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1. ALGEMENE SITUERING VAN HET STRUKTUURPLAN 
WEST-VLAANDEREN

In "Vlaanderen in bew eging" (april 1992), beleidsverklaring van M inister 

Th. Kelchtermans bevoegd voor openbare werken, ru im telijke ordening en binnenlandse 

aangelegenheden, w ord t gesteld dat er een globale visie zal worden ontw ikkeld rond het 

evenw ichtig  beheersen van de menselijke waarden en aktiviteiten. Het globale koncept 

moet - volgens deze beleidsverklaring - zijn basis krijgen in het S truktuurplan Vlaanderen, 

een struktuurplan in Europees perspektief.

Knelpunt is dat de aktiviteiten en daarmee verbonden aanspraken van de verschillende 

Sektoren van het maatschappelijk bestel op het gebruik van de (schaarse) ruim te elkaar 

(kunnen) doorkruisen en zeker niet automatisch leiden to t een duurzame ontw ikkeling 

zoals geform uleerd in de "W orld Commission for Environm ent and D evelopm ent" (1987). 

Hierbij is duurzame ontw ikkeling omschreven ais "een proces van verandering waarin de 

benutting van hulpbronnen, de richting van investeringen, de oriëntatie van technolo 

gische ontw ikkelingen en institutionele verandering alle met elkaar in harm onie zijn en 

(alle) zowel de huidige ais de toekom stige m ogelijkheden versterken om aan menselijke 

behoeften en wensen tegem oet te kom en". Duurzame ontw ikkeling houdt dus het zoeken 

in naar een evenw icht tussen bestaansruim te en ontw ikkeling. De begripsbepaling refe

reert naar v is ievorm ing  (wensen) en naar normering, waarbij de v is ievorm ing  geen 

onveranderlijk gegeven is. Duurzame ontw ikkeling betekent dat korte-term ijnoplossingen 

geen hinderpaal mogen zijn voor u iteindelijke doelstellingen en elem enten van om keer

baarheid in de beslu itvorm ing moeten worden meegenomen.

Het S truktuurplan Vlaanderen kan worden omschreven ais een procesm atig (m iddel)lang 

term ijnplan dat een (door de gemeenschap gedragen) visie en geïntegreerde planvoor- 

stellen aanbrengt met betrekking to t de ontw ikkeling en de toekom stige ruim telijke 

struktuur van het gewest Vlaanderen. Het is een plan dat op het niveau Vlaanderen ook 

- voor de korte term ijn - een program m a van akties om vat (en konkreet to t u itvoering 

leidt) en ais cruciaal wezenskenmerk heeft dat het een m iddel is (sturend en stimulerend) 

tot het genereren van verantwoorde beslissingen op lagere planniveaus.
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Bij het ru im te lijk beleid gaat het essentieel om de geleiding, sturing en onderlinge afstem 

ming van de ruim telijke aanspraken vanuit elk van de Sektoren (wonen, werken, verkeer, 

rekreatie) waarbij de zogenaamde zachte waarden (zoals natuur) volwaardig in het inte

gratiekader moeten worden opgenomen. Ruimtelijke ordening gaat over het to t stand 

brengen van de best mogelijke samenhangen, met een lange-term ijnperspektief.

Voorafgaand aan de recente beslissing to t het opmaken van een Struktuurplan Vlaande

ren (1) is op het niveau van de Benelux Economische Unie reeds een "Benelux Globale 

Structuurschets inzake ruim telijke ordening" goedgekeurd (oktober 1986).

Deze Struktuurschets had ais doelstelling "een visie te ontw ikkelen ten aanzien van de 

ruim telijke weerslag van de evolutie in de diverse maatschappelijke Sektoren alsmede ten 

aanzien van hun onderlinge afstem m ing" (2). Beoogd werd een ruim telijk referentiekader 

to t stand te brengen voor de beleidskoördinatie tussen de drie landen op het vlak van 

ruim telijke ordening.

De "Benelux Globale Structuurschets inzake ruim telijke ordening" verwees naar een du i

delijke achterstand van België (en Vlaanderen) in vergelijking met Nederland qua 

ruim telijke planning en beleid.

In de "Benelux Globale Structuurschets inzake ruim telijke ordening" w ord t ais belangrijk 

kenmerk voor België uitdrukkelijk verm eld "de gecentralizeerde manier waarop het ru im 

telijk beleid to t stand kom t". In Nederland gebeurt de u itwerking van de beleidsvisie in 

meer konkrete plannen en aktieprogramma ' s vooral op het provinciaal niveau (3).

Mede ais gevolg van de toenem ende aandacht voor ru im telijke ordening binnen de Raad 

van Europa en de Europese Kommissie en de gestegen aandacht voor de 

Benelux-grensregio 's en de euregionale samenwerking in het raam van 

Interreg-program ma 1 s werd op 6 december 1991 door de Bijzondere Kom missie voor de 

Ruimtelijke Ordening beslist konkreet werk te maken van een bijstelling en aktualizering 

van de Benelux Globale Structuurschets. Een Oriëntatienota Tweede Benelux Globale 

Structuurschets (juni 1993), uitgewerkt ais werkdokum ent, is een aanzet to t dergelijke her

ziening.

(1) Een dergelijke beslissing w erd reeds in 1979 in de Regeringsverklaring opgenom en. De werkzaam heden zijn in 

opeenvo lgende leg is la tuur echter b lijven steken in hoofdzakelijk prob leem form ulering  en een aanzet to t v is ievorm ing .

(2) Benelux G lobale S tructuurschets inzake ru im te lijke  ordening. Benelux Econom ische Unie, decem ber 1984, blz. 2.

(3) Ibidem, blz. 5.
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In Vlaanderen zijn de ruim telijke randvoorwaarden voor de sektoriële ontw ikkelingen op 

huidig ogenblik nog steeds vastgelegd via de gewestplannen en gem eentelijke plannen 

van aanleg.

De gewestplannen - voor West-Vlaanderen vastgesteld tussen decem ber 1976 

(Veurne-Westkust) en decem ber 1979 (Roeselare-Tielt) - zijn grotendeels achterhaald.

Omdat er geen adekwaat beleidsdokum ent voorhanden was dat een richtinggevend 

ruim telijk integratiekader biedt voor de akties van diverse aktoren (overheid en privé) die 

de fysiek-ru im te lijke  struktuur van West-Vlaanderen beïnvloeden en welvaart en welzijn 

mede bepalen, besliste het Provinciebestuur van West-Vlaanderen medio 1991 to t het 

opmaken van een beleidsdokum ent "Struktuurplan W est-V laanderen". U itgangspunt 

hierbij was niet enkel de vaststelling dat op het niveau van het Vlaamse Gewest de u it

werking van een richtinggevend struktuurplan niet van de grond kwam, maar ook de 

stellige overtu ig ing dat elk bestuurlijk niveau (gewest, provincie, gemeente) plan- en 

beleidsm atig zijn verantw oordelijkheid  moet opnemen.

Inm iddels is de opmaak van een Struktuurplan Vlaanderen gestart en zijn in een 

oriëntatienota "Vlaanderen in Vorm " (novem ber 1992) een aantal krachtlijnen en doelste l

lingen geform uleerd. Een belangrijke optie is een decentralizatie van het ru im telijk beleid, 

met drie niveaus van struktuurp lanning : het gewestelijke (Vlaanderen), het provinciale en 
het gem eentelijke.

Om ais vo lw aardige gesprekspartner te kunnen optreden is het essentieel dat op het 

niveau van de Provincie het inzicht in de gewenste ru im telijke struktuur - in samenhang 

met de nagestreefde ekonom ische en sociaal-kulturele ontw ikkeling - reeds vérgaand is 

verw orven en uitgediept. Het gevaar is reëel dat voor het Vlaamse Gewest de afstand tot 

de konkrete realiteit in de onderscheiden deelgewesten (provincies) dusdanig groot is dat 

voor bepaalde aspekten (potenties endogene groei, aard van de defin itieve migratie, 

m ogelijkheden van verw eving bij groene en gele hoofdstruktuur) een gebrek aan ve rb ij

zondering optreedt en de aanpak te veel w ord t getekend door elementen van eerder 

akademische benadering zoniet w ishful thinking.

Het ontw erp  Struktuurplan W est-Vlaanderen kan een belangrijke input betekenen voor 

een evenw ichtig  S truktuurplan Vlaanderen. In de Oriëntatienota Tweede Benelux Globale 

S tructuurschets w ord t in dezelfde gedachtenlijn onderstreept dat de aanpak en de erva

ring van het in opmaak zijnde MHAL-plan (regio Maastricht-Heerlen-Hasselt-Genk-Aken- 

Luik), dat bijna v ier jaar werk inkorporeert en dus duidelijk in de tijd  voorop liep, een 

waardevolle input levert voor de Benelux Structuurschets.
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In de "Benelux Globale S tructuurschets inzake ruim telijke ordening" is m et betrekking to t 

planningsprocedures de voorkeur gegeven aan een procesmatige probleem benadering 

van de ruim telijke ordening.

Een dergelijke procesm atige planning w ord t ook nagestreefd in de beslissing van de Pro

vincie West-Vlaanderen om struktuurp lanning te introduceren.

De sam enleving is een dynam isch verschijnsel en onvoldoende flex ib ilite it in de 

ruim telijke ordening betekent dat het gebruik van de ruimte achterb lijft bij de ontw ikke lin 

gen in en van de samenleving. Via struktuurplanning kan een beter evenw icht worden 

verzekerd tussen de noodzaak van rechtszekerheid en de m ogelijkheid van een vo l

doende soepele aanpassing aan zich w ijzigende omstandigheden (en inzichten). Een 

sturende, flexibele planning op de hogere niveaus (gewest, provincie) en een bindende 

planning op het laagste niveau (m et maatregelen ten behoeve van de flex ib ilite it) kan de 

dualite it tussen rechtszekerheid en flex ib ilite it aanzienlijk verzachten. Voor aspekten die 

heel u itdrukkelijk het gem eentelijk niveau overstijgen moeten bepaalde plandelen b in

dend worden opgelegd op bestem m ingsplanniveau, zoals d it ook het geval kan (zal) zijn 

in de relatie tussen Vlaams Gewest en Provincie.

Een zekere mate van dualite it tussen flexibiliteit en rechtszekerheid zal altijd b lijven be

staan.

De gewestplannen hebben de aan gang zijnde aftakeling van onze bestaansruim te 

afgeremd, maar vertonen alle negatieve kenmerken van een strak zoneringssysteem.

Een Struktuurplan West-Vlaanderen w il de beleidsvisie aandragen van de provinciale 

overheid ten aanzien van de bestaansruim te op provinciaal niveau, met de klem toon op 

de strukturerende elementen to t het bereiken van de doelste llingen (visie) en het aanrei

ken van het integratiekader voor de sociaal-ekonom ische ontw ikkeling 

(randvoorwaarden). Het Struktuurplan West-Vlaanderen houdt rekening - na passende 

feedback - met de randvoorwaarden van het Struktuurplan Vlaanderen. Het b iedt op zijn 

beurt een referentiekader - eveneens na de aangewezen terugkoppeling - voo r de ru im 

telijke planning op gem eentelijk niveau tegen de achtergrond van de na te streven en 

aanvaardbare sociaal-ekonom ische ontw ikkeling. Mede gelet op de noodzaak van fle x ib i

lite it en kontinuïte it in het planningsgebeuren gaat het u itdrukkelijk om procesplanning. 
Gelet op de doelste lling van integratie van ruim telijke en sociaal-ekonom ische planning is 

grote aandacht te geven aan het direkte verband tussen het struktuurplan en de m iddelen 

to t realizatie (uiteraard op het betrokken niveau).
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Ruimtelijke ordening is niet alleen "plannen" maar ook "doen". Procesplanning betekent 

ook dat keuzen kunnen worden verdaagd to t het ogenblik dat daarvoor wezenlijk bepa

lend is. Vanuit konkrete knelpunten en behoeften m oet echter op korte term ijn  

probleem- en aktiegericht kunnen worden beslist.

Het S truktuurplan West-Vlaanderen m oet fungeren ais raam werk (referentiekader) voor 

de ruim telijke ordening van West-Vlaanderen en zijn deelgebieden. Het w o rd t opgevat ais 

een kontinu proces en ingebed in de sociaal-ekonom ische realiteit, die voortdurend in 

beweging is en mede-afhankelijk is van invloeden van buitenuit en veranderende inzich

ten. Het struktuurplan is strukturerend voor de opmaak van plannen van lagere orde. 

Som m ige elementen worden hard en onwrikbaar ais niet aantastbaar struktuurbepa- 
lende elementen of ais unieke (en daarom eigenlijk ook struktuurbepalende) elementen 

vastgelegd.

Voor echt strukturerende elementen en voor zwakke funkties die zich op het betrokken 
niveau situeren, is bodembestemming vereist, zoals voo r de grote verkeersinfrastruk- 

tuur, regionale bedrijventerreinen, ontginningsgebieden, verb lijfrekreatie  en voor de open 

ruim te, onder meer de duinen. Men spreekt hier van een harde afbakening.

Het moet een plan zijn dat een kader biedt voor het lagere planniveau en zich richt naar 

het hogere planniveau, waarbij de gem eentelijke autonom ie ten aanzien van specifiëring 

volwaardig m oet kunnen worden uitgeoefend, binnen bepaalde randvoorwaarden. Rand

voorwaarden vanuit het ru im telijk facet verwijzen onder meer naar de draagkracht van 

het m ilieu.

Er is onbetw istbaar behoefte aan een bovengem eentelijke visie, die toekom stgericht, een 

integratie kan to t stand brengen tussen sociaal-ekonom ische planning - m et behoud van 

voldoende fle x ib ilite it - en een adekwate ru im telijke ordening, waarvan de ekologische 

kom ponent een wezenlijk bestanddeel is.

De eigen re ikw ijdte van elk van de beleidsinstanties geldt in het p lanningsgebeuren ais 

een cruciaal element. De afstand to t de konkrete realiteit m oet vo ldoende zijn om kotie 

rende te kunnen waarborgen. De afstand mag niet te groot zijn om wezenlijk inzicht te 

kunnen hebben in het eigene van het gebied en ook de heel specifieke potenties en 

kwetsbaarheden te kunnen vatten en te vertalen in aangepaste maatregelen en randvoor

waarden voor de ontw ikkeling.
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Het Struktuurplan ais planningsproces - dat kontinuïte it en flex ib ilite it inkorporeert - w il de 

vertaling zijn van een beleidsvisie, die gekoncipieerd w ord t ais een instrum ent (een m id 

del) dat verantwoorde beslissingen genereert. Fundamenteel is dan ook het bereiken van 

een voldoende brede consensus. Het bereiken van deze consensus kan, mede met het 

oog op effektieve uitvoering, uiteraard niet gebeuren zonder het betrekken van de lagere 

beleidsniveaus en de belangengroepen in het gehele planningsproces.

Ais planningshorizon is - zoals voor het Struktuurplan Vlaanderen - het jaar 2007 voor

opgesteld. Het is wel duidelijk dat een periodische evaluatie (grosso m odo 5-jaarlijks) 

moet worden voorzien, met desgevallend de beslissing to t inherzieningstelling.

Struktuurplanning heeft in ons land (nog) geen wettelijke basis.

Struktuurplanning - opgevat ais een procesmatig gebeuren - m oet op term ijn  de be

staande gewestplannen overbodig kunnen maken. Voorlopig blijven de gewestplannen 

het wette lijk toetsingskader voor het ru im telijk beleid in Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Om wille van pragm atische redenen en om wille  van de d ivers ite it binnen 

West-Vlaanderen kan de opmaak van een Struktuurplan W est-Vlaanderen gebeuren via 

de u itwerking van struktuurplannen voor diverse deelgebieden, uiteraard met oog op het 

geheel.

2. ALGEMENE SITUERING STRUKTUURPLAN KUSTZONE EN 
HOOFDKENMERKEN VAN HET GEBIED

De struktuurplanning in West-Vlaanderen w ord t deelsgewijze uitgevoerd.

Er is geoordeeld dat om diverse redenen priorita ir moet worden gewerkt aan een S truk

tuurplan Kustzone. Om praktische redenen (beschikbaarheid statistisch materiaal en 

andere) is gekozen voor het groeperen van de drie bestuurlijke arrondissementen Brugge, 

Oostende en Veurne ais gebiedsdeel onder de benaming Kustzone (zie kaart 1). Het is wel 

duidelijk dat de eigenlijke Kuststrook specifieke aandacht krijg t w at betreft het belang van 

de toeristische aktiv ite it en de im pact ervan op de ruim telijke ordening.
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Kaart 1 : Omschrijving van de Kustzone
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Op het vlak van de ruim telijke ordening is de Kustzone het meest kritische gebiedsdeel 

van West-Vlaanderen. Het behoud van de duinen (landschappelijk, zeewering, ekolo- 

gisch, toeristisch, rekreatief) en algemeen van de open en groene ruim ten is essentieel 

voor d it gebied, maar staat onder bijzonder hoge druk.

De druk op de ruim te is g root én door de snelle verstedelijking (bevolkingsontw ikkeling 

en gezinnenaangroei) en door de vraag van toeristisch rekreatieve aard.

In de periode 1 maart 1981 (volkstelling) - 1 maart 1991 (volkstelling) steeg de bevolking 

in de Kustzone (drie arrondissementen) met 4,8 % tegenover 1,0 % in Overig 

West-Vlaanderen (m et een m axim um  van 1,8 % in het arrondissem ent Kortrijk).

Volgens gegevens van het Kadaster bedroeg de n ieuwbouw van woningen (eerste inge

bruikneming) met inbegrip van vakantiewoningen en tweede verb lijven, in de 

kustgemeenten in de jaren 1981 to t en met 1990 in totaal 21.863 eenheden, d it is 36,7 % 

van West-Vlaanderen. De negen kustgemeenten groeperen 17,3 % van de W estvlaamse 

bevolking.

Het Struktuurplan Kustzone vertrekt van een grondige analyse van de bestaande toestand 

en het funktioneren van de Kustzone (relevante gegevens qua bevolking, woningbestand, 

toerisme, landbouw, nijverheid, natuur, verkeer, ru im tegebruik en jurid ische toestand en 

andere) en van een visie op de wenselijke en haalbare ontw ikkeling. De recente publikatie 

"W est-Vlaanderen 2000. Een strategie voor ekonomische ontw ikkeling" (4) is voor deze 

vis ievorm ing een belangrijke vertrekbasis en werd voor diverse dom einen op het vlak van 

ruim telijke ordening en milieu verder geëxpliciteerd.

Steunend op d it inzicht en nadere om schrijv ing van behoeften en van doelstellingen w er

den sektorstudies (natuurlijk m ilieu en open ruimte, landbouw, w on ingbouw , nijverheid 

en diensten, toeristische u itrusting, verkeer, nutsvoorzieningen) uitgewerkt die de (soms 

met elkaar konflikterende) aspiraties met elkaar konfronteren, wat to t een weging van 

belangen leidt en - op basis van m ogelijke scenario ' s - to t keuzen. In d it procesm atig 

gebeuren is de invalshoek die van de reikw ijdte van de Kustzone, met handreiking naar 

het gem eentelijk niveau.

(4) WES, Brugge, 1990. U itgave onder de auspiciën van de Provincie W est-V laanderen, 467 blz.
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Het S truktuurplan Kustzone is bodem bestem m end waar d it wezenlijk vereist is op dit 

niveau, zoals behoud van waardevolle natuurlijke elementen (zoals 

zee-strand-duinen-polders), regionale bedrijventerreinen en dergelijke.

Op bepaalde vlakken betekent de sturing van het struktuurplan dat een toewijzing  

gebeurt aan deelgebieden of gemeenten en eventueel een ontw ikkelingsrichting 

(potenties, m et keuzemogelijkheid uit varianten) w ord t aangegeven, maar geen exacte 

(definitieve) lokatie. Ais voorbeelden kunnen worden gegeven woongebieden en toeris

tische elkweervoorzieningen. H ierdoor w ord t een flexibiliteit ingebouwd en treedt het 

kenmerk van procesplanning naar voren.

De Kustzone m et een bevolking van circa 461.000 personen en een bevolkingsdichtheid 

van 378 inwoners per km2, heeft ru im telijk en sociaal-ekonom isch een sterk afw ijkend 

profiel van de rest van West-Vlaanderen.

In het "R ichtplan voor de Ruimtelijke Ordening en O ntw ikkeling van de W estvlaamse 

Gewesten" (5), gepubliceerd in 1968, werd W est-Vlaanderen ingedeeld in drie 

program m atie-eenheden, met name de Kustzone, het gebied Brugge-Kortrijk en de W est

hoek. Deze indeling b lijft grosso-m odo geldig ais referentiekader van deelgebieden met 

eigen dynam iek en problem atiek en w aarvoor in de voorbije  decennia een aangepast 

sociaal-ekonom isch beleid werd gevoerd.

West-Vlaanderen, de enige kustprovincie van het land, maakt deel uit van het Noordwest- 

europees ekonom isch en dem ografisch zwaartepunt, de zogenaamde M egalopolis van 

Noordwest-Europa. De kruispuntpositie van Vlaanderen en van W est-Vlaanderen in een 

van de belangrijkste verdichtingsgebieden van West-Europa biedt kansen maar dw ingt tot 

grote om zichtighe id  in het ruim tegebruik.

(5) Het R ichtplan w e rd  opgem aakt door het S tudiebureau voo r Ruim te lijke  O rdening en Expansie (S tudex) en het W estvlaam s 

Ekonom isch S tud iebureau (WES) en gepubliceerd door het M in is te rie  van Openbare W erken, Bestuur van de S tedebouw  en 

de R uim te lijke  O rdening , 1968, 343 blz. en kaarten.
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Benevens het belang van grootstedelijke koncentraties - met onder meer attraktiekracht 

op innovatieve aktiviteiten - valt te wijzen op de aanwezigheid van grote Europese ver- 

keers- en ontw ikkelingsassen waaronder Londen-Calais-Brussel-Hamburg en de 

maritieme ligging. Voor West-Vlaanderen en de Kustzone zijn de uitvoering van de 

Kanaaltunnel en de aanleg van een SST-net cruciale elementen in een nieuwe positione

ring. Ook de eventuele aanleg van de vaste oeververb inding (Zeeland) is een belangrijk 

gegeven.

Bereikbaarheid is in het gehele koncept van ruim telijke struktuur en na te streven 

sociaal-ekonomische ontw ikkeling een sleutelbegrip. In een rapport opgem aakt in het 

raam van het S truktuurplan Vlaanderen (6) w ord t het belang beklem toond van zoge

naamde "poorten" voor een regio ais Vlaanderen die is gekenm erkt door een open 

ekonomie. Het betreft de zeehavens (en transportzones), vooral voor het goederenver

voer, en de luchthavens en SST-stations, voor het personenvervoer. In Noord-Frankrijk 

w ord t in het gehele beleid ten gunste van de "m étropolisa tion" van Rijsel en zijn om m e

land de u itbouw  van "portes d 1 entrée" als ontw ikkelingselem ent beklem toond.

In de Kustzone is de haven van Brugge-Zeebrugge het belangrijkste m otorisch element. 

De haven van Brugge-Zeebrugge is de sterkst groeiende containerhaven van de range 

Le Havre-Hamburg. Onder de havens die als conta inerm ainport de gunstigste vo o ru it

zichten hebben is de haven van Brugge-Zeebrugge te verm elden (7). De Oostendse 

luchthaven is, na Zaventem, de grootste en best uitgeruste luchthaven van België. De u it

bouw van het SST-net in kombinatie met de Kanaaltunnel interfereert ongunstig ten 

aanzien van Oostende ais spoorwegstation van internationale betekenis. Volgens het 

voorm elde "verd iep ingsrapport" is het van strategisch belang dat - onder meer om w ille  

van de Kanaaltunnel - g root belang w ord t gehecht aan een oostwest georiënteerde 

spoorwegverbinding die zoveel m ogelijk aansluit bij de belangrijkste goederenpoorten 

van Vlaanderen. De optie slaat op een goederenspooras die van de Kanaaltunnel over 

Duinkerke-Veurne-Gent in Antwerpen aansluit op het eveneens te ontw ikkelen Ijzeren 

Rijn-tracé.

De Kustzone zoals benaderd in het Struktuurplan Kustzone is geen hom ogeen gebied. De 

eigenlijke kuststrook, met de badplaatsen en de kusthavens, is m orfo logisch en 

sociaal-ekonom isch duidelijk te onderscheiden van het achterliggende overwegend open 

en agrarisch gebied en van de zone Brugge-lchtegem -Torhout.

(6) V erd iepingsrapport. Verslag aan de Stuurgroep, juni 1993.

(7) Zie onder m eer : Ruim te lijke  Verkenningen 1993. R ijksplanologische Dienst, Den Haag, blz, 177-178.
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Geom orfologisch is het eigenlijke kustlandschap een onderdeel van de kustvlakte tussen 

Calais (Frankrijk) en het Verdronken Land van Saeftinge (Nederland). De ontw ikkelingen 

op sociaal-ekonom isch en ru im te lijk  vlak waren echter sterk verschillend, vooral in het 

Nederlandse gedeelte in vergelijk ing met West-Vlaanderen.

De kuststrook tekent zich af ais een lineaire agglomeratie van badplaatsen en kusthavens. 

Zwaartepunt in deze struktuur is de stad Oostende. Met een bevolking van circa 

69.000 personen en een oppervlakte van 37,72 km2 bereikt deze stad veru it de hoogste 

bevolkingsdichtheid van de hele Kustzone (1.830 inwoners per km2). Oostende is een 

goed uitgeruste stad met een duidelijke regionaal verzorgende funktie.

Kenmerkend voor de badplaatsen is dat zij to t stand kwamen in en/of aan de rand van 

een duinengordel die, door de uitbreid ing van de bebouw ing, thans ais zodanig is herleid 

to t een aantal resteenheden.

