu iting  van de 
overz ich tstentoonste lling via 360° project, een website en een interactieve 
Kusttram btog.

Het project 125 ja a r K usttram  moet dienen ais basis om de rot van de 
kusttram  aan de kust verder te onderzoeken. Zo is De Lijn bezig m et de 
on tw ikke ling  van het Neptunusptan m et o.a. de doortrekking van de kus t
tram  van Koksijde naarVeurne.



Waarom duurzaam?
De Lijn heeft het evenem ent rond 125 ja a r Kusttram  op een innovatieve 
m an ie r u itgew erkt. Er werd een gevarieerd com m unica tie f pro ject u itge 
w e rk t voor versch illende doelgroepen, m et aandacht voor de plaats die de 
kus ttram  nu en in de toekom st zat innem en aan de kust. De resu lta ten van 
het in itia tie f hebben een blijvende waarde, en onderdelen ervan dragen bij 
aan de toekom stvisie voor de kusttram .

Wat is er te bezoeken?
In itia tieven zoals de publicatie "De K usttram " en de erfgoedzoektocht 
blijven doorgaan. De bakens blijven aan de kusttram hattes te bezichtigen. 
Toerische Tram des T ijds (TTO) Noordzee organ iseert ritten  m et de oude 
tram s (w w w .ttonoordzee .be). De on ts lu iting  Oral H istory en de v irtue le  toer 
door de ten toonste lling  Tram in Z icht komen b innenkort op de website van 
de Kusttram : w w w .d e lijn .b e /d e ku s ttra m .

Contact
De Lijn W est-Vtaanderen 
N ieuwpoortsesteenweg 110 
8400 Oostende 
T 059 56 52 11 
E w vt0detijn .be

UMM
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http://www.ttonoordzee.be
http://www.delijn.be/dekusttram
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Veerdienst Oostende en Nieuwpoort

Brengt zwakke weggebruikers veilig en gratis naar de overkant
Sinds de zom er van 2011 varen e r in Oostende en N ieuw poort drie veerboten 
die de ooster- m et de westeroever verbinden. De veren fungeren ais a fsn ij
ding op het tra jec t van de kustfie tsroute, ais w andetc ircu it en in Oostende 
vervu lt het veer naast deze toeris tische functie  ook een m ob itite its functie  
voor w oon-schoot- werkverkeer. De boten kunnen 50 passagiers, 20 
fietsen en 5 rotstoeten vervoeren. De veren zijn dus ook toeganke lijk  voor 
andersvatiden.

Kunstenaar Roger Raveet on tw ie rp een sie rteken ing voor de scheepsrom 
pen en gaf elke boot een klinkende naam: 'het Rode v ie rkan t op Zee', 'De 
nieuwe Visie' en 'Roger Raveet'.

De boten m eren aan aan vlo ttende staten pontons. Ze zijn vanaf de kaai/ 
s te iger bere ikbaar via een veilige toegangshetting m et Leuning. De Lengte 
van de toegangshettingen kon door een studie van de w aterstanden en door 
het on twerp van de veerboot beperkt worden to t circa 65 m eter . Op die 
m an ie r b lijf t de toegankelijkhe id voor m indervatiden gewaarborgd en de 
visuele im pact op de ru im te lijke  context beperkt.

De veerdiensten zijn g ra tis  en worden tijdens het toeris tische seizoen, van 
de paasvakantie to t en m et 30 september, dage lijks ingezet van 's m orgens 
to t 's avonds. Buiten deze periode varen ze ook dagelijks, w e lisw aar met 
een beperkte r uurrooster.
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Waarom duurzaam?
Dit pro ject Lijkt s im pel, m aar is het niet. De in tegra tie  van de veren in f ie ts 
en w andelroutes tonen de functiona lite it. De aangepaste pontons zorgen 
voor een ru im e toegankelijkheid .
Met oog op de toekom st en de ontw ikke lingen op de Oostendse oosteroever 
is de veerdienst at een stap in de goede rich ting  om ooster- en westeroever 
te verbinden zonder h ie r extra verkeerstrom en te creëren. De veerdiensten 
zorgen voor a lternatieve w oon-w erkstrom en en kunnen een deel van de 
parkeerprob lem en in de binnenstad opvangen.

Contact
M aritiem e Dienstverlening Kust, A fde ling Kust 
V rijhavenstraa t 3 
8400 Oostende 
T 059 55 42 11 
E kust0vtaanderen.be

AFDELING KUST

VLOOT dab
S ir W inston Churchittkaai 2 
8400 Oostende 
T 059 56 63 11 
E vtootOvtaanderen.be

VLOOT
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De Lichtenlijn Knokke-Heist

Architecturaal pareltje voor veilige verbinding van natuur
De uitbouw  van de haven van Zeebrugge had een grote weerslag op de 
verkeersm ob itite it van het w e s te lijk  deel van de badplaats Heist. Zeker voor 
de zachte w eggebru ike rs was de badplaats m oe ilijk  bereikbaar. F ietsers 
en wandelaars ondervonden grote h inder om vanuit het binnenland op een 
vlo tte m an ie r aanslu iting te krijgen op de kust.