In het achterliggende agrarische gebied (overwegend Polders) is de voornaamste kern de 

stad Veurne met circa 11.300 inwoners met een verzorgende funktie  voor een agrarisch 

om m eland. De bevolkingsdichtheid lig t hier rond 100 inwoners per km2.

Het W estvlaam s poldergebied zet zich verder zowel in Noord-Frankrijk ais in 

Oost-Vlaanderen en Zeeuwsch-Vlaanderen (het zogenaamde krekengebied).

De derde m orfo logische eenheid w ord t gevorm d door de zone Brugge-lchtegem -Torhout. 

Het zwaartepunt is hier de Brugse agglomeratie die zich zuidelijk ontw ikkelde met de stad 

Brugge - provinciehoofdp laats - ais kern. Brugge fungeert ais goed uitgerust regionaal 

verzorgend centrum . Met een bevolking van circa 117.00 inwoners bereikt zij een d ich t

heid van 915 inwoners per km2. Torhout is een matig uitgeruste kleine stad in het zuiden 

van het arrondissement. Dit derde gebiedsdeel telt verder een aantal belangrijke kernen 

en veel verspreide bewoning; veel landelijke gebieden staan onder sterke verstedelijkings

druk. De gem eentelijke bevolkingsdichtheden liggen tussen 200 en 400 inwoners per 

km2. Ander kenmerk van d it gebiedsdeel is tenslotte de - in W estvlaam se termen - rela

tieve bosrijkdom .

In het voorgaande is verwezen naar de verzorgende funktie van bepaalde stedelijke 

centra. Deze hiërarchie van kernen - voorgesteld op kaart 2 - is een belangrijk uitgangs

punt in het beleid van sociaal-ekonom ische ontw ikkeling en ru im telijke ordening. Ook in 

het buitenland w o rd t de stedenhiërarchie gezien ais basis voor de ruim telijke u itbouw  van 

het land en zijn reg io 's .



Kaart 2 : Hiërarchie van de kernen en onderlinge afhankelijkheid 
binnen West-Vlaanderen

Knokke 
Heist

Blankenberge

Oostende

W s k mWÆÊm M l
Brugge

Nieuwpoort
Gistel

Torhout

Veurne
Diksmuide

Izegem

Roeselare

WaregemMenen
Poperinge »Si»

Kis»Wervik
Avelgem

Kortrijk

NIVEAU

BUITEN WEST-VLAANDEREN 

hoofdstad (Brussel)

grootstad (Antwerpen, Gent, Luik, Rijsel)

BINNEN WEST-VLAANDEREN

goed uitgeruste regionale stad 

regionale stad 

goed uitgeruste kleine stad 

matig uitgeruste kleine stad

Q  zwak uitgeruste kleine stad of grote,
hoofdzakelijk zelfvoorzienende gemeente

AFHANKELIJKHEID VAN EEN HOGER CENTRUM

intensiteit van de attraktie

grens Kustzone

l/ V B



14

Voor het funktioneren van een gebied ais eigen entite it en in zijn relaties met de o m lig 

gende gebieden in eigen land en met het buitenland is er behoefte aan een hiërarchisch 

stedennet, dat een kader b iedt waarin uitrustingen en aktiv ite iten kunnen worden 

geplaatst.

In de hiërarchie der kernen van België is de Kustzone voor het niveau van de grootstad 

aangewezen op stedelijke centra die buiten West-Vlaanderen zijn gelegen, met name de 

hoofdstad Brussel en het grootstedelijk  centrum Gent. Er is ook een heel beperkte invloed 

van Rijsel (Frankrijk). De verzorgende funktie op d it niveau beperkt zich to t eerder zeld

zame uitrustingselem enten zoals zeer gespecializeerde of luxe handelszaken, grote 

socio-kulturele en m edische instellingen.

Op het vlak van de regionaal stedelijke centra is de Kustzone vrij adekwaat voorzien. 

Brugge en Oostende hebben een gevarieerd aanbod en de gehele Kustzone behoort to t 

hun invloedssfeer.

In een studie van het Instituut voor Sociaal-Ekonomische Geografie, Katolieke Universite it 

(Leuven) en het Sém inaire de Géographie (Universiteit Luik) werd gekonstateerd dat op 

het niveau van de goed uitgeruste kleine steden het meest westelijke deel van de Kust

zone slecht w o rd t bediend (8). De stad leper ais goed uitgeruste kleine stad bestrijkt niet 

het gebied ten zuidwesten en ten zuiden van Veurne (noch het gehele gebied ten westen 

van Poperinge). Kaart 3 geeft hiervan een beeld. Door het niveau van de stad Veurne, een 

matig uitgeruste kleine stad, te verhogen kan d it hiaat worden opgevuld.

3. VISIEVORMING EN DOELSTELLINGENFORMULERING

Centrale doelste llingen voor het ru im te lijk  beleid - zoals aangegeven in "Vlaanderen in 

vorm  - Oriëntatienota over het Struktuurplan Vlaanderen" (novem ber 1992) - zijn 

bescherm ing van de open ruim te en herwaardering van het stedelijk weefsel en hiermee 

gekorreleerd beheersing van de m obilite it.

De ordening van onze ru im te gesteund op deze doelste llingen, m oet de ekonom ische en 

sociaal-kulturele ontw ikke ling  geleiden in de richting van een duurzame ontw ikkeling.

(8) Nationale Com m issie  v o o r de R uim te lijke  O rdening. E indrapport be treffende het opm aken van een ru im te lijk  ordeningsp lan 

inzake nationale In frastruktu ren  en in frastrukturen van nationaal belang. Deel II : S ynthese van de W erkdokum enten, 

hoofdstuk ILE. H iërarch ie  van kernen, decem ber 1977, blz. 53 en volgende.



Kaart 3 : De dominerende invloedssferen van de Westvlaamse verzorgingscentra.
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Duurzame ekonom ische ontw ikkeling - waarbij het voldoen aan de legitieme behoeften 

van de volgende generaties niet in het gedrang w ord t gebracht - om vat een 

ru im telijk-ekologische kom ponent. Vanuit de ru im telijk-ekologische benadering worden 

een aantal grenzen aangegeven waarbinnen de ekonom ische aktiviteiten zich kunnen ont

wikkelen.

Mede verw ijzend naar de uitgangspunten die in de Benelux Globale S truktuurschets 

inzake ruim telijke ordening zijn verwoord, moet worden gesteld dat - afgezien van over

wegingen van rationalite it op het vlak van sociaal-ekonom ische ontw ikkeling - 

strukturerende voorzieningen en infrastrukturen te enten zijn op de funktioneel ru im telijke 

struktuur. Dit betekent dat het (ontw ikkelings-)patroon m oet worden geënt op een (na te 

streven) kernenhiërarchie. Ais dit niet het geval is brengt men in bepaalde gebieden een 

zichzelf ondersteunende dynam iek die niet op de schaal is van het gebied en niet meer 

beheersbaar is.

Uiteraard kan niet zonder meer worden voorbijgegaan aan bepaalde feite lijke gegevens 

die vanuit het verleden worden meegedragen en in m indere o f meerdere mate afbreuk 
doen aan de haalbaarheid op korte o f iets langere term ijn  van de doelste llingen. Deze 

haalbaarheid w o rd t mede bepaald door de mate waarin een m aatschappelijk draagvlak 

voor de om zetting van doelstellingen in konkrete maatregelen to t stand kan worden 

gebracht. Kenmerk van de struktuurplanning is echter de vo luntaristische benadering en 

het system atisch integreren van het lange-term ijndenken in het beleid.

Bescherming van de open ruim te im pliceert in feite dat "laagdynam ische" funkties ais 

natuurlijk m ilieu en landschappen, ais wezenlijk strukturerende elementen een harde 

afbakening (grenzen) krijgen die tegenstelbaar en a fdw ingbaar is tegen het "stedelijk 

m ilieu in ruime zin". Deze harde afbakening m oet wel terdege onderbouw d zijn. Duur

zame ontw ikkeling houdt im m ers ook in dat aan legitiem e m enselijke behoeften (wonen, 

werken, recreëren, m obilite it) m oet kunnen worden tegem oet gekomen.
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Herwaardering van het stedelijk weefsel is een korrelatief van het u itgangspunt dat struk

turerende voorzieningen en infrastrukturen te enten zijn op de funktioneel ru im telijke 

struktuur, die w ord t opgehangen aan een kernenhiërarchie. Er is reeds in het verleden 

gepoogd om tegen de "spontane" dekoncentratie in te gaan. Het fe ite lijk  oogm erk 

is - rekening houdend met onverm ijdbare vorm en van suburbanizatie - te komen to t wat 

kan worden genoem d gedekoncentreerde bundeling. Een absolute keuze voor een kon- 

centratiebeleid stoot vrij vlug op grenzen en essentieel is dat de stad met de 

randgemeenten een funktionele eenheid vorm t. Gedekoncentreerde bundeling is te han

teren ais een werkzaam koncept waarbij suburbanizatie beperkt b lijft to t de steden en het 

aangrenzende gebied.

Hierbij valt te onderstrepen dat het kernenpatroon w ord t gekoncipieerd vanuit een vo lun 

taristisch beleid dat ondersteunend w il werken ten aanzien van hiaten in d it patroon. 

Rekening houdend met de behoefte to t vrijwaren van de open ruim te en beheersing van 

de m obilite it, w ord t er naar gestreefd om - op het betrokken niveau - aan de bevolking het 

aangepaste voorzieningenpakket bereikbaar te stellen en de woon-werkrelatie te optim ali- 

zeren. Het lokatiebeleid moet een essentieel onderdeel worden van het ru im telijk en 

sociaal-ekonomisch beleid.

De vis ievorm ing en daaruit afgeleide doelstellingen geven richting aan de na te streven 

ontw ikkelingen in de verschillende sektoren, ontw ikkelingen die integreerbaar zijn in het 
totale koncept.

V isievorm ing en doelste llingenform ulering kom t to t stand en w ord t stap voor stap opge

bouwd, u itgediept en gekonkretizeerd vertrekkend van kennis van de bestaande toestand, 

inzicht in knelpunten en konfliktsituaties, behoeften en strevingen die een breed draagvlak 

hebben.

Integratie van sektorvisies - waarvan open ruim te en natuurlijk m ilieu ais vertrekpunt en 

toets ingskaderfungeert - le idt to t een totaalbeeld dat welisw aar tijdsgebonden is, maar 
afdoende maatschappelijk gedragen kan worden om naast het "plannen" ook het "doen" 

te kunnen verzekeren.

Het is duidelijk dat de sektorvisies bouwstenen aanbrengen voor de globale vis ievorm ing 

en doelste llingenform ulering, maar dat de toetsing aan de centrale doelstellingen van het 

Struktuurplan Vlaanderen en een onderlinge afweging in relatie met funktiekom binaties 

en kwalite itscriteria die ru im te lijk  kunnen worden u itgedrukt (schaal, verhouding en 

andere) de uiteindelijke keuzes bepalen.
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A. BELEIDSVISIE

Het S truktuurplan Kustzone - ais eerste onderdeel van het Struktuurplan 

West-Vlaanderen - vertrekt uiteraard van de eigenheid van d it gebied. De Kustzone heeft 

zich ontw ikkeld - althans in de eigenlijke kuststrook - ais een gebied met ais dom inante 

aktiviteit het toerism e, dat door zijn ru im telijke aanspraken bedreigend is geworden voor 

een kwalitatieve ontw ikkeling en door de te eenzijdige aksentuering van het toerism e in 

zijn totale sociaal-ekonom ische onderbouw kwetsbaar is.

Een duurzame ontw ikkeling vereist meer dan elders in West-Vlaanderen het handhaven 

van open ruim te en natuurlijk m ilieu en herstel.

De algemene beleidsvisie is - zoals ook in het S truktuurplan Vlaanderen - ais vo lg t te 

form uleren :

"Algemeen dient geopteerd voor een maximaal behoud van de OPEN RUIMTE en van 

het natuurlijk milieu, voor een versterking en een herwaardering ervan en voor herstel".

Een van de dragers van (grote delen van) de open ruim te is de sektor land- en tu inbouw . 

Verwacht kan worden dat in kwantitatieve termen (door areaal-verm indering) land- en 

tu inbouw  aan belang zal inboeten. Natuur en bosbouw w innen inzake open ruim te aan 

betekenis. De ru im telijke kwalite it moet worden ondersteund door het maximaal benutten 

van de m ogelijkheden van funktieverweving.

De open ruim te is ook voorw erp van produktie, die ekonom isch moet kunnen gebeuren.

Algemeen geldt dat rendabele vormen van LAND- EN TUINBOUW  ten volle moeten 

worden ondersteund mits zij rekening houden met randvoorwaarden die worden gefor
muleerd vanuit overwegingen inzake ruimtelijke ordening en milieu. Dit laatste 

betekent onder meer dat land- en tuinbouw "duurzaam" moet zijn, w at inhoudt dat zij 
rekening moet houden met de draagkracht van het natuurlijk milieu en dit niet mag 

beschadigen.

Deze ondersteuning van land- en tu inbouw  staat in direkt verband met de voedselvoorzie

ning en met tew erkste lling (rechtstreeks en afgeleid). Aangezien echter de land- en 

tuinbouw, samen m et het natuur- en landschapsbehoud, de voornaam ste beheerder is 

van de open ruim te, zijn er eveneens verbanden met het behoud van deze open ruim te. 

Grondgebonden land- en tu inbouw  is ter zake duidelijk de meest efficiënte vorm .
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In funktie van de agrarische bodemgeschiktheid enerzijds en van de ruim telijke, land

schappelijke en natuurlijke waarden anderzijds valt te streven naar vorm en en graden van 

verweving van funkties zoals agrarisch gebruik, natuur, extensieve rekreatie, ... Opvallend 

is hierbij dat de waterhuishouding van een gebied vaak een richtinggevend elem ent is. Zo 

worden natte gronden in agrarische middens "waterziek" genoem d terw ijl zij vanuit 

natuur-standpunt zeer hoog worden gewaardeerd.

Het ekonomisch gebeuren in brede zin en de sociaal-kulturele ontw ikkeling appelleren 

naar de open ruimte, mede door het fe it dat bepaalde vorm en (landbouw, bosbouw, 

rekreatie en andere) ondersteunend kunnen werken voor het behoud van de open ruimte. 

Het maatschappelijk draagvlak voor bepaalde strevingen in het raam van de struktuur

planning is onder meer funktie van doelstellingen inzake behoeften betrekking hebbend 

op wonen, werken, recreëren, zich verplaatsen, waarbij gegevens van het verleden door

werken en niet of nauwelijks omkeerbaar zijn. In het "verd iep ingsrapport" van juni 1993 

van het Struktuurplan Vlaanderen w ord t onder meer gesteld dat in funktie van het duur

zaam behoud van de open ruimte, de leefbaarheid van bewoningskernen in de open 

ruim te voldoende m oet worden gegarandeerd.

Voor elk van de Sektoren die aanspraak (kunnen) maken op inname van epen ruim te 

c.q. op funktieverw eving w ord t hierna aangegeven (visie) op welke wijze de integratie in 

het globale koncept m oet worden nagestreefd.

Refererend naar de centrale doelstellingen van het Struktuurplan Vlaanderen 

(bescherm ing open ruim te, herwaardering stedelijk weefsel, beheersing m obilite it) w ord t 

vooreerst - nadat de visie inzake open ruimte en milieu en hiermee gekorreleerd inzake de 
sektor van land- en tu inbouw  reeds is aangegeven - ingegaan op het aspekt 

verkeer(sinfrastruktuur) en het aspekt wonen. Voorzieningen voor het verkeer zijn wezen

lijk struktuurbepalende elementen en wonen is een van de prim aire behoeften van de 

mens.

Ais algemeen uitgangspunt tegen de achtergrond van een duurzame ontwikkeling  

geldt, dat moet worden gestreefd naar een integratie van de vervoersmodi die een ade- 
kwaat antwoord geeft aan reële VERKEERsbehoeften met minimalizering van de 

maatschappelijke kosten. Een vraag-beïnvloedend beleid moet de m obiliteit to t wezen
lijk onderdeel maken van de globale doelstelling van een adekwaat evenwicht tussen 

bestaansruimte en ontwikkeling. De komplementariteit van de vervoersmodi dient ver
beterd zodat de keuze van het vervoermiddel kan worden beïnvloed ten gunste van het 
afremmen van de groei van het wegverkeer. Voor het personenvervoer gaat het om een 

bevorderen van het gemeenschappelijk vervoer; voor het goederenvervoer gaat het om 

een bevorderen van het gebruik van de spoorweg en van de waterweg.
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Binnen elk van de segmenten van verkeer kan de beleidsvisie nader worden uitgediept en 

verder worden vertaald naar beleidsdoelstellingen. Deze precizering w ord t verder gege

ven.

De beleidsvisie inzake wonen heeft in essentie te maken met de stedelijke gebieden, 

zonder evenwel voorbij te gaan aan het wonen in be t landelijk gebied.

Het recht op WONEN en het ter beschikking hebben van woondiensten moet worden 

verzekerd door een aangepast aanbod. Dit moet op een dusdanige w ijze gebeuren dat 

hiermee ondersteuning wordt gegeven aan het funktioneren van de verschillende 

menselijke aktiviteiten in relatie to t elkaar, in een leefbare en beleefbare omgeving.

Het verzekeren van een dergelijk aanbod im pliceert een bepaalde vorm  van koncentratie 

van wonen en diensten en aktiviteiten. Strukturering van open en bebouwde gebieden 

moet gebeuren via de uitbouw van een hiërarchisch stedennet.

Duurzame ontw ikkeling laat ook ruim te (figuurlijk en letterlijk) voor ekonom ische en 

sociaal-kulturele ontw ikkeling, zij het dat randvoorwaarden en grenzen explic ie t worden 

aangegeven.

"W erken" is voor een groot deel van de bevolking de direkte bron van inkomen en van 

welzijn. De tewerkstelling in land- en tu inbouw  is in de Kustzone beperkt en verloopt ver

der dalend. Dit geldt ook voor de visserij. De beleidsvisie qua land- en tu inbouw  is 

h iervoor reeds aangegeven. Wat de visserij betreft is het Europees visserijbeleid voor- 

waardenbepalend. Op ru im telijk vlak gaat het om het blijven verzekeren van de 

v isserijaktiv ite it ais dusdanig in de bestaande havens en verder om de verwerking en 

distributie. Verwerking en distributie  sorteren onder de sektor nijverheid en diensten, 

waarbij ook de relatie naar de toeristische sektor (attraktie-element, afzet) in beschouwing 

is te nemen.

De standpunten op het vlak van na te streven of toe te laten ontw ikkeling van aktiviteiten 

behorend to t de secundaire sektor (industrie, energie, bouwbedrijf) en de tertiaire sektor 

(transport, handel, diensten) zijn vrij kontroversieel. V isievorm ing m oet hier zeker steunen 
op gedegen inzicht.
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Uit de analyse van de bestaande toestand en van de voorbije  evolutie b lijkt dat de ekono

mische onderbouw  van de Kustzone vrij eenzijdig is en kwetsbaar. De industrie is zwak 

vertegenw oordigd en is gekenmerkt door een te grote aanwezigheid van Sektoren die ais 

matig toekom stgericht moeten worden bestempeld. De toeristische aktiv ite it was in het 

verleden de groeisektor bij uitstek, maar de seizoenmatigheid bleef frappant en is een 

negatief facet.

Vrij algemeen w ord t aanvaard dat de ekonomische onderbouw  van de Kustzone en ook 

van de eigenlijke kuststrook niet uitsluitend op het toerism e en de handels- en diensten- 

sektor kan zijn gesteund. Er is wel een beklemtonen van het toerisme ais dom inante 

aktiviteit in de kuststrook en terughoudendheid in verband met het in eikaars nabijheid 

laten ontwikkelen van industrie en toerisme.

Diversifikatie in de ekonom ische onderbouw houdt in dat in de toekom st voldoende 

mogelijkheden moeten worden geboden voor een industrië le ontw ikkeling, die zich richt 

op groeisektoren en op gekwalificeerde mankracht. Industriële ontw ikkeling betekent niet 

ipso facto dat op lange term ijn  de werkgelegenheid in de industrie toeneemt, maar houdt 

wel in de u itbouw  van een industriële sektor die in die mate kwalitatief is dat de sektor 

koopkrachtgenererend b lijft.

De beleidsvisie is dat een adekwaat aanbod - waartoe behoort interne sanering van 

bedrijventerreinen en leegstand - van BEDRIJVENTERREINEN moet worden verzekerd 

dat rekening houdt met de dualiteit tussen industrie en toerisme en de leefbaarheid 

niet aantast noch de basiskwaliteiten van de bestaande ruimte. Het beleid qua aanbod 

van ruimte voor bedrijven (bedrijventerreinen) is te enten op het hiërarchisch patroon 
van het stedensysteem, met grote aandacht voor behoud waar het kan en eventuele 

hervestiging van bedrijvigheid in het stedelijk gebied. Bepaalde vormen van diversifi
katie van bedrijventerreinen moeten in de planning onder ogen worden genomen. 
Cruciaal element is een adekwaat lokatiebeleid.

Diversifikatie in de ekonom ische onderbouw van de Kustzone slaat ook op de aktiviteiten 

van de tertiaire sektor, met het toerisme en aanverwante bedrijvigheid ais belangrijkste 

komponent.
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Het toerism e ais stuwende sektor van de regionale ekonomie m oet verdere ondersteu

ning krijgen maar binnen de randvoorwaarden van een duurzaam toerisme. Gelet op de 

eigenheid van de diverse deelgebieden en de verscheidenheid in vorm en van toeristische 

aktiviteiten (en rekreatie) m oet een globale beleidsvisie van kwalitatieve verbetering en 

u itbouw  worden omgezet in aangepaste deelvisies betrekking hebbend op het kusttoe

risme sensu stricto, het stadstoerisme te Brugge en een platte landstoerism e voor het 

achterland van de Kust. De beheersing en geleiding van de rekreatieve druk op het kust

gebied moet ook in het S truktuurplan Vlaanderen elementen van ondersteuning vinden, 

door in de onderscheiden Vlaamse stadsgewesten (om vattende toeristisch attraktieve his

torische steden) en bepaalde delen van het platteland (eventueel via het stelsel van werk 

met werk maken) mogelijkheden te bieden die (vooral) het dagtoerism e armslag geven.

De beleidsvisie voor de eigenlijke kuststrook, de stad Brugge en het achterland is ais vo lg t 

te om schrijven, waarbij het duidelijk is dat deze visie in een veelheid van meer precieze 

doelstellingen moet worden vertaald, mede ingevolge het atom istische karakter van de 

toeristische bedrijvigheid.

Voor een duurzaam toerisme in de eigenlijke kuststrook moet absolute prioriteit w or
den gegeven aan het behoud en de landschappelijke herwaardering van het natuurlijk 

rekreatief apparaat van onze Kust. De druk van zowel het verblijftoerisme ais het een- 
dagstoerisme moet tot een ruimtelijk verantwoord niveau worden teruggedrongen. Dit 
houdt in dat het niet of nog nauwelijks kan gaan om een kwantitatieve uitbreiding van 

het kustTOERISME maar wel om een opwaardering.

In de kunsthistorische stad Brugge moet de sterke druk van de toeristische vraag w or
den verzoend met de leefbaarheid van de stad voor de lokale bevolking door een 

gepast ruimtelijk ontwikkelingsmodel, waarbij zwakke funkties (zoals wonen) worden 

beschermd tegen sterke funkties (zoals toeristische voorzieningen). Bij het verder ont
wikkelen van het toerisme in Brugge, moet waar mogelijk in het beleid van ruimtelijke 

planning en marketing absolute prioriteit worden gegeven aan het verblijftoerisme en 

de spreiding van de overnachtingen naar de midweekse en kalmere perioden toe. De 

stromen dagtoeristen moeten worden beheerst.

De toeristisch-rekreatieve ontwikkelingen (voorzieningen en logiesfunkties) die kunnen 

worden toegelaten in het achterland van de Kust moeten gericht zijn op een duurzame, 

landschapsgerichte toeristische ontwikkeling die gebaseerd is op het eigene van deze 

plattelandsstreek. Het landelijk gebied in het achterland van de Kust kan dan ook enkel 
op een relatief passieve manier het kusttoerisme ondersteunen, behoudens op plaatsen 

waar via het stelsel van werk met werk maken aanvaardbare vormen van funktiever- 
menging tot stand kunnen worden gebracht.
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Voor het funktioneren van een gebied is er behoefte aan de u itbouw  van stedelijke centra 

ais steunpunten en aan inpassing in het bredere, hiërarchisch opgebouwde, stedennet, 

waarbij ook de relaties met de grootstedelijke centra (in binnen- of buitenland) moeten 

worden geoptimalizeerd (dienstverlening, kommunikatie).

Het voorzieningenniveau in zijn ruime verscheidenheid binnen de regio en de bereikbaar

heid van voorzieningen in en buiten de regio bepaalt in hoge mate de mate van beleving 

van w elvaart en welzijn. Nutsvoorzieningen die qua schaal en betekenis in het algemeen 

niet vo lledig te vatten zijn binnen het eigenlijke wonen en daarmee direkt verweven aktivi- 

teiten noch in elders reeds verm elde specifieke ruim telijke lokaties (zoals 

bedrijventerreinen) hebben vooral betrekking op energievoorziening (produktie, le id in

gen), drinkwatervoorziening (w ingebieden en produktiecentra), behandeling van 

afvalwaters en verwerking van vast afval. Verder valt te wijzen op de (eventuele) behoefte 

aan ontginningsgebieden (zand, klei) hetzij voor de Overheid (bij wegenaanleg en derge

lijke) hetzij voor de privé-sektor (bouwnijverheid). De ontginningsgebieden worden hier 

verm eld om dat het potentiële gebieden zijn voor het storten van vast afval.

Hoewel het beslissingsniveau in heel w at gevallen het niveau van de Kustzone en zelfs 

van de Provincie overstijgt, w ord t hierna voor voorm elde segmenten van de nutsvoorzie

ningen een beleidsvisie aangereikt.

Ais beleidsvisie betreffende ELEKTRICITEITSVOORZIENING w ordt geponeerd dat, 
indien bewezen is dat in de Kustzone bijkomende produktie-eenheden nodig zijn, een 

gasgestookte centrale in de achterhaven van Zeebrugge of op het bedrijventerrein Her- 
dersbrug in principe niet w ordt afgewezen op voorwaarde dat de negatieve 

neveneffekten worden voorkomen of maximaal beperkt. Het transport van elektriciteit 
moet gebeuren op die w ijze dat negatieve neveneffekten worden geminimalizeerd.

Indien de bouw  van nieuwe luchtlijnen onverm ijdelijk  is, dienen zij zoveel m ogelijk 

gebundeld met andere infrastruktuurelem enten en moeten, waar m ogelijk, bestaande 

luchtlijnen worden afgebroken.

Voor het vervoer van AARDGAS EN ANDERE PRODUKTEN DIE PER PIJPLEIDING kun
nen worden overgebracht, wordt geopteerd voor het ondersteunen van deze vorm van 

transport, mits dit transport op minimale w ijze het gebruik van de bovengrondse 

ruimte en van de ondergrond hypotekeert (onder meer via bundeling van leidingen).

W at de W INNINGEN VAN GRONDWATER betreft moet dit dusdanig geschieden dat de 

duurzaamheid van het winningsgebied wordt gewaarborgd en eventuele nadelige 

invloed (tijdelijk van aard) op het natuurlijk milieu minimaal is.
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Inzake de behandeling van AFVALWATER wordt gesteld dat investeringen in de nodige 

waterzuiveringsinfrastruktuur noodzakelijk maar niet voldoende zijn. De overheid dient 
tevens de verontreiniging bij de bron te bestrijden zoals industriële lozingen, verspreide 

lozingen in landelijke gebieden en agrarische verontrein ig ing.

De problem atiek van de behandeling van afvalwaters is des te alarmerend om dat de 

drinkwaterproduktie steeds meer afhankelijk w ord t van oppervlaktewater.

Voor wat betreft de verwerking van VAST AFVAL w ord t de beleidsvisie van het A fva lsto f

fenplan 1991-1995 onderschreven. Volgens d it plan richt het afvalbeleid zich in de eerste 

plaats op het voorkomen en rekupereren van afval. Afval dat toch nog vrijkomt moet op 

een milieuhygiënische manier worden verwijderd zonder nadelige gevolgen voor de 

toekomstige generaties. Deze verwijdering van niet voor rekuperatie in aanmerking 

komende afvalstoffen dient te gebeuren via verbranding (met rekuperatie van de ener
gie) of via storten. Het storten moet tot een absoluut minimum worden beperkt en 
onder milieuhygiënische omstandigheden gebeuren.

Ook inzake het gebruik van delfstoffen dient gestreefd naar een duurzame ontw ikkeling 

die toelaat te voldoen aan de behoeften van volgende generaties.

Dit betekent dat de OIMTGIIMIMIIMGEIM op een rationele manier moeten gebeuren, dat 
zuinig moet worden omgesprongen met de grondstoffen en dat, waar mogelijk, alter
natieven moeten worden aangewend. Ook is het nodig de ontginningsplaatsen zodanig 

te kiezen dat de nadelen voor andere ruimtegebruikers maximaal worden beperkt en 

waar mogelijk en verantwoord het stelsel van werk met werk maken w ordt toegepast.

Voorm elde beleidsvisie leidt to t het form uleren van doelste llingen, waaruit een konkrete 

vertaling naar bodem bestem m ing en maatregelen, randvoorwaarden en voorschriften 

kan worden afgeleid.

B. DOELSTELLINGENFO RM ULERING

De doelstellingen die hierna worden geform uleerd houden geen priorite itenorde in en zijn 

niet d irekt en uitsluitend toe te wijzen aan de invalshoek van één specifieke sektor.
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Doelstellingen met betrekking to t open ruimte hebben waarde op zichzelf, maar zijn ook 

aangebracht vanuit de sektor toerisme, het wonen (leefbaarheid) en andere. Dit is een 

algemene vaststelling ten aanzien van de hierna volgende doelstellingen.

Een maximaal behoud van de open ruimte en van het natuurlijk milieu m oet worden ve r

zekerd door een gekoncentreerd ruim tegebruik en een optimaal gebruik van bestaande 

voorzieningen. Verweving van funkties waar mogelijk, werkt ondersteunend. Voor zover 

nodig moeten uitbreidingen (wonen, werken) worden voorzien bij bestaande 

koncentraties - rekening houdend met het hiërarchisch stedennet - en lin tbebouw ing en 

w ildbouw z ijn  totaal onaanvaardbaar.

In de Kustzone is behoud en herstel van het duinenareaal een absolute priorite it, om de 

waarde van de duinen op zich, ais zeewering en ook vanuit het oogpunt van het toerisme. 

Hierbij moet volle aandacht gaan naar grensoverschrijdende aspekten (Noord-Frankrijk, 

Zeeland).

De konkretizering van de thans in de faze van ontwerp zijnde Groene H oofdstruktuur 

moet zo spoedig m ogelijk gebeuren in samenspraak tussen de onderscheiden beleidsni

veaus en de betrokken Sektoren. Het behoud en adekwate opbouw  van de natuur in een 

m ultifunktionele open ruim te kan slechts reëel to t stand worden gebracht via overleg.

Open ruim te is meer dan alleen de Groene Hoofdstruktuur. Er moet volle aandacht w o r

den besteed aan het behoud en versterken van waardevolle landschappen die niet door 

de Groene Hoofdstruktuur worden gevat, waarbij het weren van zonevreemde aktiviteiten 

in deze landschappen en open ruim te het u itgangspunt is en bepaalde beperkingen voor 

land- en tu inbouw  onverm ijdelijk zijn.

Het behoud van de open ruim te betekent ook dat moet worden voorkom en dat verstede

lijkte gebieden aan elkaar groeien. Scheidende zones aan de stadsranden moeten een 

vast en afdw ingbaar gegeven zijn in het Struktuurplan.

West-Vlaanderen is een van de meest bosarme gebieden van Vlaanderen. Bij de u itw er

king van de Groene Hoofdstruktuur en de vastlegging van de open ruim te m oet worden 

uitgezien - ook rekening houdend met de landbouwkundige waarde - naar m ogelijkheden 

van herbebossing. Hierbij kan bijzondere aandacht gaan naar de versterking van reeds 

bestaande boslandschappen (versnipperde partijen), stedelijke randzones en randen van 

grote m onofunktionele gebieden (zoals havens), met al dan niet u itloopm ogelijkheden 

voor toerism e en rekreatie.
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Door bundeling van infrastruktuurelem enten (autosnelwegen, spoorwegen, waterwegen, 

luchtleidingen), met eventuele herschikking van reeds bestaande elementen en nieuw in 

te brengen elementen, m oet versnippering van de open ruim te en schade aan landschap

pen worden voorkom en.

Aan land- en tu inbouw  moet - binnen de randvoorwaarden van natuurlijk m ilieu en 

landschappen - m ogelijkheid worden geboden voor een optim ale landbouwkundige 

inrichting. Aandacht gaat hierbij naar land- en tu inbouw  ais funktie op zich en ais mede

drager van het landschap en plaatselijk ook van natuurwaarden.

In de gebieden met overwegend agrarische funktie buiten de eigenlijke kuststrook, moet 

.herinrichting van het gebied m ogelijk zijn met inbegrip van het optimalizeren van de 

waterhuishouding, tegen de achtergrond van een adekwate landinrichting en behoud van 

de waardevolle natuurlijke elementen. Bundeling van n iet-grondgebonden landbouw 

m oet worden in overweging genomen.

Het beleid voor de kleine kernen in de Polders moet gericht zijn op het behouden van ten 

minste de woonfunktie , met het weren van vestiging van bewoners die uit andere 

gemeenten migreren en van tweede verblijven en vakantiewoningen én van alle vormen 

van lin tbebouw ing en zonevreemde bebouw ing.

Met het oog op een verantwoord ruim tegebruik en het beheersen van de m obilite it moet 

worden gestreefd naar een aangepast kwalita tief aanbod van het wonen - zowel intern ais 

extern beschouwd - met grote aandacht voor goede bereikbaarheid van werk, rekreatie 

en sociaal-kulturele voorzieningen, samengaand met een verantwoorde woondichtheid.

De centrale beleidsdoelstelling van selektieve u itbouw  van stedelijke gebieden - zoals 

geponeerd in het S truktuurplan Vlaanderen - moet in de Kustzone haar konkrete vertaling 

vinden in een vorm  van gedekoncentreerde bundeling, in relatie met de ondersteuning 

van een hiërarchisch stedennet, die ook een versterking m ogelijk maakt van matig u itge

ruste kleinstedelijke centra zoals Veurne en Torhout.

De ontw ikkeling c.q. herontw ikkeling van woongebieden en eventuele nieuwe 

ontw ikkeling van woongebieden moet worden gekoppeld aan de bestaande en verder te 

ontw ikkelen stedelijke werkgelegenheidscentra en de aanwezigheid (huidig of te ontw ik

kelen) van een adekwaat vervoersaanbod, met aksent op het openbaar vervoer en 

vorm en van niet-autogebonden vervoer. Ook de u itbouw  en lokatie van bovengem eente

lijke nutsvoorzieningen, w inkelvoorzieningen en dienstverlening is in d it perspektief op te 

nemen.
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Er moeten maatregelen worden genomen om de verdere verstedelijking van het p latte

land tegen te gaan.

Optimaal gebruik van de bestaande woningvoorraad door rehabilitatie en sanering moet 

verm ijden dat onnodig aanspraak w ord t gemaakt op nieuwe ruimte. Inbreiding, zonder 

aantasting van de w oonkwalite it, moet worden nagestreefd en algemeen het priorita ir 

benutten van de m ogelijkheden voorzien binnen de gewestplannen, met uitzondering van 

lin tbebouw ing. Er zullen op gem eentelijk vlak maatregelen moeten worden genomen om 

de verdringing van de behoefte aan permanente bewoning door de vraag naar tweede 

verblijven en vakantiewoningen te voorkom en.

Verantwoorde inbreiding en stads- en dorpsherwaardering moeten in eerste instantie de 

wegen zijn to t oplossing van de problematiek.

Naast funktionele inbreiding zal algemeen verd ichting moeten worden nagestreefd (bij 

inbreidings- en uitbreidingsprojekten) met behoud van de externe woonkwalite it.

Inbreiding, verd ichting en bundeling van menselijke aktiviteiten zijn basiselementen voor 

een goed ru im telijk beleid.

De toewijzing van kwota aan de (fusie)gemeenten kan een belangrijk m iddel worden 

geacht om de verstedelijking te richten, maar is uiteindelijk enkel een m iddel dat grenzen 

en potenties aangeeft. Deze toew ijzing zal zonder reëel resultaat blijven indien niet een 

beleid w o rd t u itgebouwd dat uitvoerbaarheid garandeert en in de hand houdt.

Een grondbeleid m oet het m ogelijk maken voorm eld beleid haalbaar te maken. Beperking 

van het ru im te lijk aanbod leidt to t m onopolievorm ing en w erkt prijsopdrijvend, tenzij 

maatregelen effektief kunnen worden gemaakt om op voorm elde wijze to t stand komende 

meerwaarden af te romen en inzetbaar te stellen voor het beleid.

Beheersing van de m obiliteit is een fundam enteel element om de centrale doelstellingen 

op het vlak van bescherm ing van de open ruim te en herwaardering van het stedelijk 

weefsel de facto Ínhoud te kunnen geven. Deze beheersing van de m ob ilite it m oet dusda

nig geschieden dat de ekonom ische en sociaal-kulturele ontw ikkeling verdere 

perspektieven krijgen.

De integratie van het autowegennet in internationaal verband dient gerealizeerd. Er d ie

nen geen grootschalige infrastrukturen voorzien die nog meer toeristisch autoverkeer 

naar de Kust brengen. Het autoverkeer mag niet worden bevorderd; het d ient op diverse 

wijzen geleid.
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Maatregelen van ru im te lijke aard moeten het optim alizeren van het openbaar vervoer (via 

kwalitatieve verbetering, aangepast vervoersaanbod en andere) ondersteunen.

Voor het goederenvervoer moet worden gestreefd naar een terugdringen van het verkeer 

over de weg en m oet de verdere aangroei maximaal worden geleid naar andere vorm en 

van vervoer dan het wegverkeer.

Mogelijkheden dienen geschapen om het (lange-afstands-)goederenverkeerover de weg 

af te leiden naar goederenverkeer via het spoor en het water. In een streek ais de Kust

zone, waarin zich twee zeehavens bevinden, is d it een zeer belangrijke vereiste.

Er is aandacht te geven aan de m ogelijkheden op term ijn  van de kustvaart en van 

beheersing van de m ob ilite it via telekom m unikatie.

Door het aanbrengen van verbeteringen in de bediening door het spoor (lijnvoering, p rijs
stelling, frekwentie, kom fort) moet de keuze van het vervoerm idde l worden beïnvloed en 

moeten bijkom ende gebruikers worden aangetrokken.

Om wille van elementen van verkeersleefbaarheid in de badplaatsen en verhogen van de 

attraktiekracht van deze badplaatsen moeten maatregelen worden genomen to t funktie- 

verlaging van de Koninklijke Baan. De kusttram m oet op toeristisch vlak de voornaam ste 

vervoerschakel worden tussen de badplaatsen onderling.

Zoals in de "Beleidsverklaring Vlaanderen in Beweging" w o rd t gesteld, beschikt de b in

nenvaart over een ruim e transportkapaciteit, zodat ze in belangrijke mate kan bijdragen 

tot het verm inderen van de verkeersproblem en verbonden aan de ontslu iting van zeeha

vens. De zeehavens vorm en de knooppunten van waaruit het b innenvaartnet vertrekt. De 

modernizering van de hoofdvaarassen van de havens vraagt passende priorite it. Het is 

dan ook logisch dat eerst deze scheepvaartassen verder worden gem odernizeerd, die de 

ontslu iting van de zeehavens bevorderen.

De zeehavens moeten kom plem entarite it en sam enwerking nastreven. Voor Zeebrugge 

gaat het om massale goederenbehandeling (ro/ro, containertrafiek, bulkgoederen); de 

haven profileert zich het meest uitgesproken in de logistieke funktie  met daaraan gekop

peld d istributie -aktiv ite iten . Oostende daarentegen is sterk gespecializeerd in ro/ro-trafiek 

op G root-Brittannië; deze haven heeft potenties om zich verder te profileren ais kleine, 

snelle kusthaven die, behalve voor passagiers, zeer geschikt is voor kleine trafieken die 

een gespecializeerde dienstverlening verlangen.
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Wat betreft de ¡nfrastrukturele uitbouw  van de havens is het nodig dat oude, in onbruik 

gerakende havengedeelten niet verder verkommeren maar integendeel worden aange

past aan de moderne (zee-)scheepvaart en terug worden ingeschakeld in de 

havenaktiviteit.

Het beschikbaar zijn van een goed uitgeruste en goed bereikbare luchthaven is een 

belangrijk element in de regionale ontw ikkeling. De luchthaven van Oostende dient dan 

ook ondersteund en geoptimalizeerd. Wel is terdege rekening te houden met de proble

matiek van m ilieuhinder, met name vooral van geluidsoverlast. Deze stellingen zijn 

conform  aan de standpunten die geformuleerd zijn in de Beleidsbrief Regionale Luchtha

vens Vlaanderen - Aanzet to t een Vlaams luchtvaartbeleid.

De vormen van niet gem otorizeerd vervoer moeten worden ondersteund, heel 

uitdrukkelijk intern in de eigenlijke Kustzone. Dit laatste kan onder meer het geval zijn bij 

de uitbouw van randparkings (zie verder). Ook carpooling vraagt om aandacht 

(woon-werkverkeer).

De toeristische aktiv ite it ais dom inante aktiv ite it in de eigenlijke kuststrook interfereert 

heel sterk op het ru im telijke vlak via diverse vorm en (verkeer, vakantiewoningen en 

tweede verblijven en andere) en vraagt om beheersing en geleiding.

Een duurzaam toerism e im pliceert een streven naar verhoging van de kw alite it van het 

toeristisch aanbod, met een ordelijke ontw ikkeling van de betrokken infrastruktuur, en 

houdt ook een verhoogde spreiding in van de toeristische aktiviteit, vooral in tijd.

Voor de eigenlijke kuststrook moet absolute priorite it worden gegeven aan het behoud, 

het herstel en de ontw ikkeling van waardevolle natuurlijke elementen in hun ekologische 

samenhang (zee-strand-duinen-polders). De druk van urbanizatie en toerism e op duinen 

en polders m oet worden teruggedrongen en overbetreding van de duinen worden voo r

komen.

Fundamenteel is het behoud van de open ruim ten tussen de badplaatsen.

De eigenheid en verscheidenheid van de badplaatsen - die worden ervaren ais een 

belangrijke kwalite it van de Kustzone - moeten positief worden benaderd en worden ver

rekend in het planningsgebeuren.
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De invalshoek voor de toeristische ontw ikkeling - hoofdaktiv ite it in de eigenlijke 

kuststrook - is het toerism e van het aanbod. Voor de revitalizering is er behoefte aan 

interne kwalitatieve verbetering, verdere differentiatie en vern ieuw ing binnen de rand

voorwaarden van het draagvlak.

Het verb lijftoerism e moet worden benaderd ais de wezenlijke dragende kracht. Ten 

aanzien van het dagtoerisme is geleiding (beïnvloeden van wensen of voorkeuren en 

gedragingen) noodzakelijk, onder meer door een aangepast parkeerbeleid dat overlast 

(onleefbaarheid van de badplaats, overbetreding van de duinen) tegengaat.

Een verkeersleefbaarheidsplan voor de Kustzone reikt de elementen aan voor het verzeke

ren van bereikbaarheid, ontw ikkeling van een kwalitatief toerism e in relatie met de 

draagkracht van de regio en de algemene opties van het S truktuurplan Kustzone. Gelet 

op de vis ievorm ing ten aanzien van het dagtoerisme w ord t b ijkom ende autogerichte ver- 

keersinfrastruktuur ten gunste van het dagtoerisme form eel afgewezen (afgezien van 

mogelijke randparkeerplaatsen).

Ten behoeve van de leefbaarheid van en de verkeersveiligheid in de badplaatsen en tot 

het verhogen van de toeristische a ttraktiv ite it moeten maatregelen worden genomen tot 

funktieverlaging van de Koninklijke Baan (terugdringen van het doorgaand verkeer, 

behoudens voor het openbaar vervoer) en to t het verkeersarm c.q. verkeersvrij maken 

van vitale delen van de badplaatsen.

Ais hoofdontslu itingsroute over de weg ten behoeve van het toeristisch verkeer m oet de 

autoweg A18 fungeren die over de gehele Kustzone w ord t u itgebouw d én ten behoeve 

van integratie in het internationaal autowegennet én ais strukturerend elem ent waarop de 

verkeersleefbaarheid van de badplaatsen kan worden geënt. Ter hoogte van welgekozen 

rekreatiekoncentraties m oet een adekwate ontslu iting worden geboden door een kombi- 

natie van aangepaste wegenis (niet penetrerend to t de kern van de badplaatsen), 

openbaar vervoer en/of vorm en van niet gem otorizeerd vervoer. Waar m ogelijk moeten 

randparkeerplaatsen m ultifunktioneel worden voorzien en ais dusdanig worden gebruikt.

De b inding tussen Kust en Achterland op het vlak van toerism e m oet gebeuren onder de 

vorm  van een passieve ondersteuning van het kusttoerisme door aan de schaal van het 

gebied aangepaste routegebonden vorm en van rekreatie, m et respekt voor leefbaarheid 

en verkeersveiligheid.
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Ook voo r het deel van de Kustzone buiten de eigenlijke kuststrook is behoud, herstel en 

ontw ikkeling (versterking) van alle waardevolle natuurlijke elementen prioritair. Het 

typ ische polderlandschap moet worden gerespekteerd. Bossen en kasteelparken vragen 

passende aandacht. U itbreiding en streekeigen diversifikatie van het bosbestand (al dan 

niet ais u itloopm ogelijkhe id  voor toerisme en rekreatie) is na te streven.

De voorzieningen op rekreatief vlak in het agrarisch gebied moeten uitgaan van een 

ruim -m azige struktuur om ruim te te bieden voor een optim ale landbouwkundige inrich

ting. Deze voorzieningen moeten priorita ir aansluiten op bestaande infrastruktuur en 

kernen.

De u itbouw  van het (onm iddellijk) achterland van de Kust m oet essentieel gebaseerd zijn 

op het behoud en de ontw ikkeling van het streekeigene, met grote aandacht voor de land

schappelijke waarde van het landbouwgebied, onder meer door landschappelijk 

aangepaste inkleding van de hoeven. Landinrichting moet het samengaan van gebruik 

voor land- en tu inbouw , landschappelijke en ekologische waarde (zoals krekengebieden) 

en rekreatief medegebruik optimalizeren.

Naast de hoofdaktiv ite it toerism e aan de Belgische Kust moet in de Kustzone ook ruim te 

worden geboden voor een industriële en havenontw ikkeling.

De beleidsvisie qua ontw ikkeling c.q. behoud en kwalitatieve verhoging van de werkgele
genheid refereert naar een aanbod van bedrijventerreinen te enten op het hiërarchisch 

patroon van het stedenpatroon en slu it aan op de keuze van ontw ikkeling van w oon 

kernen.

Deze industrië le en havenontw ikkeling moet ru im telijk dusdanig worden voorzien dat 

konfliktsituaties met het toerism e en het natuurlijk m ilieu worden vermeden c.q. een 

explic ie te  afweging hebben ondergaan.

De industriële ontw ikkeling in de twee regionale polen Brugge-Zeebrugge en Oostende 

moet - gelet op de dualite it tussen industrie en toerisme - geschieden buiten de eigenlijke 

badplaatsen en het verzorgend stedelijk gebied. Industrievestiging in de eigenlijke kust

strook m oet worden gekoncentreerd op de achterhaven van Brugge-Zeebrugge en van 

Oostende.

Buiten de kuststrook w ord t verder ook het beginsel gehuldigd van een ontw ikkeling geënt 

op de kernenhiërarchie.

In het achterland van de W estkust moet de stad Veurne ais industriële ontw ikkelingskern 

de nodige armslag krijgen en dit laatste geldt ook voor de matig uitgeruste kleine stad 

Torhout ten zuiden van Brugge.
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De raakvlakken tussen verstedelijking en ontw ikkeling van bedrijv igheden (industrie, zake

lijke dienstverlening en andere) zijn voor de hand liggend.

De lokatie van bedrijventerreinen - ook gelet op de verscheidenheid qua terreinen - is 

hanteerbaar ter ondersteuning van het kernenpatroon en een beheersen van de m obilite it.

Een goede ruim telijke relatie tussen wonen en werken, met het im pact op vervoer en ver

keer, vooronderste lt enerzijds een bepaalde graad van koncentratie, die niet u itloop t op 

het ontstaan van kongestieverschijnselen en d iseconom ies of scale, en anderzijds een 

zekere mate van spreiding, die de rendabilite it van de te maken investeringen niet aantast, 

zowel ten aanzien van de uitrusting van bedrijventerreinen ais van verkeersinfrastruktuur, 

nutsvoorzieningen en andere meer. Een gedekoncentreerde bundeling van de ekono- 

mische aktiviteiten, uitgaand van een dynam ische hiërarchie van kernen, d ient derhalve 

het basisstramien te zijn.

Cruciaal in het om gevingskader is een netwerk van bedrijventerreinen dat binding heeft 

met een adekwate infrastruktuur.

Het "lokatiebeleid" voor bedrijven moet veel u itdrukkelijker dan in het verleden in relatie 

worden gebracht met m obilite itsfaktoren en worden opgebouw d rekening houdend met 

bereikbaarheidsprofielen van de lokaties (bedrijventerreinen) en m obilite itsprofie len van 

de bedrijven. De operationalizering van een dergelijk (thans nog tentatief) lokatiebeleid 

vergt een opwaardering van het openbaar vervoer en een (geleidelijk door te voeren) aan

gepast (stringent) parkeerbeleid.

Vanuit ru im telijk en vanuit sociaal-ekonom isch oogpunt is het relevant een onderscheid 

te maken tussen "regionale" bedrijventerreinen en "lokale" bedrijventerreinen (zie ver

der). Regionale terreinen worden bodem bestem m end bepaald in het Struktuurplan 

Kustzone.

Zones voor am bachtelijke bedrijven en kleine en m iddelgrote  ondernem ingen kunnen op 

lokaal vlak bestem m ing krijgen via gemeentelijke plannen van aanleg voor zover het gaat 

om reële behoeften van herlokalizaties binnen de eigen gem eenten en/of het bieden van 

vestig ingsm ogelijkheden voor initiatieven die verbonden zijn met de gemeente 

(hoofdzakelijk bevolkingsvolgende aktiviteiten).