Aan de kust werd w e rk  gem aakt van een nieuwe recreatieve fietsverb inding 
tussen De Panne en Knokke-Heist, de kustfie tsroute . Bij de rea lisa tie  van 
deze nieuwe recreatieve route werd rekening gehouden m et een tw eeta l 
uitgangspunten: verkeersve ilighe id en aan trekke lijkhe id . Om de verkeers 
veiligheid te verhogen werden op versch illende plaatsen Langs de route 
verkeerstechnische ingrepen uitgevoerd.
Een ontbrekende schakel in de kustfie tsroute  was evenwel de verb inding 
tussen het fietspad Langs de zeedijk te Knokke-Heist, ten oosten van de 
haven van Zeebrugge naast de Baai van Heist, en de kustfie tsroute  ten 
westen van de haven van Zeebrugge. Eén van de be langrijke kne lpunten in 
dit recreatieve ne tw erk was de oversteek van de Kon inklijke Baan te Heist. 
De Lichtentijn  biedt h iervoor een visueel aantrekke lijke  oplossing.

Het pro ject van de fie tse rs - en voetgangersverbind ing te Heist is m eer 
dan het pro ject van een brug. De brug is een baken, een grens tussen de 
econom ische rea lite it van de Zeebrugse haven en de sfeer van de badstad 
Knokke-Heist. De brug is ook een groene ecologische verb inding tussen 
twee natuurreservaten. Het is verder een nieuwe recreatieve verb inding 
in de kustfie tsroute  en het Lokale fie tsne tw erk  m aar de brug is e r ook 
voor Lokale wandelaars die zin hebben in een om m etje. Tenslotte vo rm t 
de in tegra tie  van het bescherm de erfgoed en het he rs te l van h istorische 
verb indingen tussen de twee vuurto rens ook een be langrijk  resu ltaa t van 
dit project.
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Waarom duurzaam?
De L ich ten lijn  is n iet alleen visueel kw alitatieve arch itectuur, m aar is ook 
geïntegreerd in een natuur-recreatieve visie en verb indt twee natuurgeb ie
den in Knokke-Heist. De diverse technische en landschappelijke stud ies 
hebben niet alleen gezorgd voor een visuee l aantrekke lijke  brug, m aar ook 
voor een functione le brug voor de zwakke weggebruiker.
Het gebru ik van led-lam pen en het beperkte nodige onderhoud tonen de 
aandacht voor het gebru ik  van duurzam e m ateria len.

Wat valt e r te bezoeken?
De L ich ten lijn  verb indt twee natuurgebieden in Knokke-Heist, de Baai van 
Heist, de Vuurtorenweiden en Sashui, en m aakt tevens de verb inding tussen 
de kustfie tsrou tes en de routes in het achterland. De brug verb ind t ook de 
vuurto rens Groot en Klein Licht.

Contact
M aritiem e Dienstverlening Kust, A fde ling Kust 
V rijhavenstraa t 3 
8400 Oostende 
T 059 55 42 11 
E kust0vlaanderen.be

AFDELING KUST
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Nawoord

Heb je door het Lezen van deze voorbeelden insp ira tie  opgedaan en w il je 
ook een duurzaam  kustp ro ject u itw erken? Iets nieuws of een bestaand 
kustp ro ject duurzaam  maken, het kan allem aal. Heb je tips of advies 
nodig, aarze l dan niet om het Coörd inatiepunt Duurzaam Kustbeheer te 
contacteren (t. 059 34 21 47, infoßkustbeheer, w w w .dekus tk ijk tve rde r.be ). 
En w ie w eet val je net ais de projecten in deze publicatie ook in de prijzen en 
w in je een award bij de volgende editie.

Award
Duurzaam Kustproject

Website TIP!
Awards ‘Duurzaam Kustproject’

De Awards 'Duurzaam  K ustproject' werden voor het eerst 
u itge re ik t in 2006. Meer in fo rm atie  over de projecten die 

toen bekroond werden en de aw ardw innaars uit de tweede, 
derde en vierde editie vind je op w ww .dekustkijktverder.be. 

Deze website ve rte lt het unieke verhaa l ach ter deze even 
orig ine le  en waardevolle ais diverse projecten.

lees m eer op:

www.dekustkijktverder.be

http://www.dekustkijktverder.be
http://www.dekustkijktverder.be
http://www.dekustkijktverder.be