Binnen de kontekst van het geheel van het toeristisch aanbod m oet passende aandacht 

worden gegeven aan jachthavenversterkende aktiviteitenzones en moet worden voorko

men dat de adekwate lokaties voor dergelijke aktiviteiten een ander gebruik krijgen.
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4. TOELICHTING BIJ DE KONKRETE VOORSTELLEN

De beleidsvisie en de daaruit afgeleide nader om schreven doelstellingen steunen op ken

nis van de bestaande toestand en knelpunten en op kennis van de aspiraties van de 

onderscheiden sektoren. Beleidsvisie en doelstellingen zijn echter opgebouw d rekening 

houdend met de vereiste van integratie. Hierbij is het de facetm atige benadering vanuit 

ruim telijke ordening en m ilieu die randvoorwaarden schept en toetssteen is voo r de na te 

streven ekonom ische en sociaal-kulturele ontw ikkeling die een duurzaam karakter moeten 

hebben.

De toelichting bij de konkrete voorstellen - die in meerdere of m indere mate bodem be- 

stemmend op de Plankaart zijn aangeduid - kan in g lobo vertrekken van een sektorm atige 

uitvalshoek, waarbij het duide lijk  is dat door de afweging van integratie-elem enten, de u it

zuivering van konflikterende voorstellen reeds werd to t stand gebracht.

De sektor open ruim te en m ilieu fungeert - zoals reeds verm eld - ais vertrekpunt en 

toetssteen.

A. OPEN RUIMTE

Natuurlijk m ilieu en land- en tu inbouw  zijn fundam entele dragers van de open ruim te. Op 

de Plankaart zijn aanduidingen te vinden die deze beide sektoren vastleggen in hun 

onderlinge relatie. De verscheidenheid zowel inzake natuurlijk m ilieu ais inzake land- en 

tu inbouw  is bepalend voor de m ogelijkheden van verw eving. Deze verw eving is visueel 

voorgesteld in de m atrix die opgenom en is in de Plankaartlegende bij het Voorontw erp 

(punt 10 van de Specifieke Plankaartvoorstellingen).

1) NATUURLIJK MILIEU

Bij de indeling van het natuurlijk m ilieu is gebruik gemaakt van de kategorieën zoals 

opgenomen in de Richtnota "De Groene H oofdstruktuur van Vlaanderen". Wel zijn a fw ij

kingen te verm elden.
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De Richtnota verm eld t :

- natuurkerngebieden;

- natuurontw ikkelingsgebieden;

- natuurverbindingsgebieden;

- natuurbuffergebieden.

In het S truktuurp lan Kustzone gaat het om :

- natuurkerngebieden (K-gebieden);

- natuurontw ikkelingsgebieden die op korte term ijn kunnen evolueren to t natuurkernge

bieden (KO-gebieden);

- natuurontw ikkelingsgebieden (O-gebieden).

Het onderscheid tussen de laatste twee kategorieën is ingébracht door het Instituut voor 

Natuurbehoud naar aanleiding van de voorbereid ing van het S truktuurplan Kustzone.

Gelet op het beleidsniveau dat verbonden is met het S truktuurplan Kustzone w o rd t niet 

ingegaan op de kategorieën natuurverbindingsgebied en natuurbuffergebied.

Een inhoudelijke om schrijv ing  van de weerhouden kategorieën is opgenom en in de 
"U itleg bij de Plankaart".

De Groene H oofdstruktuur is thans nog maar in de ontwerpfaze. De kaartaanduidingen, 

opgevat ais perimeters, van d it ontwerp, zoals thans beschikbaar (kaart op schaal 

1/100.000 van septem ber 1993 en kaart op schaal 1/25.000 opgem aakt door het Instituut 

voor Natuurbehoud ten behoeve van het S truktuurplan Kustzone), leveren geen vastge

legde gegevens maar slechts (waardevolle) indikaties; ju rid isch  bestaat de kaart niet. 

Eenzelfde onduidelijkheid  bestaat ten aanzien van de voorschriften  die gelden voor de 

diverse gebiedskategorieën. Ook het Struktuurplan Vlaanderen kon nog niet worden 

gebruikt ais richtinggevend.

Er is in het S truktuurplan Kustzone dan ook geopteerd voor een benadering die - in 

a fw achting van een defin itieve vastlegging van de Groene H oofdstruktuur - een preserve

rend karakter heeft. Hierbij is onder meer rekening gehouden m et bepaalde elementen uit 

het A dvies van de M ilieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MINA-Raad) van 19 januari 

1993, w aarbij onder meer een realizatieprogramma to t het jaar 2005 w o rd t voorgesteld. In 

d it ten ta tie f program m a werd ten aanzien van de toenm alige kaart in de Richtnota het vo l
gende vooropgezet :



35

"- Realizatie van 50 % van de natuurkerngebieden. U itgangspunt is dat de globale 

indikatie van natuurkerngebieden konkreter m oet worden uitgezuiverd en hiervan een 

priorita ir deel van circa 50 % (dus verhouding 1/2) operationeel w ord t afgebakend en 

voor 2005 geoperationalizeerd.

- Dat de overige 50 % kritisch w ord t geëvalueerd en eventueel w ord t doorgeschoven 

naar de kategorieën natuurontw ikkelingsgebieden, natuurverbindingsgebieden o f natuur- 

buffergebieden, of de beleidskategorie natuur in bebouwde om geving o f ekologische 

infrastruktuur.

- Dat van de natuurontw ikkelingsgebieden, buiten de overdracht onder vorig  punt, m axi

maal 1/4 m oet worden afgebakend en geoperationalizeerd ais konkreet 

natuurontw ikkelingsprojekt met evolutie naar natuurkerngebieden en maxim aal 1/3 ais 

blijvend natuurontw ikkelingsgebied voor natuur, landbouw en bosbouw in nevenschik

kend verband."

Konkreet werden in het kader van het S truktuurplan Kustzone volgende afw ijk ingen ten 

aanzien van het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur doorgevoerd, rekening houdend 

met de aspiraties van andere sektoren, feite lijke toestanden, het schaalniveau van de 

Kustzone en dergelijke.

Inzake gebiedsaflijningen betreft het vooral, afgezien van een aantal grensaanpassingen :

- niet overgenom en :

. delen van de achterhavengebieden van Zeebrugge en Oostende (KO-gebieden op 

Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur),

. delen van polder(rand)gebieden bij Koksijde-dorp, M iddelkerke, De Haan, Knokke en 

bij de parkbegraafplaats te Brugge (O-gebieden op Ontwerp van Groene H oofdstruk

tuur),

. delen van het strand te Zeebrugge en Heist (O-gebieden op Ontwerp van Groene 

Hoofdstruktuur);

- kategorie-verlaging :

KO-gebied werd ais O-gebied opgenom en :

- grote delen van de polders tussen Klemskerke en Zuienkerke,

- delen van de polders in het gebied Knokke-Dudzele-Oostkerke en bij N ieuwpoort, 

Veurne en Gistel,

- bepaalde bossen en drevengebieden te Ruddervoorde, W aardamme en Sijsele;
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- kategorie-verhoging :

. natuurverbindingsgebied werd ais O-gebied opgenom en :

- de bossen met woonparken (een geheel vorm end met de om ringende bossen die 

ais O-gebied op het Ontwerp van Groene H oofdstruktuur staan aangeduid),

- het strand ter hoogte van het W esthoek-natuurreservaat te De Panne,

- het drevengebied ten westen en ten noorden van Oostkam p (een geheel vormend 

met de om geving die ais O-gebied op het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur is 

aangeduid);

O-gebied werd ais KO-gebied opgenom en :

- de Hoge Dijken te Roksem;

. O-gebied werd ais K-gebied opgenom en :

- het strand ter hoogte van het Zwinreservaat te Knokke.

De (voorlopige) voorschriften, horend bij elke gebiedskategorie zijn opgenom en in de 

"U itleg bij de Plankaart". Bij het opstellen ervan is ais vo lg t gew erkt :

- voo r K-gebieden : hoofd lijnen van de voorschriften die voor deze gebieden door de

MINA-Raad werden geform uleerd (Advies van 19 januari 1993 aan de

M inister), in een aantal gevallen gekonkretizeerd voor de Kustzone;

- voor KO-gebieden ; hoofd lijnen van de voorschriften die voor de O-gebieden door de

MINA-Raad werden geform uleerd, in een aantal gevallen gekonkre

tizeerd voor de Kustzone;

- voor O-gebieden : beperkt aantal voorschriften die vooral streven naar behoud en naar

het voorkom en van degeneratie van de huidige waarden.

Het Struktuurplan Kustzone geldt, w at deze materie betreft, ais voorlop ig  en zal moeten 

worden aangepast wanneer de Groene Hoofdstruktuur kracht van wet krijgt.

Enige toe lichting is nodig ten aanzien van militaire domeinen die gelegen zijn in de open 

ruimte en die te koop worden gesteld (9). Zij zijn niet ais m ilita ir dom ein ingetekend maar 

werden opgenom en m et een nieuwe, door het S truktuurplan Kustzone voorgestelde 

bestem m ing.

(9) Te koop geste lde m aar n ie t in de open ru im te  ge legen m ilita ire  dom einen hebben eveneens een n ieuw e bestem m ing op het 
S truktuurp lan. De voornaam ste  zijn :

- te O ostende : m ilita ir hospitaal (c irca 6 ha) : opgenom en in 'geb ied m e t specifieke po ten ties";

- te Dam m e (S ijsele) : deel kazerne (circa 3 ha) : opgenom en in "a fge lijnde  w oon ke rn ";

- te Jabbeke (S ta lh ille ) : depot (circa 3 ha) : opgenom en in "n ie t afgelijnde, kleine w oonkern ".
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Het betreft vooreerst de marinebasis van N ieuwpoort (circa 30 ha). Dit dom ein w ordt, 

samen met aanpalende gronden in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap (deels 

natuurreservaat) bestemd to t natuurkerngebied. Hierbij is het aangewezen het natuurlijk 

kontakt tussen de rechteroever van de IJzermonding en het land te herstellen. Dit d ient te 

gebeuren door het afgraven van eertijds opgespoten gronden zodat de natuurlijke slikke 

en schorre opnieuw  to t stand kan komen. Dit idee is op de Plankaart grafisch weergege

ven door het intekenen van een indikatieve lijn op de huidige grens tussen IJzer en oever.

Een tweede geval situeert zich in het grensgebied van Snellegem en Zedelgem, het 

betreft het m unitiedepot V loetem veld (circa 170 ha). Ook dit dom ein w ord t in het S truk

tuurplan Kustzone aangeduid ais natuurkerngebied.

2) KULTUURHISTORISCH ZEER WAARDEVOLLE LANDSCHAPPEN

Al of niet overlappend met gebieden met hoge natuurwaarden (zie hoger) komen in de 

open ruim te ook landschappelijk waardevolle gebieden voor. Op het S truktuurplan Kust

zone zijn explic ie t aangeduid enkel de landschappen die ais zeer waardevol werden 

ingeschat en d it vanuit het kultuurhistorisch standpunt. Het gaat dus om grootschalige 

getuigen van de ontstaansgeschiedenis van de Kustzone. Voor de aanduiding van deze 

kultuurhistorisch zeer waardevolle landschappen is in essentie gebruik gem aakt van 

gegevens die beschikbaar werden gesteld door de professoren L. Daels en A. Verhoeven, 

Laboratorium voor Regionale Geografie en Landschapskunde, Universite it Gent.

Voor de Duinstreek zijn volgende karakteristieke complexen aangeduid :

- de duinen van De Panne; de zuidelijke eenheden werden in de 9de-10de eeuw 

gevorm d, de noordelijke eenheden zijn jonger en sinds de 12de eeuw to t stand geko
men;

- de oude duinen van Adinkerke (domein Cabour), meer dan 2000 jaar vóór Kristus 

gevorm d.

De duinen van De Panne en van Adinkerke vorm en samen een van de zeldzame en in elk 

geval de meest grootschalige en best bewaarde komplete getuigenis van de duinvorm ing 
aan de kust.
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Voor de Polderstreek zijn aangeduid :

- het com plex bestaande uit het Oudland van Dudzele-Koolkerke (niet m eer overstroom d 

sinds ongeveer de 9de eeuw), het M iddelland van Ramskapelle-Oostkerke (overstroom d 

in de 11de eeuw, nadien ingepolderd) en het N ieuwland van Lapscheure en de 

Hazegraspolder (overstroom d in de 12de eeuw, nadien ingepolderd). D it com plex weer

spiegelt de natuurlijke opeenvolging van zee-inbraken en zee-regressies, deze laatste 

begeleid door inpolderingen door onder meer abdijen. In het gebied v ind t men overb lijf

selen van kreken (door de zee uitgeschuurde geulen zoals te Lapscheure), zeewerende 

dijken (zoals de Krinkeldijk te Oostkerke) maar ook van m ilita ire konstrukties (fort van 

Beieren te Koolkerke, vestingen van Damme, de Cantelm o-linie en het Isa be Ila-fort te 

W estkapelle en Knokke en andere);

- de historische polders van Oostende (17de eeuw), resultaat van m ilita ire operaties; in dit 

gebied bevinden zich nog duidelijk overblijfselen van de kreken die toen (via menselijke 

tussenkom st) door de zee werden geslagen (onder meer de Grote en Kleine Keignaart, 

de Grauwelozekreek);

- M oere-Blote te Gistel : specifieke strookpercelering ten gevolge van veenw inn ing in de 
polders;

- de Frans-Belgische Moeren te Veurne : opvallende percelering in dam bordpatroon, on t

staan bij d rooglegging (17de eeuw) van een meer aldaar. De oorsprong van d it meer is 

natuurlijk (vroegere hypotese : resultaat van w inn ing van veen);

- de Moere van Meetkerke : laagte door vroegere w inn ing van veen;

- het Oudland van Lampernisse : een lage O udlandpolder die uitzonderlijk gaaf is 

gebleven : veel weiland, zeldzame bebouw ing waaronder typische hoeven met w a l

grachten, g rillig  kavel- en afwateringspatroon, veel archeologische sites;

- het Oudland van N ieuwm unster (ook gekend ais de Uitkerkse polders) : eveneens een 

gaaf, zeer open en laag polderlandschap (deels uitgeveend) met onder meer het Blan- 

kenbergse vaartje en de Blankenbergse dijk (helemaal afgegraven).
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Voor de Zandstreek zijn aangeduid :

- de voornaam ste en best bewaarde zogenaamde "velden" : M aldegem veld (Oedelem), 

Bulskampveld (Beernem), M erkenveld (Loppem), V loetem veld (Snellegem en Zedel- 

gem), S int-Andriesveld (Sint-Andries), M unkeveld (Ruddervoorde) en W ijnendaleveld 

(Torhout). Het zijn gebieden die eeuwenlang onder heide lagen en die vanaf het einde 

van de 18de eeuw werden bebost. Deze bossen bestaan nog (thans veelal met kastelen) 

of werden nadien door landbouw ingenom en. In d it laatste geval is de oude bospercele- 

ring duidelijk herkenbaar door de regelm atige vorm en en door het begeleidend 

drevenpatroon (vroegere bosdreven);

- het Beverhoutsveld (Oedelem en Assebroek) : een voorm alig  heidegebied dat to t land

bouwgebied werd ontgonnen, zonder de tussenstap van de bebossing;

- W ijnendalebos (Torhout) : een oud jachtbos met destijds een speciaal beheersstatuut in 
funktie van de jacht.

Naast deze grootschalige gebieden die ais ku ltuurhistorisch zeer waardevol zijn aange

duid, zijn er ook kleinere elementen met grote kultuurhistorische waarde (bijvoorbeeld de 

overblijfselen van de abdijen Ter Duinen en Ter Doest te Koksijde en te Lissewege); zij zijn 

op de Plankaart niet aangeduid.

3) LAND- EN TUINBOUW

De noodzakelijk geachte diversifikatie  in het agrarisch gebied v ind t haar weerslag in de 

indeling van w at kan worden genoem d de Gele Hoofdstruktuur. Hierbij w ord t de open 

ruim te opgedeeld in vier types van landelijke gebieden. De term  "landelijk gebied" w ord t 

gebruikt om dat het, behalve om land- en tu inbouw gronden, ook gaat om bossen, braak- 

gronden, diverse bebouw ing en andere meer.

De indeling in types van landelijke gebieden is gebeurd op basis van meerdere 

elementen.
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Een eerste elem ent is de agrarische bodem geschiktheid voor de teeltgroepen die in de 

Kustzone (kunnen) voorkom en (akkerbouw, grasland, extensieve groenteteelt, intensieve 
groenteteelt, g lastu inbouw, boom kwekerij en fru itteelt).

Een tweede gegeven is de ruim telijke struktuur van het landelijk gebied, meer bepaald de 

ruim telijke im pact van andere aktoren : bewoning, industrie, rekreatie infrastruktuur, 

natuur en landschap, ...

Een derde elem ent tenslotte betreft de aard van de agrarische bedrijv igheden (10). Er 

b lijk t een relatie te zijn tussen de ruim telijke struktuur van een gebied en de aard van de 

bedrijven. Zo stelt men vast dat intensieve veeteelt en intensieve tu inbouw  heel d ikw ijls 

zijn gekoppeld aan meer versnipperde landelijke gebieden, terw ijl men in de meer gave 

landelijke gebieden nog in belangrijke mate grondgebonden landbouw  heeft.

Hiermee rekening houdend werden volgende types van landelijke gebieden 
onderscheiden :

- Landelijk gebied met diverse bebouwing en/of specifieke agrarische geschiktheden : 
L4-gebied

Het betreft een om vangrijk  deel van het landelijk gebied waar men w ord t gekonfronteerd 

met verspreide bebouw ing. Naast (eventueel verlaten) boerderijen gaat het om 

residentiële bebouw ing en talrijke eenmans- en KM O -bedrijfjes (die al dan niet gegroeid 

zijn u it verlaten hoeven en veelal niets te maken hebben met land- o f tu inbouw ). Deze 

bebouw ing is o fw el enigszins gegroepeerd to t zogenaamde landelijke woongebieden of 

kom t werkelijk alleenstaand voor. Ook een aantal m inder bebouwde gebieden, maar met 

specifieke geschiktheden voor alternatieve teelten, hoofdzakelijk intensieve tu inbouw , 

worden hierin opgenom en.

De L4-gebieden zijn gekenm erkt door een grote d ivers ite it aan land- en tu inbouw bedrij

ven, inclusief sierteelt, boom kwekerij, g lastu inbouw, ...

Het gaat om het grootste deel van de Zandstreek (de streek ten zuiden van de lijn 

Gistel-Moerkerke) en om de Zandleemstreek (het zogenaamde plateau van Izenberge).

(10) Een aantal de fin ities zijn opgenom en ais b ijlage van de "U itleg  bij de P lankaart1'
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- Landelijk gebied met diverse bebouwing en/of specifieke agrarische geschiktheden, 

maar waarin glastuinbouw en intensieve niet-grondgebonden tuinbouw worden 

geweerd : L3-gebied

Het betreft in wezen gebieden zoals L4-gebieden; er kom t evenwel weinig of geen glas

tu inbouw  voor. Deze toestand dient vooral om landschappelijke redenen behouden. 

Konkreet gaat het om bepaalde, landschappelijk (bossen ,...) interessante gedeelten van 

de Zandstreek zoals het bandvorm ig gebied ten westen en ten zuiden van Sijsele, doorlo 

pend via het noorden en oosten van Oedelem; een tweede belangrijk L3-gebied situeert 

zich ongeveer binnen de lijn Loppem -Ruddervoorde-Beernem.

- Homogeen landelijk gebied : L2-gebied

Het gaat om gebieden met verspreide bedrijfszetels en met overigens wein ig andere 

(niet-agrarische) bebouw ing. Wel komen in dit gebied (zoals elders) para-agrarische 

bedrijven voor die al of niet gegroeid zijn u it landbouwbedrijven. Binnen het L2-gebied 

komen hoofdzakelijk grondgebonden bedrijven voor. De tu inbouw aktiv ite it in deze gebie

den beperkt zich thans in belangrijke mate to t extensieve groenteteelt.

De L2-gebieden situeren zich in de Polderstreek en in het com plex van de Assebroekse 

Meersen en het Beverhoutsveld (Oedelem).

- Homogeen landelijk gebied met aanvullende voorschriften inzake natuur en 

landschap : L1-gebied

Het betreft vooreerst onbebouwde of zeer schaars bebouwde gebieden met een hoge 

landschappelijke en/of natuurwaarde. Het gaat ook om beboste zones met ingesloten en 

soms ook aanpalende percelen die een agrarisch gebruik kennen. In L1-gebieden heeft 

men hoofdzakelijk (weinig talrijke) grondgebonden bedrijven.

De L1-gebieden komen voor over de hele Kustzone : bepaalde polders, de voornaam ste 

bossen en hun om geving (vooral ten zuiden van Brugge), de bovenloop van de Ijzervalle i 

en andere.
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Voor elk van deze types van landelijke gebieden zijn voorschriften geform uleerd, zowel 

ten aanzien van land- en tu inbouw  ais ten aanzien van andere aktoren in de open ruimte. 

Deze voorschriften  zijn opgenomen in de "U itleg bij de Plankaart".

4) BEBOSSING

In het S truktuurp lan Kustzone w ord t het bos niet ais afzonderlijk e lem ent behandeld. Het 

is evenwel u itdrukke lijk geïntegreerd in de voorstellen inzake natuurlijk m ilieu.

5) OPEN RUIMTE ONDER VERSTEDELIJKINGSDRUK

De open ruim te w o rd t op veel plaatsen bedreigd door diverse vorm en van bebouw ing. 

Grosso m odo zijn er twee situaties te onderscheiden.

Een eerste situatie is deze waarbij via lin tbebouw ing en verspreide w ildbouw  de open 

ruim te tussen de kernen een d iffuus karakter krijgt. Dit doet zich duidelijk voor in het 

gebied G istel-Torhout-Loppem .

Een tweede situatie ontstaat rond sterk verstedelijkte zones waar vanuit deze verstedelij

king een tendens to t u itbreid ing w ord t genoteerd ten koste van de om ringende open 

ruim te. Deze verstedelijk ingsdruk manifesteert zich vooral aan de zuidrand van de Brugse 

agglom eratie en bij een aantal badplaatsen. De noodzaak om de (plaatselijk nog slechts 

beperkte) open ruim te maximaal te behouden en zelfs te versterken en om het aan elkaar 

kitten van bebouw ingskoncentraties te voorkom en w ord t op de kaart benadrukt door de 

indikatieve pijlen "Te benadrukken kontinuïte it van open ruim te onder verstedelijk ings
druk".

6) WOONPARKEN

Op het Struktuurp lan Kustzone zijn woonparken die in het open gebied gelegen zijn, 

aangeduid m et een sym bool. Dit sym bool verw ijs t uitdrukkelijk naar de aflijn ingen en de 

voorschriften zoals opgenom en in het Gewestplan.
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7) ANDERE RUIMTELIJK STRUKTURERENDE ELEMENTEN

De open ruim te kan op het niveau van het Struktuurplan Kustzone - hoewel meer gede

tailleerd dan in het Struktuurplan Vlaanderen - niet indringend worden benaderd zoals dit 

in de gem eentelijke Struktuurplannen moet gebeuren. De open ruim te om vat ook som 

mige Ruim telijk Strukturerende Elementen die op het niveau van het Struktuurplan 

Kustzone een afzonderlijke aanduiding vragen (eventueel met randvoorwaarden), maar in 

het geheel van de open ruim te hun plaats vinden en inpasbaar blijven.

Voor de Kustzone zijn op de Plankaart aangeduid :

- bestaande waterplassen met rekreatieve potenties;

- ontg inningsgebieden met hun nabestemming;

- bestaande antenneparken;

- een bestaand crem atorium ;

- bestaande gebouwen voor gezondheidszorg;

- bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties.

B. W O NEN

1) ALGEMEEN

Huisvesting (wonen) is een van de primaire behoeften van de bevolking. Een van de 

doelstellingen van een algemeen welzijnsbeleid is dat ieder gezin (en elke persoon) aan

gepaste huisvesting ter beschikking heeft.

Wonen is meer dan het ter beschikking hebben van een woning. Op de "w on ingm arkt" 

gaat het in feite om de vraag en het aanbod van "w oondiensten". Wonen moet 

geïntegreerd zijn in het geheel van aktiviteiten die zich afspelen tussen het gezin en zijn 

leefwereld, in het huis, op het perceel, in de w ijk, in de gemeente en in de regio. Relaties 

met verkeer, rekreatie, de toegankelijkheid van voorzieningen behoren to t het dom ein van 

het wonen. De kw alite it (in brede zin) van de ruim te waarin voorm elde aktiviteiten kunnen 

plaatsvinden is van groot belang. Deze ruim te vo rm t in diverse gradaties het verlengstuk 

van de w on ing en om schrijft de kansen op een volwaardige ontp looiing.
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De regeringsverklaring van de Vlaamse Regering van 30 januari 1992 stelt ten aanzien 

van het huisvestingsbeleid dat d it beleid het principieel recht op wonen operationeel zal 

maken en dat d it beleid priorita ir in samenhang met andere beleidsdom einen (zoals onder 

andere ruim telijke ordening, leefm ilieu) zal worden gevoerd.

De oriëntatienota over het S truktuurplan Vlaanderen (Projekt 92/93) "V laanderen in 

Vorm " van M inister Th. Kelchtermans (novem ber 1992) geeft - refererend naar het 

regeerakkoord en kiezend voor het koncept van duurzame ontw ikkeling - twee centrale 

doelste llingen voor het ru im te lijk  beleid, met name de bescherm ing van de open ruimte 

en de herwaardering van het stedelijk weefsel.

Een van de dom inante en belangrijkste ru im telijke problemen is het stedelijk verval. Deze 

stedelijke problem atiek hangt samen met twee fundam entele ontw ikkelingen, zijnde de 

u itho lling van de stad én het u itdijen van de stad. Beide processen zijn sterk met elkaar 

verbonden.

In de nota "Vlaanderen in Vorm " w ord t ais centrale beleidsdoelstelling op het niveau 

Vlaanderen aangegeven "een selektieve u itbouw  van stedelijke gebieden en een gericht 

verweven, bundelen van funkties en voorzieningen zoals b ijvoorbee ld  w inkelcentra, nuts

voorzieningen, ambacht, rekreatie binnen het stedelijk gebied. Daarbij gaat de absolute 

p rio rite it naar een zo goed m ogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke struk
tuur".

De selektie van uit te bouwen stedelijke gebieden m oet uiteraard afdoende worden 

onderbouw d. Fundamenteel is de m ogelijkheid van funktioneren van de diverse 

su b reg io 1 s. Er is aandacht te geven aan het behoud van de leefbaarheid van de kleine 

kernen.

2) HUIDIGE TOESTAND. BEPALENDE FAKTOREN VOOR DE EVOLUTIE

Vanuit een louter kwantitatieve benadering is er in de Kustzone geen sprake van een 

w on ing tekort noch van substantieel overschot.

W anneer het kwalitatieve aspekt van het woningbestand en van het wonen w ord t 

beschouwd lig t de situatie duide lijk  anders.
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Wat betreft de kwalite it van de woningen op zich, zijn er geen recente exhaustieve gege

vens beschikbaar.

De gegevens van een peilingsenquête over de kwaliteit van het woningbestand in 

Vlaanderen, u itgevoerd in 1991-92, zijn nog niet beschikbaar.

De Adm in istratie  voor Huisvesting kwam in een rapport to t een benadering voor de toe

stand eind 1988. Voor de Kustzone zijn volgende indikaties aan te geven : 

vervangingsbehoefte (te slopen woningen; sanering) : leegstaande 670

Indien de gegevens van voorm elde raming bruikbaar zijn, dan is circa 5 % van het aantal 

woningen voor permanente bewoning te slopen; circa 11 % heeft zware gebreken van 

beperkte om vang en moet voorw erp zijn van grondige verbetering. Hierbij valt te onder

strepen dat het hoofdzakelijk gaat om bewoonde woningen. Niet zonder betekenis is dat, 

volgens gegevens van het Kadaster, er tijdens de 10-jarige periode 1981-90 gem iddeld 

slechts 415 woningen per jaar werden gesloopt.

De analyse van de bestaande situatie in bredere kontekst w ijs t explic ie t op het bestaan 

van knelpunten. Het ru im telijk beslag voor w on ingbouw  w ord t heel specifiek - m et ver

schillende intensite it volgens de regio ' s - ervaren ais een knelpunt, ook voor de toekom st.

Het gebrek aan beheersing op het vlak van lokaties (suburbanizatie, lin tbebouw ing, 

opvulregel) voor het wonen, de problem atiek van teruglopende bereikbaarheid van het 

stedelijk centrum  en een te sterk w isselend en te weinig gedragen huisvestingsbeleid heb

ben de noodzakelijke stads- en dorpsherwaardering niet to t strukturerend onderdeel van 

beleid gemaakt. Verwevenheid van funkties ais drager van ruim telijke en sociale kwalite it 

werd ook nooit konceptueel onderbouwd en in toepassing gebracht.

In de kustgemeenten en in de stad Brugge werd de kwalite it van het wonen aangetast 

door het verkeers- en parkeerprobleem. De vertikale verd ichting in delen van de bad

plaatsen is meestal niet aangepast aan het stedebouwkundig patroon en leidt to t 

aantasting van de leefbaarheid voor de bewoners en van de attraktiv ite it voo r de toerist.

bewoonde 8.810

w oningsverbeteringsbehoefte (woningen met zware 

gebreken van beperkte om vang; rehabilitatie) : leegstaande

bewoonde

1.170

19.560
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De (ruim telijke) verstedelijking van het platteland gaat samen met een verlies aan kwaliteit 

van het stedelijk weefsel, verlies aan identite it en aantasting van de centrum funktie  van 

de stedelijke centra sensu stricto.

Aan het aspekt van aangepaste woondichtheden ten aanzien van steeds schaarser w o r

dende ruim te is in het verleden nauwelijks aandacht besteed en het vraagelement was 

determ inerend bij de beslissing to t inname van gronden.

Een cruciaal gegeven voor het Struktuurplan Kustzone is in elk geval inzicht in de vraag 

naar (supplementaire) woningen en de daartoe benodigde ruim te en aangepaste lokaties.

In onderhavige rubriek w ord t een raming gegeven van de vraag naar woningen voor per

manente bewoning, waarbij - rekening houdend met gegevens van defin itieve migratie - 

elementen van integratie ten aanzien van andere sektoren (open ruim te, milieu) werden 

meegenomen.

Het is wel duidelijk dat de vraag naar individuele vakantiewoningen 

(huurvakantiewoningen en tweede verblijven) interfereert ten aanzien van de - tegen de 

kontekst van duurzame ontw ikkeling - m ogelijkheden van een adekwaat aanbod ten 

behoeve van de permanente bevolking, zijnde autochtone bevolking en ingeweken bevo l

king (met permanent verblijf). Dit zal verder bij de afweging van de konkrete voorstellen 

aan bod komen.

Struktureel w ord t de evolutie van de kwantitatieve w oningbehoefte bepaald door de toe

name van het aantal gezinnen of huishoudens. Determinanten van de huishoudensgroei 

zijn de toenam e van de bevolking, de verschuiving in de lee ftijdsopbouw  van de bevo l

king en de sociaal-kulturele en ekonom ische ontw ikkeling.

De evolutie van het aantal huishoudens w ord t sterk bepaald door verschuivingen in de 

leeftijdsopbouw. Deze verschuivingen zijn belangrijk om dat bij toename in leeftijd de 

zogenaamde "zelfstandigheidsgraad" toeneemt, althans to t omstreeks 80 jaar.

Onder "zelfstandigheidsgraad" w o rd t verstaan het aantal hoofden van huishoudens ais 

percentage van het aantal personen in een leeftijdsklasse.
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Het effekt van verschuivingen in de leeftijdsopbouw op het aantal huishoudens werd 

berekend voor de periode 1981-91. Indien in de arrondissementen Brugge, Oostende en 

Veurne de leeftijdsopbouw  in 1991 dezelfde ware geweest ais in 1981 dan zou het aantal 

huishoudens in 1991, met de zelfstandigheidsgraden van 1991, in totaal 

169.373 eenheden bereikt hebben tegenover 158.936 in 1981. In feite werden er 

182.098 huishoudens geteld. In plaats van een toename van 10.437 huishoudens werd 

het een toenam e van 23.162 huishoudens of 122 % meer.

Een berekening van het te verwachten aantal huishoudens moet in elk geval uitgaan van 

de bevolking ingedeeld naar leeftijdsgroepen.

Naast de aangroei van de bevolking en de verschuivingen in de lee ftijdsopbouw  valt ook 

te wijzen op veranderingen in de zelfstandigheidsgraden.

Onder invloed van sociaal-kulturele en ekonomische faktoren (reële inkom ensgroei; voo r

uitzichten qua tewerkstelling en andere) zijn de zelfstandigheidsgraden in de 

kustarrondissementen (en elders in West-Vlaanderen) in de periode 1961-91 

(volkstellingen) ononderbroken gestegen. Jongeren verlieten eerder het ouderlijk huis, 

om te huwen, om samen te wonen of alleen te wonen. Ook de toename van echtschei

dingen was aanleiding to t wat w ord t genoemd huishoudensverdunning (of 

dekohabitatie). Niet zonder betekenis was ook dat ouderen langer zelfstandig bleven 

wonen.

De bijdrage van de groei van de zelfstandigheidsgraden of de huishoudensverdunning in 

de totale aangroei van het aantal huishoudens is zeer groot geweest.

In de periode 1970-81 werd in de Kustzone de "norm ale" aangroei van het aantal huis

houdens (door dem ografische faktoren) met ongeveer twee derden verhoogd door 

voorm elde huishoudensverdunning.

In de periode 1981-91 was er een verdere huishoudensverdunning, maar het tem po werd 

sterk afgezwakt. Een berekening op het niveau van de arrondissementen geeft voor de 

Kustzone ais geheel een aangroei door verdergaande dekohabitatie ten belope van circa 

3.000 huishoudens, d it is 15 % van de "norm ale" aangroei.
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Voor de periode 1981-91 kan voor de Kustzone het geheel van de bepalende faktoren ais 

vo lg t worden gekwantificeerd :

Een vooruitberekening van het te verwachten aantal huishoudens (vragers van een 

woning) werd uitgevoerd rekening houdend met voorm elde bepalende faktoren.

3) VOORUITBEREKENING VAN HET AANTAL HUISHOUDENS

Wat betreft de om vang van de bevolking en de leeftijdsopbouw  werd in beginsel terugge

grepen naar de uitgangspunten van de recente "Bevolkingsvooruitz ichten 1992-2050" 

van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) betreffende het zogenaamde 

"referentiescenario".

In d it referentiescenario is uitgegaan van in de tijd stijgende levensverwachtingen (11). In 

onderhavige berekeningen is deze hypotese gehanteerd. De stijgende levensverwachtin

gen hebben een positief effekt ten aanzien van het te verwachten aantal huishoudens, dat 

echter nagenoeg volledig gekoncentreerd is bij de gezinshoofden van 65 jaar en ouder.

De "Bevolkingsvooruitz ichten 1992-2050" van het NIS zijn evenwel geamendeerd op het 

vlak van de hypotesen inzake defin itieve m igratie. Dit is gebeurd gelet op de specifieke 

kenmerken van deze m igratie in de eigenlijke kuststrook, waar het vrij uitgesproken gaat 

om zogenaamde "pensioenm igratie". Deze pensioenm igratie leidt to t een opvallende ver

grijzing van de bevolking in de kustgemeenten. De gem iddelde leeftijd is in de 

arrondissementen Oostende en Veurne thans hoger dan in om het even welk ander Bel

gisch arrondissem ent (12). Het aandeel van de bevolking van 65 jaar en ouder in de totale 

bevolking is in de periode 1970-91 (volkstellingen) gestegen van 14,0 % to t 18,6 % tegen

over een toenam e van 12,2 % to t 14,5 % in Vlaanderen. De discrepantie groeit opvallend 

sterk. Rekening houdend met de algemene beleidsvisie en de geform uleerde doelste llin

gen is een voortzetting van inw ijkingsoverschotten in de kustgemeenten geen 

vanzelfsprekende optie. Naast sociaal-ekonom ische elementen is niet in het m inst het 

ru im telijke aspekt medebepalend (zie verder).

(11) B ij de mannen voo r Vlaanderen stijgend  van 73,1 jaar In 1992 to t 75,7 jaar In 2007 en bíj de vrouw en van 79,6 jaar to t 82,4 jaar.

(12) Zie : B evolk ingsvooru itz ich ten 1992-2050, NIS, Brussel, 1993, blz. 209.

effekt van verschuivingen in lee ftijdsopbouw : 

effekt van huishoudensverdunning : 

effekt van bevolkingsaangroei ( + 20.800 personen) : 

Totaal :

+ 12.725 huishoudens 

+ 3.000 huishoudens 

+ 7.425 huishoudens 

+  23.150 huishoudens



49

De prognose van de bevolking en daaruit afgeleid van de evolutie van het aantal gezinnen 

(bepalend element voor de woningvraag) is uitgevoerd op het niveau van de fusiege

meenten, met ais vertrekdatum  1 januari 1993. De bevolking per 1 januari 1993, 

ingedeeld naar leeftijd, is ontleend aan het Rijksregister.

Voor de berekening van het aantal gezinnen moeten hypotesen worden vooropgezet 

inzake het verloop van de zelfstandigheidsgraden. Het is duidelijk dat de zelfstandigheids

graden niet onbeperkt kunnen blijven stijgen. In de periode 1970-81 (volkstellingen) en 

ook reeds in de periode 1961-70 (volkstellingen) was het effekt van het zogenaamde 

dekohabitatieverschijnsel in de Kustzone aanzienlijk. De stijg ing van de zelfstandigheids

graden leidde to t een supplementaire toenam e van het aantal huishoudens (inclusief 

alleenwonenden) van circa tweederde. In de periode 1981-91 (volkstellingen) was dit nog 

slechts 15 %

Voor onderhavige behoeftenbepaling betreffende het aantal gezinnen is aangenomen dat 

de zelfstandigheidsgraden in het algemeen to t 1998 zullen stijgen, maar tegen een groei

tem po dat slechts half zo groot is ais tijdens de periode 1981-91. In die leeftijdsgroepen 

waar in de periode 1981-91 de zelfstandigheidsgraden enigermate daalden (beneden 

30 jaar) is gekozen voor een behoud op het niveau van het jaar 1991.

Wanneer een keuze is gemaakt over de statistische benadering (overlevingskansen, zelf

standigheidsgraden) b lijft het cruciale element dat van de definitieve m igratie (aard, 

omvang, richting) in relatie met de ruim telijke konsekwenties tegenover de dwingende 

aspekten afgeleid uit de beleidsvisie en doelstellingen.

De konkrete voorstellen zijn gestoeld op nauwkeurig inzicht in de m igratiestrom en en 

m igratiebalansen. Hierna worden de meest markante elementen vermeld, toegespitst op 
de jaren 1988 to t en met 1992.

De stad Brugge (regionaal verzorgend centrum) had in de periode 1988-92 een vertrek- 

overschot van 1.776 personen. Dit verlies was voor 41 % te vinden in de leeftijdsgroep 

van 25 à 30 jaar. In de overige gemeenten van het arrondissement Brugge met uitsluiting 

van de kustgemeenten (Blankenberge, Knokke-Heist) werd een inw ijk ingsoverschot geno

teerd dat 2.000 eenheden beliep, met een koncentratie in de leeftijdsgroep van 25 à 

30 jaar.
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De kustgemeenten Blankenberge en Knokke-Heist (Oostkust) - die reeds sinds het midden 

van de jaren zeventig meer sterften registreren dan geboorten - hebben belangrijke inw ij- 

kingsoverschotten die sterk het karakter hebben van pensioenm igratie. Het 

vestig ingsoverschot in de Oostkust valt voor bijna de helft in de leeftijdsgroepen van 55 à 

80 jaar (die een aandeel heeft in de totale bevolking van 28 %). Knokke-Heist had in de 

jaren 1988-92 bij een vestig ingsoverschot van 1.365 personen een negatief saldo in de 

leeftijdsgroepen van 25 à 35 jaar.

De stad Oostende (kuststad en regionaal verzorgend centrum) noteerde in de jaren 

1988-92 een inw ijk ingsoverschot van 1.347 personen (13). Tegelijk was er een erosie in 

de leeftijdsgroepen van 25 à 35 jaar, met een verlies van 427 personen. In de 

niet-kustgemeenten van het arrondissement Oostende was er globaal een inw ijk ingsover

schot van 411 personen, met in de leeftijdsgroepen van 25 à 35 jaar een aanwinst van 

232 personen.

Elk van de andere kustgemeenten van het arrondissem ent Oostende heeft aanzienlijke 

inw ijkingsoverschotten. Te M iddelkerke heeft d it vestig ingsoverschot sterk uitgesproken 

kenmerken van pensioenm igratie en is er een verlies in de leeftijdsgroepen van 20 à 

30 jaar. Bredene en De Haan daarentegen trekken jonge vol-aktieven aan (25 à 35 jaar).

De Haan heeft qua inw ijk ing ook een positief saldo qua pensioenm igratie. Bredene fun 

geert heel duide lijk  ais overloopgebied voor de stad Oostende.

In het arrondissem ent Veurne zijn Veurne (matig uitgeruste kleine stad) en A lveringem  

sinds jaren uitw ijkingsgem eenten. Veurne registreerde, na een vertrekoverschot van circa 

250 personen in de jaren tachtig, een vestig ingsoverschot in 1991 en 1992.

In de kustgemeenten (N ieuwpoort, Koksijde, De Panne) van het arrondissem ent Veurne 

(Westkust) - m et meer sterften dan geboorten te De Panne sinds 1972 - is het vestig ings

overschot bijzonder groot, met uitgesproken kenmerken van pensioenm igratie. Tijdens de 

jaren 1988-92 was er in de W estkust een vestig ingsoverschot van 3.024 personen. In de 

rangorde van alle Belgische arrondissementen scoort het arrondissem ent Veurne qua 

inw ijkingsoverschotten het hoogst (samen met Nijvel). Het vestig ingsoverschot in de 

Westkust sloeg voor 41 % op personen van 55 à 70 jaar (bij een aandeel in de totale 

bevolking van 20 %).

( 13) O ostende heeft sinds 1973 jaar na jaar m eer sterften dan geboorten.



51

De kustgemeenten ais geheel trekken bevolking aan uit de grote agglom eraties (Brussel, 

Antwerpen, Gent). De vergrijzing van de bevolking neemt bijzonder sterk toe en het aantal 

alleenwonenden is er manifest.

Onder de twaalf W estvlaamse gemeenten waar het aandeel van de bevolking van 65 jaar 

en ouder 17 % of meer bedraagt zijn er zeven kustgemeenten. Enkel Bredene onder

scheidt zich dooreen  relatief jeugdige leeftijdsopbouw (13 %). De Haan (16% ) scoort 

beter dan de andere kustgemeenten, maar de vergrijzing is toch groter dan gem iddeld in 

West-Vlaanderen, Vlaanderen en het Rijk.

Het aandeel van de alleenwonenden in het totale aantal huishoudens beliep op 1 maart 

1991 (volkstelling) in de kustgemeenten globaal 33 % tegenover 21 % in Overig 

West-Vlaanderen. De stad Oostende noteert hiervoor 38 %, Blankenberge 37 % en 

De Panne en Knokke-Heist 33 %.

In aanmerking nemend de fundam entele betekenis van de defin itieve m igratie op de toe

komstige ruim te-innam e werd een dubbel scenario meegenom en in de opties. In een 

eerste scenario w ord t uitgegaan van een evenw icht (kwantitatief en kwalitatief) tussen in

en u itw ijk ing (gesloten bevolking); in een tweede scenario worden positieve m igratiesaldi 

niet uitgesloten.

4) OPTIES - TOEWIJZING VAN KWOTA

Binnen deze kontekst werden de konkrete voorstellen qua vrij te geven ruimte voor 
permanente bewoning ais volgt opgebouwd :
- voor de stad Brugge moet worden gestreefd naar het uitschakelen van de vertreko- 

verschotten;
- voor de stad Oostende moet een aangepast aanbod worden geschapen voor het 
behoud en bij voorkeur enige inwijking van jonge vol-aktieven, binnen de grenzen van 

de ruimtelijke mogelijkheden van een duurzame ontwikkeling;
- voor elk van de andere kustgemeenten is het standpunt dat voor zover de ruimtelijke 

draagkracht dit toelaat, mag worden voorzien in ruimte voor de autonome groei en dat 
vestigingsoverschotten slechts aanvaardbaar zijn binnen deze ruimtelijke draagkracht;
- voor de niet-kustgemeenten van het arrondissement Brugge (exclusief de stad 

Brugge) moet worden gestreefd - refererend naar de relatie met Brugge - naar een 

afbouwen van de inwijkingsoverschotten, uiterlijk tegen omstreeks 1998. In de polder- 
gemeenten (Zuienkerke en betrokken deelgemeenten van Damme) is ook reeds in de 

korte periode (1993-98) het toelaatbaar stellen van vestigingsoverschotten ruimtelijk af 

te wijzen;
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- voor de niet-kustgemeenten van het arrondissement Oostende is voor de gehele 

periode enkel ruimte te bieden voor de autonome groei (eigen behoeftemodel), dit wil 
zeggen dat geen ruimte moet worden voorzien om vestigingsoverschotten mogelijk te 

maken;
- voor de niet-kustgemeenten van het arrondissement Veurne is het uitgangspunt dat 
te Veurne (stedelijk centrum) ruimtelijke mogelijkheden moeten worden geboden om 

in elk geval vertrekoverschotten te voorkomen en dat voor Alveringem de in het 
gewestplan voorziene ruimtelijke mogelijkheden mogen worden gelaten (afgezien van 

lintbebouwing) om vertrekoverschotten te voorkomen.

De vertaling naar kwota ten aanzien van de aangroei van het aantal huishoudens (vraag 

naar woningen voor permanent verblijf) laat dan voor som m ige gemeenten enige 

"m anoeuvreer"-ru im te binnen twee scenario 's. Het eerste algemene scenario, dat in 

beginsel geldt voor elke gemeente (uiteraard binnen de kontekst van ruim telijke draag

kracht), is dan het scenario uitgaande van een gesloten bevolking (autonome groei; geen 
inw ijkings- o f u itw ijk ingsoverschot). Het tweede scenario houdt rekening met eventuele 

inw ijk ingsoverschotten, waarbij het jaargem iddelde van de periode 1981-90 als norm is 

genomen. Voor de periode 1993-98 is d it ais bovennorm  te beschouwen. Dit laatste is 

zeker verantwoord te noemen.

W oningm arktprocessen overstijgen onbetw istbaar gemeentegrenzen. De keuze van de 

woonplaats w o rd t heel sterk bepaald door het woningaanbod en niet zozeer door de 

expliciete keuze voor de betrokken gemeente (aantrekkelijkheid). De kategorie 

"aanbod-volgers" is gro ter dan de kategorie huishoudens die bewust kiest voor een 

bepaalde gemeente.

In de stad Brugge is in de laatste deelperiode (2003-2008) op grond van de autonome 

groei reeds een daling van het aantal huishoudens te verwachten. Dit schept uiteraard 

ruim te voor eventuele inw ijk ing of gebruik van het betrokken woningbestand ais tweede 

verblijf.

In diverse kustgemeenten is bij scenario 1 een daling van het aantal huishoudens te ver

wachten vanaf de periode 1998-2003 (Oostende, Blankenberge, Knokke-Heist, De Panne) 

of vanaf 2003-2008 (Koksijde).

Het dubbele scenario is in aanmerking genomen om dat het niet realistisch is te verw ach

ten dat de optie to t versterking van de u itbouw  van stedelijke gebieden en herwaardering 

van het stedelijk weefsel kan betekenen dat reeds onmiddellijk in de randzone van de 

regionale steden of kleinstedelijke centra elk vestig ingsoverschot zonder meer kan w o r

den afgewezen.
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De kwota inzake de aangroei van het aantal huishoudens voor elk van de fusiegemeenten 
zijn ais vo lg t :

Gemeente Periode

Scenario
(a )

1/1/1993-1/1/1998 

1 Scenario 2

Periode 
1/1/1998 
1/1/2003 
Scenario 1

Periode 
1/1/2003- 
1/1/2008 
Scenario 1

Beernem + 184 +231 + 109 +87
Damme + 171 +230 +88 +80
Jabbeke +247 +416 + 184 + 159
Oostkamp +457 +475 +290 +210
Torhout + 321 +373 + 188 + 138
Zedelgem +469 +519 +311 +266

Zuienkerke +68 Ruimtelijk af te wijzen +42 +25

Brugge +1.453 Vertrekoverschot in 
1981-90

+397 -161 (b)

Blankenberge +66 Vestigingsoverschot -33 -77
Knokke-Heist + 160 slechts aanvaardbaar 

binnen ruimtelijke 
draagkracht, ook in 
de volgende periodes

-112 -249

Gistel + 156 Ruimtelijk af te wijzen +45 + 38
Ichtegem +234 + 131 +87
Oudenburg + 134 +51 +38

Oostende + 160 Afhankelijk van ruimte
lijke draagkracht, ook 
de volgende periodes

-406
in

-561

Bredene +210 Vestigingsoverschot + 157 + 173
De Haan + 135 slechts aanvaardbaar +62 + 16
Middelkerke + 169 binnen ruimtelijke 

draagkracht, ook in 
de volgende periodes

+63 -5

Alveringem +21 Vertrekoverschot in -15 -13
Veurne + 128 1981-90 +63 +56

De Panne + 55 Vestigingsoverschot -57 -90
Koksijde + 136 slechts aanvaardbaar +46 -24
Nieuwpoort + 116 binnen ruimtelijke 

draagkracht, ook in 
de volgende periodes

+ 34 + 18

(a) Gesloten bevolking.
(b) Daling van het aantal huishoudens schept ruimte voor eventuele in

wijking (of gebruik ais tweede woning).
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De optie kan wel zijn dat de haalbaarheid van een koncentratiem odel (opvang in de stede

lijke centra) ais streefdoel w o rd t vooropgezet en naar m iddelen w o rd t gezocht om ten 

minste op halflange term ijn  dit koncentratiem odel te realizeren.

Het (zo vlug mogelijk) evolueren naar een dergelijke situatie w o rd t hanteerbaar gesteld 

via een toew ijzing aan de gemeenten van kwota (kontingenten). Deze kwota worden 

bepaald aan de hand van voorm elde berekeningen van aangroei van het aantal huishou

dens en binnen de kontekst van voorm eld raamwerk van beleidsopties.

Onder meer om dat het marktm echanism e dom inant is op de eigenlijke w oningm arkt en 

in ons land een grondbeleid nooit van de grond is gekomen, zal zeker in de korte periode 

een voldoende marge ais m anoeuvreerruim te moeten worden meegenomen.

De benutting van deze kwota met omzetting naar ru im te-innam e m oet afhankelijk worden 

gesteld van randvoorwaarden, waarover verder zal worden gehandeld.

Uit analyse is gebleken dat de stad Brugge (fusiegemeente) in de jaren tachtig een 

vertrekoverschot noteerde van circa 2.600 personen, dat grosso m odo een tegenhanger 

vond in het vestig ingsoverschot in de niet-kustgem eenten van het arrondissem ent 
Brugge (circa 3.000 personen).

Voor de stad Brugge is een afbouw  van de vertreksaldi na te streven.

In de stad Brugge waren de vertreksaldi sinds het m idden van de jaren zeventig ononder

broken van een dergelijke om vang dat het niet realistisch is aan te nemen dat het volledig 

elim ineren van vertrekoverschotten in de korte periode m ogelijk is.

Toch lijkt het aangewezen ais u itgangspunt te nemen dat in beginsel op het grondgebied 

van Brugge ruim te m oet worden geboden - met absolute prio rite it voor inbreiding en 

stadsherwaardering - om de aangroei van de eigen bevolking op te vangen.

Ook zonder u itw ijk ingsoverschotten is er rekening mee te houden dat - tenzij de zelfstan

digheidsgraden ook na 1998 blijven stijgen - te Brugge het aantal huishoudens na 2003 

zal dalen.

De vraag kan worden gesteld of een streven naar vestig ingsoverschotten niet wenselijk is.



55

In de gehanteerde opties is verrekend dat in het arrondissem ent Brugge buiten de kustge

meenten de m igratiesaldi verwaarloosbaar zouden zijn (ais geheel beschouwd). 

Inw ijkingsoverschotten te Brugge zouden dan hun oorsprong moeten vinden hetzij in 

afrom ing van de autonom e groei van de niet-kustgemeenten hetzij in een in de plaats tre 

den door de stad Brugge ais vestigingsplaats voor personen die thans de kustgemeenten 

ais woonplaats kiezen.

Het is niet realistisch te veronderstellen dat de stad Brugge een deel van de autonom e 

groei van de niet-kustgem eenten zou gaan opnemen.

Indien Brugge in de plaats zou treden (ten dele of nagenoeg volledig) van de kustgem een

ten voor de opvang van de pensioenm igratie - vooral komend uit het binnenland - dan 

w ord t de reeds aanzienlijke vergrijzing nog versterkt. Een funktiebepaling van het 

regionaal-stedelijk centrum  Brugge in de richting van een woningaanbod voor gepensio

neerden moet ongetw ijfe ld  niet geschieden ten gunste van bevolking komend van buiten 

de regio Brugge.

Voor de stad Brugge w ord t derhalve vooropgezet dat een ru im te lijk  aanbod voorhanden 

zou moeten zijn om voor de behoeften van de eigen bevolking te kunnen instaan. In de 

korte periode zal norm aliter de reële aangroei van het woningbestand beneden het streef

niveau blijven, maar het w o rd t wenselijk geacht dat het ru im te lijk  aanbod voldoende 

groot is om eventueel nadien een inhaalbeweging uit te voeren en de tijde lijk  opgelopen 

discrepantie op te heffen.

Een ondersteuning van het regionaal-stedelijk centrum Oostende w ord t slechts reëel 

indien een inw ijk ingsoverschot met jonge vol-aktieven kan worden opgebouwd en niet 

dom inant via pensioenm igratie. Een adekwaat ru im telijk aanbod moet toelaten de in w ij

king die zich thans rich t op de niet-kustgemeenten op te vangen en de overloop naar de 

aangrenzende kustgemeente Bredene en andere kustgemeenten te voorkom en.

Voor de stad Veurne - verzorgingscentrum  van een agrarisch om m eland - moet zeker 

worden gestreefd naar een aanbod voor de behoefte van de eigen bevolking. Een evolutie 

naar een opvangen van inw ijk ing die zich nu richt op de kustgemeenten lijkt - mede 

om w ille  van ruim telijke gegevens - niet ais streefdoel te moeten worden vooropgezet.

De situatie voor de kustgemeenten is vrij com plex. Toch is het noodzakelijk de randvoor

waarden voldoende scherp aan te geven.
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Ook als er rekening w ord t mee gehouden dat er - om w ille  van fiskale overwegingen - een 

aantal fiktieve inschrijvingen worden genoteerd, toch is de om vang van de inw ijking en 

de trend van die aard dat een elim inatie  op korte en zelfs halflange term ijn  niet realistisch 

m oet worden geacht. Beperking van het aanbod van bouw m ogelijkheden w erkt rem 
mend.

Kom petitie met vragers uit de eigen bevolking is kwantitatief veel m inder dan voorheen in 

rekening te brengen, gelet op de h ie rvoor verm elde geringe "autonom e" groei. Toch zal 

aan d it aspekt nog aandacht moeten worden gegeven. Via gem eentelijke plannen van 

aanleg kan althans in die richting worden gewerkt (door voorschriften qua dichtheden, 

koppelwoningen en dergelijke).

In de kustgemeenten m oet het aanbod aan ruim te, rekening houdend met de geringe 

autonom e groei en het uitgesproken karakter van pensioenm igratie, hoofdzakelijk worden 

benaderd vanu it de ru im te lijke m ogelijkheden, waarbij aan de berekeningen op gemeen
telijk niveau enkel wezenlijke betekenis kan worden gegeven waar het gaat om autonome 

groei. Ten aanzien van een eventueel aanbod voor pensioenm igratie is het benaderings- 

veld het geheel van de kustgemeenten in zijn ru im telijke potenties en niet het 

gem eentelijke niveau. Uiteraard gaat het hierbij om de draagkracht van het gebied en de 
verscheidenheid van aanspraken op ruim te.

Voor de kustgemeenten is het ru im te lijk  aanbod dat nodig is voo r de autonom e groei eer

der gering. Er is echter niet alleen vraag voor permanente bew oning maar ook voor 

huurvakantiewoningen en voor tweede verb lijven. Het is in elk geval wenselijk dat de 

kustgemeenten maatregelen nemen om de ruim te die nog kan worden geboden, priorita ir 

te laten innemen door de eigen bevolking. Het is binnen deze kontekst dat in het Struk- 

tuurplan Kustzone onder meer voor Westkapelle, deelgemeente van Knokke-Heist, eerder 

ruime bouw grondkapacite it w ord t gelaten (zoals voorzien in het gewestplan) en tegen

over de voorzieningen van het gewestplan geen bijkom ende ruim te w o rd t voorzien te 

Knokke.
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In de kustgemeenten waar de autonom e groei negatief w ord t, kan louter c ijferm atig  

beschouwd het m ogelijk worden geacht inw ijkingsoverschotten op te vangen en/of een 

aanbod te doen voor vakantiewoningen en tweede verb lijven zonder het woningaanbod 

verder te vergroten. Het probleem is evenwel dat de kwalite it van het aanbod uitermate 

belangrijk is. W oningen die vrijkom en kunnen adekwaat zijn voor ouderen maar niet 

voor jonge gezinnen in de expansiefaze. Druk is steeds aanwezig en zal er ook in de toe 

komst zijn om toch nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen ais niet 

aangepast (intrinsiek en/of naar ligging) af te wijzen. Cruciaal w ord t het om adekwate 

beleidsmaatregelen tijd ig  (in feite anticiperend) te treffen en werkzaam te maken. Er is 

zeker ook in de kustgemeenten behoefte aan een beleid dat het m ogelijk maakt werkelijk 

op korte term ijn een grondige en volledige sanering en rehabilitatie van het bestaande 

woningpark te realizeren om de dualite it tussen overbodige n ieuwbouw en groeiende 

leegstand en verkrotting te verm ijden (zie verder).

In de kustgemeenten moet het ru im telijk planologisch aspekt wezenlijk determ inerend 

zijn.

5) OMZETTING IN MAATREGELEN

Refererend naar de vergrijzing van de bevolking en de toenam e van alleenwonenden is 

verd ichting in bepaalde gebieden in rekening te brengen.

De gevolgen van de vergrijzing van de bevolking zijn manifest. In de hypotese van een 
gesloten bevolking (geen inw ijkings- of u itw ijkingssaldo) kan de toename van het totale 

aantal huishoudens in de Kustzone in de periode 1993-2008 worden geraamd op circa 

7.100 eenheden. In de leeftijdsgroepen van 70 jaar en meer zou de aangroei circa 

9.900 eenheden bedragen. In de arrondissementen Oostende en Veurne zou de aangroei 

in de leeftijdsgroepen van 70 jaar en meer zowat het drievoudige zijn van de aangroei van 

alle huishoudens samen. Verdere pensioenm igratie zou d it uiteraard nog aanscherpen.

Een toenem ende vergrijzing van de bevolking kan de tendens to t suburbanizatie a frem 

men, om dat het niet-stedelijk gebied m inder is aangepast aan het verzorgingspatroon van 

de derde en vierde leeftijd.
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De huidige situatie is com plex om dat tijde lijk  het woningbestand nog moet worden ver

groot, er sinds jaren een behoefte is aan sanering en rehabilitatie van een groot aantal 

woningen - het grootste aantal bewoond - en er binnen een paar decennia geen behoefte 

meer zal zijn aan verdere uitbreid ing van het woningbestand maar integendeel het 

woningbestand in aantal zal mogen worden gereduceerd.

Verantwoorde inbreid ing en stads- en dorpsherwaardering moeten daarom in eerste 

instantie de wegen zijn to t oplossing van de tijde lijk  nog stijgende vraag naar woningen.

Inbreiding staat in kontrast met u itbreid ing waarbij nieuwe gronden buiten het eigenlijke 

stads- of dorpsweefsel worden benut. Inbreiding is gericht op het integreren van nieuwe 

(supplementaire) w oningen in het stedelijk bebouwd m ilieu. Inbreiding m oet echter meer 

zijn dan "inbreidende n ieuw bouw ". Inbreiding staat of valt met de kwalite it van het woon- 

milieu en de woondiensten. In een dynam isch perspektief moeten ook de bewoonde en 

onbewoonde w oningen van onvoldoende kwalite it worden betrokken bij de oogmerken 

van inbreiding. W oningen die niet tijd ig  worden gesaneerd of gerehabiliteerd zullen ver

krotten, leeg komen te staan en de kwaliteit van de gehele om geving aantasten. 

"Vervangende n ieuw bouw ", het ter plaatse vervangen (al dan niet met andere d ichthe

den) van onverbeterbare woningen, is ook een vorm  van inbreiding. In onze steden en 

dorpen gaat het niet zozeer om leegstaande dan wel bewoonde woningen. In ruime zin 

kan tot inbreiding ook worden gerekend, de verbetering (rehabilitatie) van woningen die 

niet moeten worden gesloopt maar die zonder verbeteringswerken zullen afglijden naar 

de kategorie te slopen woningen. Ook ais een en ander samengaat met een verlaging van 

de dichtheid kan dit, in een dynam isch perspektief, ais inbreiding worden bestempeld.

Beklemtoond kan worden dat voorm elde redenering niet geldt voor invullende n ieuw

bouw, sanering of rehabilitatie van lintbebouwing en nog m inder w ildbouw .

Inbreiding m oet met grote om zichtigheid geschieden. Bouwen voor de toekom st betekent 

ook bepaalde ruim ten onbebouwd laten, denkend aan toekom stige behoeften die niet 

akkuraat in te schatten zijn en de kwalite it van de om geving.

Inbreiding mag zeker niet verworden to t een bijna stelselmatig aanspreken van alle nog 

vrije ruim ten in de verstedelijkte kernen en dorpen. Een te strikte funktiescheiding - zoals 

dit zich meer en meer aftekent - moet worden vermeden. Hierbij kan worden gewezen op 

verhoogde m ogelijkheden van bestrijding aan de bron van hinder door geur, geluid en 

andere. Een evolutie  naar wat meer "high tech" ru im tegebruik (zoals nabij o f boven sta

tions) moet worden ondersteund.

Ook al staat w ooninbre id ing  centraal bij het hanteren van het begrip inbreiding, toch 

moet het duidelijk zijn dat het gaat om een totaalproces.
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De faktor tijd  is een cruciaal gegeven. De kwaliteitsverbetering van bewoonde te slopen 

woningen in de stedelijke centra en in de dorpen moet op korte term ijn gebeuren. Dit 

im pliceert dat tijde lijk  een aanbod w ord t gecreëerd dat groter is dan wat op grond van de 

autonom e groei is vereist. Het proces verloopt veelal kleinschalig en dan ook nauwelijks 

opgemerkt. Toch is een adekwate m onitoring vereist wat betreft uitw ijkplaats en later her

gebruik van de oorspronkelijke plaats. In grotere steden kan het nodig zijn d it proces van 

sloop, vervangende inbreiding en begeleidende herhuisvesting in de komende jaren 

(korte periode !) grootschaliger aan te pakken, zoniet komt men te laat. In situaties zoals 

onteigening voor infrastruktuurwerken (zoals renovatie haven Oostende) is m onitoring 

cruciaal.

De vraag of op de "w oonwensen" van de bevolking, thans to t uiting komend in nieuwe 

woonw ijken met dichtheden (netto) van 12 à 15 woningen per ha of m inder, verder kan 

worden ingegaan, lijkt ontkennend te moeten worden beantwoord.

Verdichting in een stad ais Brugge is zeker aan grenzen gebonden. Reürbanizatie mag 

niet gebeuren ten koste van het prijsgeven van de reeds beperkte openheid van onze 

agglomeraties. In de kustgemeenten moet een verdere vertikale verd ichting worden afge

wogen tegenover de draagkracht van de onderscheiden zones, rekening houdend met het 

stedebouwkundig patroon, effekten van verkeersleefbaarheid, veiligheidsaspekten en 

andere meer. Het is wel duidelijk dat de aangroei van huishoudens in de hogere leeftijds

klassen, waaronder veel alleenstaanden, vanuit deze invalshoek meer armslag biedt voor 

verd ichting in de lijn van de feitelijke woonwensen. Bij verd ichting zijn m in im um norm en 

qua w oonoppervlakte voor appartementen en studio ' s in acht te nemen.

De w oonverd ich ting  moet in elk geval ook worden verzekerd in de randzones van de ste

delijke centra en agglomeraties en de krans van gemeenten waar in de voorbije  jaren de 

grondinnam e veelal extensief is gebeurd.

Het m oet ook duidelijk zijn dat de optie voor een versterking van de stedelijke centra, niet 

betekent dat het criterium  van evaluatie moet zijn de absolute aangroei van bevolking en 

van het woningbestand, ais het ware Ios van overwegingen van ruim telijk-p lanologische 

aard en van sociaal-ekonom ische aard. Beheersing van de verkeersstrom en en het 

behoud van een kwalitatief woonklim aat zijn essentiële elementen. Centraliteit en bereik

baarheid moeten niet kunstmatig worden nagestreefd. Hierbij is ook in aanmerking te 

nemen dat het eigenlijke centrum  van tewerkstelling in produktie-eenheden meer en meer 

is verschoven naar de periferie (zie N ijverheid en diensten).



60

De ruim te die op de Plankaart voor "wonen in ruim e zin" w o rd t vrijgegeven, is afgelijnd 

vertrekkend van het beginsel van verw eving van funkties, m et verschillen naar de aard 

van de kern (funktie toew ijz ing volgens het hiërarchisch niveau, ligging en andere).

De Uitleg bij de Plankaart verstrekt verduide lijk ing over de betekenis van de aanduidingen 

en aflijn ingen.

De toew ijzing van kwota aan de gem eenten beoogt het proces van verstedelijking te kun

nen geleiden. Bij die toew ijz ing is voor de meeste gem eenten aangenomen dat in de korte 

periode enigerm ate kan worden afgeweken van het eigen-behoeftem odel (via scenario 2) 

en is bij de opname op de Plankaart van de "afgelijnde w oonkern" de desbetreffende 

ruim te verrekend. De stedelijke centra krijgen ook een toebedeling van ruim te voor de 

funkties op het overeenkom stig niveau. Algemeen is rekening gehouden met de vereiste 

om m ogelijkheden te bieden voor de herlokalizatie van am bachtelijke bedrijven en kleine 

o f m iddelgrote  ondernem ingen en armslag te bieden voor nieuwe initiatieven die bevol- 

kingsvolgend van karakter zijn.

O m wille  van het niveau van het Struktuurplan Kustzone en de betrokken reikw ijdte, in 

relatie met het gem eentelijk niveau, zijn er kleine woonkernen die geen m orfo logische 

begrenzing kregen toegewezen op de Plankaart (niet afgelijnde kleine woonkern). W oon- 

koncentraties in de open ruim te (gehuchten, kleine dorpen) zonder werkelijk 

onderbouw de kernvorm ing zijn enkel op de basiskaart afleesbaar. Het is aan het gem een

telijk niveau om - in samenspraak met het Provinciale niveau - via U itvoeringsplannen tot 

eventuele a flijn ing en om schrijv ing  van randvoorwaarden over te gaan. Een "u itsorteren" 

van woonkernen en w oonkoncentra ties zou moeten worden nagestreefd.

Rekening houdend met de vereiste om m ogelijkheden te verzekeren voor de bestem m ing 

van een lokaal bedrijventerre in (zie verder onder C) is in een beperkt aantal gevallen op 

de Plankaart - gelet op de te beperkte ruim te binnen de "afgelijnde woonkern" - ook een 

aanduiding opgenom en "R ichting van toelaatbare ontw ikkeling voor lokaal bedrijventer

rein" (zie U itleg bij de Plankaart).

Een belangrijk e lem ent is de toew ijz ing van kwota aan elk van de fusiegem eenten.
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Het benutten van de kwota kan niet zonder meer en gelijktijd ig  op elk van de lokaties 

gebeuren. Toew ijzing van kwota im pliceert benutten van de beschikbare ruim te op een 

wijze die in de tijd  is gespreid, volgens de wezenlijke behoeften voor die tijdsperiodes. Dit 

vergt een behoeftenbepaling in relatie met konkrete mogelijkheden. Hierbij is inzicht in 

bet woningbestand naar kwantite it en kwaliteit (met aandacht voor de totale w oonom ge

ving) noodzakelijk. M ogelijkheden van gebruik van leegstand, inbreidende n ieuw bouw  en 

vervangende n ieuw bouw  moeten het uitgangspunt zijn. Indien vervangende nieuwbouw 

kwantitatief zeer belangrijk m oet zijn, dan zal tijde lijk een voldoende kwantum voor bege

leidende herhuisvesting (voor bewoners die te slopen woningen moeten verlaten) 

supplem entair moeten in rekening worden gebracht, kwantum  dat in feite anticiperend zal 

zijn op latere behoeften van autonom e groei. Er m oet een gedegen kwantitatieve en kwa

litatieve woonbehoeftenstud ie  voorliggen vooraleer goedkeuring kan worden gegeven 

aan het aansnijden van nieuwe gebieden, hetzij reeds ais w oonuitbreid ingsgebied vo o r

zien in het Gewestplan hetzij in de gebieden die op de Plankaart zijn aangeduid ais 

"R ichting van toelaatbare w oonkernontw ikke ling".

Het ene luik van de w oonbehoeftenstudie is het kwotum , met spreiding in de tijd, zoals 

aangegeven in het S truktuurplan Kustzone. Niet zonder betekenis is het hier nogmaals te 

beklemtonen dat deze kwota werden berekend onder meer in aanmerking nemend de 

dem ografische eigenheid van de gemeenten, met de leeftijdsopbouw van de gemeente 

ais specifiek element.

Het andere luik van de w oonbehoeftenstudie moet de gegevens om vatten van leegstand 

(kwantiteit en kwaliteit), van kw alite it van de bewoonde woningen, van onbebouwde per

celen in het bebouw ingsweefsel (inbreidingsm ogelijkheden) en kapaciteit rekening 

houdend met aangepaste dichtheden. De betrokken dichtheden zijn niet uniform , maar 

verschillend volgens de deelgebieden.

De kwota worden toegewezen op het niveau van de fusiegemeenten. Het kom t aan de 

gemeente toe om - in samenspraak met het niveau van de Provincie - de verdeling van 

het kwotum  over de deelgemeenten te bepalen. Hierbij is echter in beginsel ais randvoor

waarde te stellen dat de deelgemeenten die ondergeschikt zijn aan de hoofdkern 

(refererend naar voorzieningen en funktietoewijzing) hun aandeel in het totale w on ingbe

stand niet m ogen vergroten.
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Voor het om schrijven van de omvang, kwalite it en bruikbaarheid van de bestaande 

leegstand is er geen algemene telling beschikbaar. Het is voor de toekom st een konkrete 

opdracht van de gem eenten een dergelijke inventarizatie uit te werken en voortdurend te 

aktualizeren. Ook het inventarizeren van de onbebouwde percelen en inbre id ingsm oge

lijkheden is een opdracht van de gemeenten. Voor de kwalifikatie van het woningbestand 

in gebruik (bewoonde w oningen voor permanent verblijf) komen naar verwachting de 

resultaten beschikbaar van de door het Bestuur Huisvesting (Adm inistratie Ruimtelijke 

Ordening en Huisvesting) in 1991-92 uitgevoerde enquête. Dit onderzoek zou valabele 

gegevens over de kwalite it van de bewoonde woningen moeten verstrekken to t op het 

niveau van grotere gem eenten en indikatieve gegevens kunnen verstrekken voor de klei

nere gemeenten.

W oonuitbre idingsgebieden van de gewestplannen en nieuwe terreinen aangeduid ais 

"R ichting van toelaatbare woonkernontw ikke ling" mogen slechts worden benut nadat de 

reële noodzaak hiertoe is aangetoond. Uiteraard m oet worden geopteerd om w oonu itb re i

dingsgebieden op binnenliggende gronden priorita ir te benutten tegenover 

w oonuitbreidingsgebieden aan de periferie (c.q. w oonuitbreid ingsgebieden in deelge

meenten) en tegenover nieuwe terreinen aangeduid ais "R ichting van toelaatbare 

w oonkernontw ikke ling".

Verdere groei van de randgemeenten van de stedelijke kernen w ord t zoals aangegeven, 

in beginsel beperkt to t de behoeften op grond van de autonom e groei, zij het eventueel 

(gemeenten van het arrondissem ent Brugge, behoudens in de Polders) in de korte 

periode met enige marge voor opvang van beperkte vestig ingsoverschotten. Deze groei 

moet de vorm  aannemen van kompakte kernontw ikkeling.

Hiervoor zal een aktief beleid moeten worden gevoerd.

Het tegengaan van verdere verstedelijking van het platteland (en bebouw ing ais opvu l- 

bouw en a fw erkbouw  in gebieden die op het Gewestplan ais woongebied met landelijk 

karakter zijn aangeduid maar in feite te vergaande vorm en van lin tbebouw ing zijn) kan 

alleen slagen indien het potentiële aanbod in de stedelijke centra ook metterdaad en tijd ig  

op de markt w o rd t gebracht. De gerealizeerde verhuisbewegingen worden sterk bepaald 

door het konkrete aanbod, met uiteraard ook aandacht voor de prijsvorm ing. Er moet 

worden ingespeeld op de kategorie "aanbod-volgers", waarbij bepaalde doelgroepen 

extra aandacht kunnen krijgen.
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Het mobilizeren van gronden in eigendom van bouwm aatschappijen is eveneens een ele

ment van te voeren beleid.

Maatregelen die op gem eentelijk niveau toepasbaar kunnen worden gesteld betreffen 

belastingen op leegstaande panden, op onbebouwde percelen en dergelijke. Belasting op 

onbebouwde percelen kan worden geventileerd naar dedigging, om inbreiding in de hand 

te werken.

In een situatie van vergrijzende bevolking vraagt de doelgroep van uitgebloeide oudere 

huishoudens en van alleenstaanden bijzondere aandacht. De stedelijke centra kunnen 

aantrekkingspunt zijn voor dergelijke huishoudens. Over de specifieke situatie van de 

kustgemeenten die in het verleden op eerder grote schaal pensioenm igratie van buiten de 

eigen regio hebben aangetrokken, werd h iervoor reeds gehandeld.

Binnen de groep van oudere gezinshoofden treedt een interne vergrijzing op. De interne 

vergrijzing betekent dat de behoefte aan aanvullende d ienstverlening zich intensifieert. De 

nabijheid van medische en bepaalde andere vormen van d ienstverlening zal dom inanter 

worden in de behoeften.

De doorstrom ing binnen het woningbestand zou moeten worden ondersteund. Eigen

dom sverwerving is echter een remmende faktor. Een betere doorstrom ing binnen het 

woningbestand kan de gewenste inbreiding en verd ichting in de hand werken. W oningen 

die door ouderen worden verlaten voor bewoning van een aangepaste kleinere woning 

komen vrij voor gezinnen in de expansiefaze. Deze w oningen moeten, indien ze van 

onvoldoende kwalite it zijn, worden gesaneerd. Op die wijze kan n ieuw bouw  voor jonge 

gezinnen worden vermeden. De woningen voorouderen  hebben een andere schaal

grootte en zijn gemakkelijker inpasbaar in een beleid van inbreid ing en verd ichting. Om 

d it konkreet te verwezenlijken zullen op het gem eentelijk niveau maatregelen moeten 

worden genomen om een voldoende "doorzichtighe id" van de w on ingm arkt te garande

ren.

In het Struktuurplan worden de ruim telijke ordeningsaspekten van de huisvesting 

behandeld. In die kontekst moet de vanuit sociaal-ekonom isch oogpunt belangrijke vraag 

naar een adekwaat beleid van sociale w on ingbouw  buiten beschouw ing worden gelaten. 

Er kan ook niet worden ingegaan op de vraag in welke mate en via welke m iddelen een 

duurzame oplossing kan worden gegeven aan het probleem  van huisvesting van de 

groep van kansarmen, voor w ie een integrale benadering van hun problem atiek zich 

opdringt. Niet zonder betekenis is toch wel er op te wijzen dat de scheve verdeling van de 

huishoudens over de voorraad van "sociale" woningen om bijsturing vraagt. Een te groot 

aantal huishoudens met een bovenmodaal inkomen betrekt een "goedkope" woning en 

tai van huishoudens met een laag inkomen blijven aangewezen op de voor hen te dure 

privé-markt.
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Het is wel duidelijk dat op het gem eentelijk niveau maatregelen moeten worden genomen 

om ruim te voor te behouden voor w oningen voor betrokken doelgroep. Het beleid op het 

hogere niveau, onder meer met behulp van premiestelsel o f rentesubsidie o f andere, 

tekent de contouren ten aanzien van aflijn ing  van doelgroep en randvoorwaarden.

De overheidstussenkom st via prem iestelsel o f andere steunmaatregelen m oet veel meer 

"gerichthe id" vertonen. Via een explic ie te  gerichtheid kan onder meer ook verd ichting 

(koppelwoningen, rijwoningen) en inbreid ing worden ondersteund.

In de kustgemeenten m oet - ook al w o rd t de behoefte op basis van autonom e groei zeer 

gering - p rio rite it worden gegeven aan huisvesting voor permanente bewoning tegenover 

de vraag naar huurvakantiewoningen en tweede verblijven. Aandacht m oet worden 

besteed aan de scheefgroei van een toenem end aantal "cam pingbew oners", die deze 

logiesvorm  voor permanente bew oning benutten hoewel de logiesvorm  en de kontekst 

van nutsvoorzieningen niet adekwaat is voor d it gebruik.

Ook in het landelijk gebied m oet worden voorkom en dat tweede verb lijven de nog 

beschikbare ruim te (en bestaande woningen) aanspreken en negatief inwerken op de leef

baarheid van de kernen.

Mede tegen de achtergrond van een op term ijn  wegvallen van behoefte to t u itbreid ing 

van het woningbestand en de doelste lling van behoud van open ruim te d ringt zich de 

vereiste op om op vrijkomende hofsteden zo weinig m ogelijk overstap naar w oonfunktie  

(permanent verb lijf) toe te laten, tenzij in L4- en L3-gebieden. Een dergelijke overstap 

m oet worden uitgesloten wanneer niet voldaan is aan een normaal aanbod van nutsvoor
zieningen.

De centrale doelste llingen van behoud van open ruim te en de herwaardering van het 

stedelijk weefsel houden in dat het beleid uitdrukkelijk keuzen maakt die hun vertaling 

vinden in konkrete maatregelen en een instrum entarium  dat hanteerbaar is. Op het niveau 

van het Vlaamse Gewest en het niveau van het Struktuurplan W est-Vlaanderen 

(c.q. deelgebied Kustzone) w o rd t een referentiekader geschapen en worden randvoor
waarden om schreven. Het gem eentebestuur m oet echter de m otor b lijven ten aanzien 

van stads- en dorpsherwaardering en algemeen van de konkretizering van het ru im te lijk  

beleid. Voorwaarde is echter duidelijkheid en kontinuïte it in het beleid op het hogere 

niveau. Enkel in een dergelijke situatie kan van de gem eenten worden verw acht dat zij 

daadwerkelijke aktoren worden en de se lektiv ite it waar maken die zich opdringt, even

tueel met inbegrip van graden van uitsortering van gehuchten en deelgemeenten die 

funktieverlies moeten aanvaarden. Een ruim te lijk-geografisch gedifferentieerd beleid, dat 

zich opdringt, is enkel m ogelijk indien de inbreng substantieel kan en mag zijn vanu it de 

regio en de gem eenten, waarbij de gem eenten zich meer en meer ais belangstellende en 

belanghebbende profileren en de nodige stappen zetten om de transparantie van de 

w on ingm arkt te optim alizeren (inventarizatie leegstand en andere).
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Een grondbele id  m oet het m ogelijk maken voorm eld beleid haalbaar te maken.

6) KULTUURHISTORISCH ZEER WAARDEVOL WOONGEBIED

Op het Struktuurplan zijn een aantal samenhangende woongebieden of delen ervan ais 

"kultuurhistorisch zeer waardevol" aangeduid. Het bebouw ingspatroon en talrijke gebou

wen hebben een zeer waardevolle kultuurhistorische betekenis.

Het betreft in eerste instantie het centrum van Brugge dat het uitzicht en de typische 

struktuur van een oude historische stad kon bewaren.

Ook de centra van de historische stadjes Veurne en Damme zijn om hun opvallende een

heid opgenomen. Verder zijn aangeduid : (delen van) de kernen Lissewege, Beauvoorde, 

Oudenburg en Snellegem.

Van veel recentere datum  tenslotte is de ais eenheid opgevatte (op het einde van de 19de 

eeuw) elegante v illaw ijk  "de Concessie" van De Haan.

C. NIJVERHEID EN DIENSTEN

1) ALGEMEEN

In elk van de kustarrondissementen is - in tegenstelling met de andere W estvlaamse 

arrondissementen - de tertiaire sektor over de gehele naoorlogse periode steeds de 

hoofdsektor van tewerkste lling geweest.

De industrializeringsgraad van het arrondissem ent Oostende is de laagste van alle 

Vlaamse arrondissementen.

In het arrondissem ent Brugge was er over het geheel van de naoorlogse periode, een 

aangroei van de werkgelegenheid in de secundaire sektor, in tegenstelling met de arron

dissementen Oostende en Veurne.

De expansie van de industrie in het arrondissem ent Brugge deed zich voor in de jaren 

zestig en het begin van de jaren zeventig. In het arrondissem ent Veurne is er meer recent 

een inhaalbeweging uitgevoerd, waarbij de stad Veurne fungeert ais onbetw ist centrum.
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De groei van de industrie in de Kustzone valt voor een groot deel terug op inbreng van

buiten uit. Voor het arrondissem ent Oostende is eerder recent een Japan-pool in 

ontw ikkeling.

De herlokalizatie van bedrijven en latere uitbreidingen van geherlokalizeerde bedrijven is 

de belangrijkste faktor van grondinnam e op bedrijventerreinen.

In de V isievorm ing en doelste llingenform ulering (punt 3) is aangegeven welke de 

uitgangspunten zijn voor het aanbieden van kwalitatieve ruim telijke voorwaarden ter 

bevordering van een duurzame ekonomische ontw ikkeling, met aangepaste aandacht 

voor afdoende diversifikatie. Het beleid is te enten op de hiërarchie van kernen (de knoop

punten), met een adekwaat lokatiebeleid ais dragende faktor.

Een aangepaste industrië le onderbouw  moet op een evenw ichtige wijze ondersteunend 

werken en onder meer de ontw ikkeling van intermediaire diensten aan bedrijven 

(m arktsegm ent van de tertiaire sektor) m ogelijk maken. Een aanbod van bedrijventerre i

nen m oet ruim te bieden voor bepaalde vormen van industrievestig ing en voor bepaalde 

tertiaire aktiviteiten.

De lokatie van de bedrijventerreinen en de aard van de industrievestig ing m oet dusdanig 

geschieden dat konfliktsituaties met de toeristische aktiv ite it en het m ilieu worden verm e
den.

De haven van Zeebrugge ais diepzeehaven w ord t gezien ais een belangrijke groeipool 

met een terrein in de achterhaven voor havenaktiviteiten en voor d iepwatergebonden 

bedrijven. Over de wijze waarop deze u itbouw  is te verenigen met de toeristische belan

gen van de Oostkust werd in 1971 een protokol ondertekend.

De industriële ontw ikkeling rond de zeehaven van Oostende situeert zich eveneens in de 

achterhaven. De konkretizering staat grotendeels in funktie van de u itvoering van het 

"M asterplan ter renovatie van de haven van Oostende", met de bouw  van een nieuwe 

zeesluis (tussen haven en kanaal Brugge-Oostende). Deze u itbouw  is ook te zien in relatie 

met een funktionele verdeling tussen de havens van Zeebrugge-Brugge en Oostende.

Voor de W estkust werd geopteerd om het verzorgend centrum  Veurne (matig uitgeruste 

kleine stad) door een versterkte industriële onderbouw  meer armslag te bieden om zijn 

verzorgende funktie vo lw aard iger uit te bouwen. Veurne heeft zich in de voorbije  jaren 

ook exp lic ie t geaffirm eerd ais kern met een industriële funktie.
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Een industriële ontw ikkeling moet worden opgebouwd rond een innovatie f produktiem i- 

lieu. Hierbij zijn het opleid ingsniveau van de beroepsbevolking, het operationele karakter 

van kenniscentra (zoals een industriële hogeschool en technologiecentra) en een stuwend 

begeleidingskader (zoals de Technologische Innovatiecel voor Vlaanderen van de 

GOM ' s, het Business Corporation Netwerk, Technisch M anagement O ndersteuning en 

Export M anagem ent Ondersteuning) van wezenlijk belang.

Het geheel moet zijn plaats vinden in het raam van een duurzame ontw ikkeling waarbij 

aan menselijke behoeften w ord t tegem oet gekomen en een evenw icht w o rd t bereikt tus

sen alle elementen van de bestaansruimte en een beheersen van de ekonom ische en 

sociaal-kulturele ontw ikkeling.

Streekontw ikkeling - in ruime zin benaderd, met integratie van aspekten van ruim telijke 

ordening en milieu - is slechts op een gedegen wijze m ogelijk indien er perm anent een 

voldoende en gediversifieerd aanbod van bouwrijpe gronden voor bedrijfsvestig ingen op 

de markt is. Een aanbod van uitgeruste bedrijventerreinen is te beschouwen ais een 

noodzakelijke ekonom ische infrastruktuur (zoals wegen, waterwegen, researchcentra en 

andere). Hierbij moet in een aantal kernen steeds reservering verzekerd b lijven van een 

groot aaneengesloten terrein ais onderdeel van het voorraadbeleid.

Met het oog op een in de hand houden (adekwaat richten) van de m orfo log ische verste

delijking en het maximaal beschermen van de open ruimte is het noodzakelijk - afgezien 

van overwegingen van rationalite it op het vlak van sociaal-ekonom ische ontw ikkeling - 

strukturerende voorzieningen en infrastrukturen te enten op de funktioneel ru im telijke 

struktuur. Dit betekent dat een hiërarchie van bedrijventerreinen m oet w orden vooropge

zet die aansluit bij de kernenhiërarchie.

Binnen deze kontekst is dan het onderscheid te maken tussen w at kan w orden genoem d 

"regionale" bedrijventerreinen en "lokale" bedrijventerreinen (14). Dit onderscheid is rele

vant vanu it ru im te lijk  en sociaal ekonom isch standpunt. De kenmerken van deze beide 

soorten bedrijventerreinen worden hierna in het kort aangegeven.

Regionale bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen die door de aard van de aktiviteiten 

die ze kunnen opnemen - met name stuwende bedrijven - en door hun lokatie 

(verkeerstechnisch en algemeen ruim telijk) en om vang, een werkgelegenheidsfunktie  

hebben voor een ru im er gebied dan de gemeente van lokalizatie. Ze zijn in het raam van 

de ruim telijke ordening een wezenlijk element van beheersing van m ob ilite it en vrijwaren 

van open ruim te (tegengaan van versnippering).

(14) D it onderscheid  is n ie t d irekt gekoppe ld aan de in het verleden genom en (en ten dele ook thans nog m ogelijke) beslissin

gen qua toekenn ing  van een s ta tuu t (nationaal belang, regionaal belang) in relatie m e t subsid iëring van u itrustingsw erken.
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Regionale bedrijventerreinen maken deel uit van de regionale ru im telijke struktuur. Zij 

worden gesitueerd tegenover het u itgangspunt van een gedekoncentreerde bundeling. De 

toewijzing geschiedt aan de onderscheiden verzorgende centra. Om ruim telijke redenen 

c.q. om w ille  van de aanwezigheid van andere aktiviteiten (zoals toerisme) kan de facto de 

lokalizering gebeuren, niet op het grondgebied van het verzorgend centrum  zelf, maar in 

de nabijheid ervan.

Dergelijke bedrijventerreinen zijn bestemd voor de opname van stuwende bedrijven. In 

het algemeen bieden ze - norm aliter via een aangepaste zonering - ook plaats aan 

ambachtelijke en kleine en m iddelgrote ondernem ingen die bevolkingsvolgend zijn. Deze 

terreinen kunnen een belangrijke rol spelen bij de herlokalizering van bedrijven.

Regionale bedrijventerreinen krijgen een funktie in een adekwaat voorraadbeleid, met het 

oog op het op de markt aanbieden van een groter aaneengesloten blok bruikbaar voor 

grotere bedrijven.

Een regionaal bedrijventerrein krijgt bestem m ing via een bestem m ingsplan boven het 

gem eentelijk niveau.

Om wille van hun bovengem eentelijke en belangrijke ekonom ische betekenis w ord t voor

opgezet dat nieuwe regionale bedrijventerreinen het statuut moeten verkrijgen van 

"bedrijventerrein van openbaar nut". Dergelijke bedrijventerreinen kunnen enkel worden 

gerealizeerd door een overheidsinstantie (gemeente, interkom m unale, GOM, Havenbe

stuur, Vlaamse Gemeenschap).

Een lokaal bedrijventerrein is een terrein voor am bachtelijke en kleine to t m iddelgrote 

ondernem ingen (KMO 1 s) die hoofdzakelijk bevolkingsvolgend zijn. Een dergelijk terrein is 

ook bestemd voor de herlokalizatie van am bachtelijke bedrijven en KM O 's. Op een lokaal 

bedrijventerrein kunnen ook voorm elde hoofdzakelijk bevolkingsvolgende bedrijven w o r

den toegelaten uit een nabije gemeente.

Dergelijk bedrijventerrein vo rm t een onderdeel van de gem eentelijke struktuur en kan niet 

worden gelokalizeerd ais zichtlokatie langs autowegen, autosnelwegen en toeristische 

invalswegen. De lokalizatie kan geschieden binnen de "afgelijnde woonkern" of het 

gebied "R ichting van toelaatbare w oonkernontw ikke ling" (zie Wonen). In enkele gevallen 

is op de Plankaart een aanduiding opgenom en "R ichting van toelaatbare ontw ikkeling 

voor lokaal bedrijventerre in". Uiteraard is steeds rekening te houden met ru im telijke ele

menten, elementen van m ilieu, verkeer en dergelijke.
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De oppervlakte moet een verantwoording vinden in een adekwaat behoeftenonderzoek. 

Hierbij moet aandacht gaan naar de ruim telijke situering van de thans bestaande bedrij

ven, hun hinderlijk karakter en mogelijkheden to t sanering aan de bron, de potenties van 

verdere ontw ikkeling en dergelijke.

Percelen van meer dan 1 ha worden in beginsel afgewezen.

Samen met de bestem m ing van de betrokken gronden m oet een plan van aktie verzekerd 

zijn (initiatiefnemer, financiering, tim ing, voorschriften), waartoe onder meer behoort de 

m ogelijkheid to t onteigening.

Een lokaal bedrijventerrein krijgt bestemming via een gem eentelijk plan van aanleg.

2) LOKATIEBELEID

De ruimtelijke invalshoek, medebepaald door sociaal-ekonom ische overwegingen, is die 

van de zogenaamde "gedekoncentreerde bundeling".

De optie voor een spreiding van bedrijventerreinen verbonden met de spreiding van ver

zorgende kernen vind t zijn verantw oord ing mede vanuit een sociaal-ekonomische 

invalshoek, die ook reële betekenis hecht aan het herleiden of beperkt houden van regio

nale verschillen in welvaart.

Te sterke koncentratie in zogenaamde groeipolen leidt to t bovenm ate hoge m obilite it, met 

aanzienlijk ruim tebeslag voor verkeersinfrastruktuur, hoge vervoerskosten en sociaal 

onverantwoorde pendel.

De grootte van de bedrijventerreinen dient uiteraard verschillend te zijn afhankelijk van 

het verzorgingsniveau, de reële arbeidsmarkt (groei beroepsbevolking, werklozen, regres

sieve sektoren, reëel terughaalbare pendel) en de behoefte aan herlokalizering van 

bedrijven.

Het is van de grootste betekenis er op te wijzen dat aan verplaatsen van bedrijven pas 

moet worden gedacht ais alle elementen dit aanwijzen; d it houdt onder meer in dat zoveel 

ais m ogelijk overlast aan de bron zelf is te bestrijden.

Het totaal uiteenhalen van funkties is af te wijzen. Gestreefd moet worden naar een betere 

integratie van wonen met andere hiermee verenigbare aktiviteiten.
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Van de grootste betekenis is dat in gemeentelijke plannen van aanleg mogelijkheden w o r

den geboden, naast huisvesting en sociaal-kulturele voorzieningen, voor bedrijvigheden 

die weliswaar niet strikt residentieel zijn maar wel verenigbaar met een goede buurtschap.

Waar verlaten bedrijfsruim te ontstaat in het woongebied dient niet ipso facto te worden 

aanvaard dat deze gronden een andere bestem m ing dienen te krijgen. Er kan ernaar w o r

den gestreefd het bedrijfsgebruik van de gronden te behouden, althans voor zover dit 

m ogelijk en verantwoord is vanuit m ilieu-hygiënisch, verkeerstechnisch, bedrijfsekono- 

misch en ruim telijk standpunt.

In het agrarisch gebied is de vestiging van nieuwe verwerkende bedrijven (zoals 

melkerijen, konservenfabrieken, d iepvriesbedrijven) niet aanvaardbaar, ook al hebben ze 

uitgesproken opwaartse of neerwaartse bindingen met land- en tu inbouw . Dergelijke 

bedrijven horen thuis op een bedrijventerrein.

Voor de dienstverlenende bedrijven zijn bepaalde agglom eratiefaktoren en een goede 

bereikbaarheid doorgaans van de grootste betekenis. De ruim telijke ordening moet hier 

sterker dan in het verleden de ontw ikkeling en optim ale leefbaarheid van de stedelijke 

centra ondersteunen, door het tegengaan van onnodige verplaatsingen van dienstverle

nende bedrijven en het weren in het buitengebied van de vestiging van typisch stedelijke 

bedrijven.

Zones voor dienstverlenende bedrijven moeten zoveel m ogelijk in deze centra zelf w o r

den voorzien. Hierbij kunnen u itbouw  van vestigingsm ogelijkheden voor 

dienstverlenende bedrijven en stadsvernieuwing samengaan; hieraan m oet de grootst 

mogelijke steun worden gegeven. Aandacht moet worden gegeven aan het verkeersaan- 

trekkend karakter van som m ige bedrijvigheden; in de d ichtst bebouwde delen van de 

binnenstad zal vestiging van dergelijke bedrijvigheden (onder meer kantoorcom plexen) 

omzichtig moeten worden benaderd.

Kantoren, arbeidsintensieve bedrijven en voorzieningen die veel bezoekers aantrekken, 

moeten bij voorkeur worden gevestigd bij knooppunten van openbaar vervoer in het ste

delijk gebied.
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Een kernenversterkend beleid, met aandacht voor verwevenheid van funkties, slu it echter 

niet uit dat som m ige vormen van dienstverlening en verkoop niet langer inpasbaar zijn in 

het fijnm azig weefsel van historisch gegroeide kernen. W ildgroei van dergelijke bedrijv ig 

heden langs invalswegen en zichtlokaties langs autowegen en autosnelwegen m oet 

worden tegengegaan. Aan "gebundelde ontm enging" kan op welgekozen plaatsen vorm  

worden gegeven.

Het aanbieden van voldoende gedifferentieerde bedrijfshuisvestingsm ogelijkheden - 

afhankelijk van de grootte en d iversite it van de centra - m oet worden nagestreefd 

(ontw ikkelen van specifieke terreinen).

De keuze van de lokalizatie van de bedrijventerreinen m oet rekening houden met de land

bouwkundige en de landschappelijke waarde van de gronden, hun fysische 

eigenschappen (bouw vasthe id ,...) en andere meer. Van grote betekenis is een goede ver- 

keersontsluiting, inbegrepen ontslu iting met het openbaar vervoer of de m ogelijkheid dit 

te realizeren zonder bovenm atige kosten. A lgemeen m oet worden gestreefd naar het 

optim aal benutten van bestaande infrastruktuur. Gemeentegrenzen en arrondissem ents

grenzen zijn op zich geen absoluut gegeven. Een bedrijventerrein op de rand van een 

bepaald arrondissem ent kan zeker worden gekoncipieerd mede ten behoeve van een deel 

van een aangrenzend arrondissement.

De vervaging tussen produktie en dienstverlening heeft er onder meer toe bijgedragen 

dat grotere eisen worden gesteld aan het voorkom en (het imago) van de bedrijventerre i

nen. Dit is voor de toekom st een belangrijk gegeven.

Het lokatiebeleid m oet een essentieel onderdeel worden van het ru im te lijk  en 

sociaal-ekonom isch beleid.

Voor alle regionale bedrijventerreinen zijn de belangrijke eisen die van ligging, bereikbaar

heid en voorzieningenniveau. Heel explic ie t - veel sterker dan in het verleden - m oet 

aandacht uitgaan naar de "inpassing" in het stedebouwkundig weefsel. Bij de konkrete 

realizatie zal verbijzondering moeten worden ingebouwd w at betreft de aanleg (fazering, 

voorschriften, groeninkleding en dergelijke).

Het "lokatiebele id" voor bedrijven m oet veel u itdrukkelijker dan in het verleden in relatie 

worden gebracht met m obilite itsfaktoren.

In Nederland w o rd t een beleid geïnitieerd waarin beperking van de groei van de autom o

b ilite it en sterkere integratie van het openbaar vervoer ais belangrijke doelste llingen naar 

voren treden. In een werkdokum ent "Geleiding van de m ob ilite it door een lokatiebeleid 

voor bedrijven en voorzieningen" (M inisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en M ilieubeheer - mei 1990) worden de begrippen "m ob ilite itsp ro fie len" en 

"bereikbaarheidsprofie len" gehanteerd.
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De bereikbaarheidsprofielen worden onderscheiden in A-, B- en C-lokaties. A-lokaties 

worden optim aal ontsloten via het openbaar vervoer. B-lokaties worden gekenmerkt 

door een kom binatie van een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en een goede 

bereikbaarheid per auto. C-lokaties zijn gekenmerkt door een optim ale ontslu iting voor 

het autoverkeer.

Bij de m obilite itsprofie len is de gedachte dat het bedrijfsleven kan worden gesegmenteerd 

naar kenmerken zoals arbeidsintensiteit, bezoekersintensiteit, auto-afhankelijkheid bij de 

bedrijfsvoering en afhankelijkheid van goederentransport over het wegennet.

Het welslagen van een dergelijk beleid is sterk afhankelijk van een aangepast parkeerbe

leid. Beperking van het aantal parkeerplaatsen voor A-lokaties moet het gebruik van het 

openbaar vervoer helpen hard maken. Omdat de kwalite it van het openbaar vervoer 

veelal nog te wensen overlaat, aanvaardt men geleidelijkheid in de invoering van parkeer- 

normen en een differentiëring van het tem po naargelang de regio.

De operationalizering van een dergelijk ideëel lokatiebeleid stuit in de praktijk op heden 

nog op heel wat problemen.

Het is aangewezen dat op term ijn een instrum entarium  hanteerbaar w o rd t gem aakt om 

een lokatiebeleid in relatie met het m obilite itspatroon te kunnen garanderen.

Het eenvoudigste is het evalueren van bereikbaarheidsprofielen. Toch b lijkt in de praktijk 

dat in Nederland de criteria voor de afbakening van A- en B-lokaties verre van eenduidig 

zijn of worden gehanteerd. Criteria hebben onder meer te maken met afstanden 

(gemeten via het wegennet, in tijdsduur) vanaf een intercity-station dat al dan niet fun 

geert ais centraal station, de klassifikatie van het wegennet en andere meer.

In een recente studie werd vastgesteld dat er tussen de verschillende gemeenten 

behoorlijke verschillen bestaan in de wijze waarop bereikbaarheidsprofielen worden 

opgesteld (15) en dat dit de m ededinging scheeftrekt. Voor de A-lokaties worden diverse 

kom plicerende faktoren verm eld, waaronder het gebrek aan duidelijke beleidskeuzes 
(zoals van de spoorwegen).

(15) Buck Consu ltants Internationa l : A- en B-lokaties in de praktijk : kapaciteiten en kne lpunten. In opdrach t van de R ijksplanolo

gische Dienst, N ijm egen, januari 1992. De stud ie  be tro f A m sterdam , R otterdam , Den Haag, U trecht, Eindhoven, 
A rnhem /N ijm egen, Enschede/Hengelo, Haarlem en Leiden.
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Het hanteren van m obilite itsprofie len is geen eenvoudige opgave. Akkuraat inzicht ten 

aanzien van (al dan niet nieuwe) bedrijven vergt naast bedrijfsekonom ische ook heel wat 

meer algemene inform atie, onder meer over toekom stige ontw ikkelingen. De onderne

m ing zelf is een dynam ische aktor; de produktie en de produktiem etoden zijn aan 

w ijzig ing onderhevig, met gevolgen voor aard en om vang van het arbeidseffektief, aan- 

en afvoer van grondstoffen en produkten, enz.

Buck Consultants International kom t in de voorm elde studie to t de vaststelling dat de 

bestudeerde gemeenten nog nauwelijks uitwerking gaven aan het begrip m ob ilite itspro 

fielen. De studie verm eld t : "Veelal acht men een exacte bepaling van welk type bedrijf 

zich wel of niet op welk type lokatie mag vestigen een dermate sturende ingreep in het 

lokatiekeuzeproces van een bedrijf, dat dit afschrikkend zou werken op geïnteresseerde 

bedrijven" (16).

In een studie van het Instituut voor Ruimtelijke Organisatie (TNO) w ord t er op gewezen 

dat, om wille van verschillen in de kwaliteit van het openbaar vervoer en parkeerregimes, 

het hanteren van uniform e criteria niet reëel is (17). Er is ook vastgesteld dat ind ividuele 

bedrijfsvestigingen qua kenmerken in belangrijke mate kunnen afwijken van het 

gem iddelde beeld in hun klasse. Normaliter zal een bijhorend aanbod aan verkeers- 

voorzieningen inzet van het beleid moeten zijn.

In Nederland hebben de provincies bij het overleg over het lokatiebeleid aangedrongen 

op een regionale differentiatie van het beleid. Omdat de ruim telijke situatie inderdaad 

sterke verschillen vertoont, heeft het centrale niveau een dergelijke d ifferentiatie aan

vaard, maar wel onder het m otto  “wel anders per regio, maar niet m inder intensief".

Voor de Kustzone houden de verder volgende voorstellen van nieuwe bedrijventerreinen 

rekening met overwegingen van ontsluiting via het autowegennet (bestaand, ontworpen), 

nabijheid van spoorwegstation en mogelijkheden van nog te verbeteren openbaar ve r

voer.

(16) Ibid, S am envatting, blz. 18.

(17) VERROEN E.J., DE JONG M.A., KORVER W., JANSEN B., M ob ilite itspro fie len  van bedrijven en ins te llingen". S tudie 

u itgevoerd door het Ins tituu t voo r R uim te lijke O rganisatie TNO, in opdrach t van het P rojectbureau voor Integrale Verkeers- 

en Vervoerstudies, Delft, jun i 1990, blz. VIII en 98.
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3) BEHOEFTE EN AANBOD VAN BEDRIJVENTERREINEN

In de begeleidende nota bij het Voorontwerp van Struktuurplan Vlaanderen (Gewenste 

Ruimtelijke Struktuur) van oktober 1993 w ord t vermeld dat er voor de bepaling van de 

bijkomende behoefte aan bedrijventerreinen m etodologisch heel wat problem en rijzen.

De metode die in voorm eld Voorontw erp w ord t gebruikt, w ord t voor de behoeftenbepa

ling voor het Struktuurplan Kustzone niet toepasbaar geacht.

Hierna zal worden aangegeven dat het niet in eerste instantie de evolutie  is van de aktieve 

bevolking - die moeilijk te ramen is - die de vraag naar bedrijventerreinen determineert. 

Verder wijzen de feitelijke gegevens voor de Kustzone (en W est-Vlaanderen) uit dat de 

basisruim tebehoefte per werknem er in de tertiaire sektor niet gunstiger (lager) is dan in de 

secundaire sektor voor de bedrijven die een vestiging vinden op bedrijventerreinen.

a) BEHOEFTENBEPALING

Analyse van gegevens die door de GOM - West-Vlaanderen system atisch worden verza

meld en verw erkt toon t aan dat de grondinnam e door bedrijven op bedrijventerreinen 

geen direkte relatie meer heeft met gegevens zoals aangroei van de beroepsbevolking, 

expansie van de werkgelegenheid en dergelijke.

Inzicht in de globale evolutie van de werkgelegenheid in de secundaire en de tertiaire sek

tor geeft geen beeld van de samenstellende delen (verdw ijnen van bedrijven, expansie of 

regressie in bestaande bedrijven, oprichting van nieuwe bedrijven). Voortdurende ver

nieuwing binnen de Sektoren kan weinig effekt hebben op het kwantitatieve gegeven van 

de werkgelegenheid maar kan - mede door de gewijzigde aard van de tewerkgestelden 

naar opleid ingsniveau en daarmee gerelateerde vereisten - een belangrijke im pact heb

ben qua grondbehoefte.

De herlokalizatie van bedrijven - om bedrijfsekonom ische en/of redenen van m ilieu - is 

een belangrijk element. Herlokalizatie van bedrijven kan zowel gepaard gaan - op korte of 

lange term ijn  - met groei van de werkgelegenheid ais met verm indering of stabilizering.
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Een belangrijk element in de behoeftenbepaling is onbetw istbaar de behoefte voor herlo

kalizatie van bedrijven. Tijdens de jaren 1984 to t en met 1990 werd de inname van 

bedrijventerreinen in de Kustzone voor meer dan tweederde bepaald door herlokalizaties 

van bedrijven (en latere uitbreidingen).

De vestiging van bedrijven op bedrijventerreinen (en latere grondinnam e voor verdere 

uitbreiding ter plaatse) heeft niet enkel meer betrekking op bedrijven uit de verwerkende 

industrie en het bouwbedrijf, maar meer en meer op bepaalde segmenten uit de tertiaire 

sektor. De segmenten uit de tertiaire sektor zijn vooral reparatie van gebruiksgoederen en 

voertuigen (garages), goederenvervoer en personenvervoer over de weg, tussenpersonen 

in het vervoer, groothandel, opslag, rekuperatiebedrijven, hulpbedrijven en dienstverle

ning aan ondernem ingen, verhuur van goederen, schoonmaakbedrijven, wasserijen, 

d ienstverlening inzake rekreatie, autorijscholen.

De verkopen op regionale terreinen in de Kustzone tijdens de jaren 1982-91 waren ais 

vo lg t verdeeld :

(a) Exclusief verkopen aan nutsbedrijven, gemeenten en andere.

Dat er geen direkte relatie meer is tussen grondinnam e en evolutie van werkgelegenheid 

en/of beroepsbevolking is aan te geven met cijfergegevens van de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid (RSZ) betreffende de bezoldigde werkgelegenheid, in konfrontatie met 

de verkopen van gronden op bedrijventerreinen (inclusief voor wegen en nutsvoorzienin

gen).

Industrie
Bouw
Tertiaire sektor (a)

Procentuele
verdeling

41
12
47

Totaal 100
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Bezoldigde werkgelegenheid (30 juni) 1978 1987 1992 (a)

Industrie en energie 
Bouwbedrij f

31.082
12.307

27.623 
7.122

26.021
7.650

Secundaire sektor 43.389 34.745 33.671

Segmenten van tertiaire sektor 
in tekst (NACE-kodes : 61, 62, 
722, 723, 772, 773, 83, 84, 85, 
936, 979, 981) (b)

vernoemd 
63, 67, 
923,

11.939 14.647 18.535

Totaal 55.328 49.392 52.206

Verkopen (alle terreinen) 
1978-86 (9 jaar) : 234 ha 
1987-91 (5 jaar) : 233 ha

(a) In 1992 is ook de tewerkstelling opgenomen van personen die gemid
deld niet langer dan 2 uur per dag werken.

(b) Omvat ook de tewerkgestelden via interimbureaus (werkend in secun
daire en in tertiaire sektor).

Uit de inventaris die op vraag van de Vlaamse Regering door de Vlaamse GOM 's w ord t 

bijgehouden, b lijkt dat m de Kustzone op de bedrijventerreinen er gem iddeld 

25 arbeidsplaatsen per ha zijn in de secundaire sektor en 17 arbeidsplaatsen per ha in de 

tertiaire sektor (exclusief havenzones).

Hoewel er geen sprake meer is van een direkte relatie tussen grondinnam e en evolutie 

van werkgelegenheid en beroepsbevolking, is het wel duide lijk  dat er im plikaties zijn u it

gaande van een beperkte dan wel sterke aangroei van de beroepsbevolking en van de 

werkgelegenheidssituatie c.g. werkloosheidssituatie. De m ogelijkheden van onder meer 

een rekonversiebeleid en/of expansiebeleid in relatie met het aantrekken van initiatieven 

van buiten de eigen regio zijn beperkter bij een stagnerende beroepsbevolking dan bij een 

fors groeiende beroepsbevolking.
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Een prognose van de beroepsbevolking geeft aan dat er rekening is te houden met een 

daling van de mannelijke beroepsbevolking na het jaar 2000 en w e llicht reeds vroeger. De 

onzekerheidsgraad ten aanzien van de evolutie van de vrouw elijke beroepsbevolking is 

groot. Toch is ook voor de vrouwen de verwachting reëel te noemen dat na het jaar 2000 

een terugloop van de vraag naar arbeid zich kan voordoen.

Anderzijds is in aanmerking te nemen dat de werkloosheid op heden zeer groot is. Struk- 

tuurplanning kan te gepasten tijde inspelen op een zich wijzigende situatie, waarom trent 

thans nog heel wat onduidelijkheden zijn.

De raming van de toekom stige behoeften is niet Ios te koppelen van het tijdstip  van deze 

behoeftenbepaling, gerelateerd met (verwachtingen qua) het te voeren beleid en verbe

terde inzichten in tendensen.

Het beleid moet ruim te bieden voor investeringen die (tijdelijk) supplementaire 

werkgelegenheid scheppen, voor vervangende werkgelegenheid en ook voor het (ten 

dele) behouden van werkgelegenheid in bedrijven die onder druk komen te staan 

(norm aliter met verschuivingen in de produktie of produktiem etoden).

Voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid in bestaande bedrijven (eventueel met 

het starten van een nieuwe produktie-eenheid) of voor het behouden van werkgelegen

heid kan vanuit bedrijfsekonom ische overwegingen uitdrukkelijk gekozen worden voor 

inname van gronden ter plaatse. Vanuit planologisch oogpunt en m ilieu-overwegingen 

kunnen de bezwaren voor dergelijke grondinnam e en investeringen groot of zelfs abso

luut zijn. Ook tegen behoud ter plaatse (al dan niet met w ijz ig ing in de produktie) zonder 

bijkomende grondinnam e kunnen er oprechte bezwaren zijn.

Het is thans niet m ogelijk een akkuraat beeld te krijgen over het effekt van het in de 

komende jaren te voeren beleid.

Het al dan niet behoud van "bedrijven" in de woonzone w ord t naast de beoordeling 

vanuit het oogpunt ru im telijke ordening ook bepaald door de beoordeling vanuit het oog

punt milieu.

De indruk bestaat dat meer dan in het verleden het behoud ter plaatse van bedrijven zal 

worden uitgesloten; de nog stijgende gevoeligheid van buurtbewoners voor (echte o f ver

meende) hinder ondersteunt deze tendens (ook uitgaande van bewoners die zich via 

n ieuwbouw hebben gevestigd toen het betrokken bedrijf er reeds was en waarbij de h in

derlijkheid niet is toegenomen).
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De behoeftenraming gaat ervan uit dat verwevenheid van funkties zoveel ais m ogelijk 

w ord t nagestreefd en dat sanering aan de bron geschiedt waar d it kan. Er w ord t ook aan

vaard dat u itbreiding ter plaatse van bestaande bedrijven in de woonzone of in het 

agrarisch gebied (zonevreemde bedrijven) onder bepaalde om standigheden m ogelijk is. 

Indien dit niet het geval zou zijn, dan moet onderstaande berekening worden aangepast in 

opwaartse zin.

Het lig t voor de hand dat zoveel ais m ogelijk afstem m ing m oet worden ingebouwd op het 

projekt "Vlaanderen 2002" van de Vlaamse Regering.

Op vraag van de Voorzitter van de Vlaamse Regering verrichtten de Vlaamse GOM s 

gezamenlijk een studie naar de behoeften aan bedrijventerreinen. Hierna w ord t dezelfde 

invalshoek gehanteerd, aangepast aan de regio Kustzone en met vertaling naar ruimtelijke 

behoeften voor regionale terreinen afzonderlijk.

In samenspraak met een afvaardiging van de Adm inistratie voor Ekonomie (M inisterie 

van de Vlaamse Gemeenschap) werd principieel gekozen voor een analyse op het niveau 

van de bestuurlijke arrondissementen. Besloten werd de haventerreinen en de terreinen 

langs een zeekanaal niet in de behoeftenberekening op te nemen, gelet op hun uitzonder

lijk en specifiek karakter. Er werd gekozen om de behoeften voor een periode van 10 jaar 

te bepalen op basis van de effektieve vraag (feitelijke verkopen en defin itieve opties) gere

gistreerd tijdens de jaren 1982 tot en met 1991 (10 jaar). Dit houdt in dat een trendbreuk 

ten aanzien van de beoordeling over het behoud ter plaatse van bedrijven niet is ingekal- 

kuleerd en dat vanuit dit oogpunt de berekening eerder ais een m in im um  is te zien.

Het is duidelijk dat de konjunktuursituatie intervenieert ten aanzien van de spreiding in de 

tijd  van de konkrete vraag. Een periode van laagkonjunktuur le idt to t uitstel van beslissin

gen qua grondaankopen en investeringen. Norm aliter kan worden verwacht dat nadien 

een inhaalvraag ontstaat.

De gekozen referteperiode (1982-91) om vat jaren van laagkonjunktuur en jaren van hoog- 

konjunktuur en kan ais basis voor vooruitberekening over een 10-jarige periode 

aanvaardbaar worden geacht.

De behoeftenberekening in het raam van het projekt "Vlaanderen 2002" gaat ervan uit dat 

op elk ogenblik en dus ook op het einde van de planperiode er een ijzeren voorraad moet 

zijn om een kontinuïte it in het aanbod te kunnen waarborgen. Gesteld is dat deze ijzeren 

voorraad ten minste het ekw ivalent moet zijn van de verkopen tijdens een periode van 

drie jaar. Het is de ervaring dat tussen het ogenblik van beslissing to t verwerving van 

gronden en het bouw rijp  op de markt aanbieden een periode van zowat drie jaar verloopt.
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Voormelde berekeningswijze leidt to t de volgende behoefte (in ha), u itgesplitst per 

arrondissem ent :

ARRONDISSEMENT BRUGGE :

Netto-oppervlakte 
Ijzeren voorraad 
(3 jaar)

Regionale terreinen 
Terreinen Transport- Herdersbrug
zonder zone Zee- watergebonden
specifikatie brugge (a )

76 14

23 4

23

Totaal netto : 
Totaal bruto :

99
114

18
21

30
30

(a) Eerste verkoop in 1983,

ARRONDISSEMENT OOSTENDE (18)

Netto-oppervlakte 
Ijzeren voorraad 
(3 jaar)

Regionale terreinen 
Terreinen Specifieke
zonder terreinen
specif ikatie

83 (a)

25 (a)

Totaal netto 
Totaal bruto

108
124

(a)
(a)

(a) Niet af te leiden uit vroegere verkopen, aangezien geen enkel speci
fiek terrein bouwrijpe gronden kon aanbieden.

(18) Bíj de verkopen van de re ferteperiode 1982-91 is geen rekening gehouden m et de verkoop in 1984 van 12,5 ha aan de WZK 

(thans V laamse M ilieum aatschapp ij VM M ) ais stapelplaats voo r slibm ateriaal. Deze gronden werden ais dusdanig nooit aan

gewend.
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ARRONDISSEMENT VEURNE :

Regionale terreinen 
Terreinen zonder 
specif ikatie

Netto-oppervlakte 
Ijzeren voorraad 
(3 jaar)

32

9

Totaal netto : 41
Totaal bruto : 47

Deze behoeftenbepaling w ord t aanvaardbaar geacht voor de planperiode van het 

Struktuurplan Kustzone (1992-2007) mede in aanmerking nemend dat een periodische 

evaluatie tijd ige bijsturing zal toelaten.

b) AANBOD PER 30 JUNI 1993

Gelet op het belang van een passend aanbod op subregionaal niveau (adekwate geogra

fische spreiding en diversifikatie) w ord t het aanbod verm eld per arrondissement.

De inventaris geeft de to ta lite it van het aanbod in de gewestplannen en latere 

gemeentelijke plannen van aanleg in afw ijk ing van de gewestplannen. Het gaat om alle 

terreinen die ten m inste 5 ha beslaan en niet in handen zijn van één enkel bedrijf.

De bouwrijpe oppervlakte is vermeld ais netto-oppervlakte (verkoopbaar aan bedrijven; 

exclusief de algemene infrastruktuur) en om vat de oppervlakten waarvan de uitrustings- 

werken begonnen waren (hoewel nog niet vo ltooid).

De voorraad gronden in eigendom  van de terreinbeheerders die nog bouw rijp  moeten 

worden gemaakt, zijn ais bruto-oppervlakte vermeld. Ook de nog onteigenbare opper

vlakte (volgens gewestplan of BPA) is verm eld ais bruto-oppervlakte.
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Aanbod regionale bedrijventerreinen Kustzone, 30 juni 1993 (in ha)
T o t a l e  

o p p e r v l a k t e  

( o n t e i g e n -  

b a a r ,  i n 

c l u s i e f  

r e e d s  v e r 

w o r v e n  )

R e e d s  a a n 

g e k o c h t e  

o p p e r v l a k t e

I n g e n o m e n  

o p p e r v l a k t e  

( i n c l u s i e f  

w e g e n  i  s ,  

o p e n b a a  r  

dome i  n )

I n

B o u w r  i j  p 

( n e t t o )

e i  g e n d o m

Nog u i t  

t e  r u s 

t e n

( b r u t o )

W a a r v a n  

i  n

o p t i e

O n t e i  g e n 

b a a r  v o l 

g e n s  Ge 

w e s t p l a n  

o f  BPA 

( b r u t o )

A r r o n d i s s e m e n t  B r u g g e

K l a s s i e k e  t e r r e i n e n  

S p e c i f i e k e  t e r r e i n e n

4 3 8 4 3 8 3 6 7 30 41 14 “

-  T r a n s p o r t z o n e  Z e e b r u g g e

-  H e r d e r s b r u g - B r u g g e  w a t e r g e -  

b o n d e n  t e r r e i n  ( B o u d e w i j n -

52 35 20 11 4 2 1 7

k a n a a  1 ) 85 85 46 39 - 6 -

A r r o n d i s s e m e n t  O o s t e n d e

K l a s s i e k e  t e r r e i n e n  

Sp ec  i  f i e k  t e r r e i n

4 5 9 394 311 66 17 4 65

-  V l i e g v e l d ,  O o s t e n d e 58 17 - - 17 - 41

A r r o n d i s s e m e n t  V e u r n e

K l a s s i e k e  t e r r e i n e n 1 2 6 126 1 1 2 14 “ 2 -

In de analyse zijn de haventerreinen van Zeebrugge en Oostende (inclusief 

Oostende-Blauwe Sluis) niet opgenomen. Dergelijke terreinen hebben een bovenregio

nale funktie en behoren tot het beleidsniveau van het Vlaamse Gewest. Het 

bedrijventerrein Oostende-Blauwe Sluis (langs het kanaal; voorheen Bredene) (circa 68 ha 

beschikbaar) krijgt zijn wezenlijke potentie pas na uitvoering van het renovatieplan van de 

haven van Oostende (19).

Er is wel afzonderlijk melding gemaakt van de transportzone te Zeebrugge, een specifieke 

zone, die moet toelaten de havenzone optimaal te laten funktioneren zonder beslag te leg

gen op diepwatergebonden terreinen. Er is ook melding gemaakt van een terrein te 

Oostende, ten westen van de Torhoutsesteenweg, op het Gewestplan aangeduid en in de 

toelichting bij het Gewestplan omschreven ais een terrein "ten behoeve van luchthaven

gebonden bedrijven en ter ondersteuning van het ekonomisch belang van de 

luchthaven". De toe lichting bij het Gewestplan verm eldt ten aanzien van de luchthaven 

van Oostende dat "ze een belangrijke aantrekkingspool kan zijn voor bepaalde industrieën 

die luchthavengebonden zijn en alzo een ondersteuning betekenen voor de tew erkste l

lingspolitiek. De hinder veroorzaakt door de aanwezigheid van het vliegveld dient 

evenwel to t een m in im um  te worden beperkt". Het is duidelijk dat het hier gaat om een 

specifiek bedrijventerrein. In het raam van het Im pulsprogram m a regio 

Oostende-Blankenberge is voorzien in de uitbouw  van deze zone.

(19) De gronden zijn e igendom  van het M in iste rie  van de Vlaamse Gem eenschap (Departem ent Leefm ilieu en Infrastruktuur). 

De gronden worden in e rfpach t gegeven.
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Ais specifieke terreinen zijn verder in het aanbod opgenom en gronden te Brugge langs 

het Boudewijnkanaal die worden voorbehouden voor watergebonden bedrijven.

De gronden te Brugge die op het terrein Herdersbrug worden voorbehouden voor water

gebonden bedrijven zijn gelegen langs het Boudewijnkanaal, verb ind ing  tussen 

Zeebrugge en Brugge; d it kanaalgedeelte is toegankelijk voor schepen van circa 

8.000 ton. Een dergelijke lokatie kom t elders in W est-Vlaanderen (buiten de havens) ner

gens voor.

Verlaten bedrijfsgronden of -gebouwen die binnen de kontekst van een aanbod van 

regionale bedrijventerreinen kwantita tie f wezenlijke betekenis hebben, waren niet voo r

handen in de Kustzone.

Het aanbod van leegstand van bedrijfsgebouwen is in de Kustzone dusdanig dat deze 

leegstand praktisch enkel in aanmerking kan komen voor een "broedplaatsfunktie" en 

eventueel tijde lijk  ais doorgang, maar niet inpasbaar is in een bovengem eente lijk beleid 

van aanbod van regionale terreinen.

Inm iddels is rekening te houden met de principiële beslissing van M inister 

Th. Kelchtermans dat circa 20 ha op het terrein Herdersbrug-Brugge in de zone voorbe

houden voor watergebonden terreinen (langs Boudewijnkanaal) w o rd t vrijgegeven voor 

de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale.

e) KONFRONTATIE TUSSEN AANBOD EN BEHOEFTEN

Er w o rd t rekening gehouden met een gem iddelde van circa 15 % voor 

(gemeenschappelijke) infrastruktuur bij het bouw rijp  maken van bedrijventerreinen.
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Een kwantitatieve (statistische) konfrontatie tussen vraag en aanbod (in ha) levert het v o l

gend beeld op voor de Kustzone, uitgesplitst per arrondissement :

Aanbod per 
30 juni 1993 (a)

Behoefte 
(bruto)

Klassieke terreinen 
Arrondissement Brugge 
Arrondissement Oostende 
Arrondissement Veurne

59
153
14

114
124
47

Specifieke terreinen 
Herdersbrug-Brugge : deel 
watergebonden 
Transportzone Zeebrugge 
Vliegveld, Oostende

13
31
58

30
21

(b)

(a) Exclusief gronden in optie. Aanbod omgerekend in bruto-oppervlakte.
(b) Nog geen verkopen (ais referentiepunt).

Voor de regionale bedrijventerreinen die fungeren ais klassieke terreinen is er in deze 

statistische benadering een tekort van circa 55 ha in het arrondissem ent Brugge en van 

circa 33 ha in het arrondissem ent Veurne.

Voor het terrein Herdersbrug te Brugge dat specifiek is door de ligging langs het Boude

wijnkanaal is er een berekend tekort. Dit specifieke terrein is ten westen van het 

Boudewijnkanaal niet uitbreidbaar. Een eventuele uitbreid ing ten oosten van het kanaal 

w ord t afgewezen om w ille  van overwegingen van open ruimte, milieu en landschap (zie 

ook Uitleg bij de Plankaart, punt 64 - signaal 19).

4) VOORSTELLEN

Op de Plankaart zijn de nieuwe regionale bedrijventerreinen aangeduid ais 

"Ontw ikkelingszone voor regionaal bedrijventerrein".
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Er w ord t een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde klassieke terreinen en de spe

cifieke terreinen.

Herhaald w o rd t dat op het niveau van het Struktuurplan West-Vlaanderen c.q. Kustzone 

enkel bodem bestem m ende beslissingen worden genomen voor de regionale bedrijven

terreinen. De planning geschiedt - zoals reeds verm eld - vanuit een bovengemeentelijke 

visie en stelt het beginsel van "gedekoncentreerde bundeling" voorop. Dit houdt in dat 

aandacht w o rd t gegeven aan een adekwate geografische spreiding, ten aanzien van de 

verzorgingscentra van verschillend niveau.

Ten aanzien van de lokale bedrijventerreinen w ord t hier niet ingegaan op de lokatie ais 

dusdanig. Dit aspekt w o rd t toegewezen aan de gemeenten. Hierbij gelden wel een aantal 

randvoorwaarden. Het uitgangspunt is u itdrukkelijk dat de bestem m ing en de realizatie 

een verantw oord ing m oet vinden in reële behoeften van herlokalizaties binnen de eigen 

gemeente en het bieden van vestigingsm ogelijkheden voor initiatieven die ontstaan in en 

verbonden zijn met de gemeente. Te veel gemeenten beogen in wezen het creëren van 

een tew erkste llingsfunktie  in kom petitie met groeicentra, wat moet worden vermeden.

De zones voor am bachtelijke bedrijven en K M O 's van lokale aard moeten in hun koncept 

(grootte, lay-out, voorschriften) dusdanig zijn dat wezenlijke kom petitie met de regionale 

terreinen - die ook K M O ' s opvangen - praktisch w ord t uitgesloten.

a) KLASSIEKE BEDRIJVENTERREINEN

De konfrontatie tussen aanbod en behoeften w ijs t uit dat het tekort voor de planperiode
ais vo lg t kan worden gekwantificeerd :

arrondissem ent Brugge : circa 55 ha;

arrondissem ent Oostende ; nihil;

arrondissem ent Veurne ; circa 33 ha.

Het is duidelijk dat het hierbij gaat om een orde van grootte en dat een periodische eva

luatie een eventuele b ijsturing kan vergen.
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Voor het arrondissem ent Brugge w ord t voorgesteld - rekening houdend met de vereiste 

geografische spreiding in relatie met de verzorgingscentra - het aanbod te spreiden over 

een terrein van circa 35 ha te Brugge en een terrein van circa 15 ha te Torhout.

In het arrondissement Veurne is het aanbod van regionale bedrijventerreinen (klassieke) 

thans gekoncentreerd te Veurne. Er w ord t voorgesteld dit zo te laten en te Veurne een 

supplem entair aanbod te creëren van circa 33 ha.

In een regio zoals de Kustzone, met ook een toeristische en rekreatieve funktie, is de ves

tig ing van nieuwe industriële aktiviteiten met zware hinder voor de om geving niet 

toelaatbaar.

De bijkom ende oppervlakte van circa 35 ha te Brugge w ord t voorgesteld ten noorden van 

Brugge, ter hoogte van het bestaande regionaal bedrijventerrein Blauwe Toren (nagenoeg 

volzet), maar aan de westzijde van de Blankenbergsesteenweg (weg 

Brugge-Blankenberge).

De voorgestelde gronden zijn verkeerstechnisch bijzonder goed ontsloten over de weg.

Ze zijn gelegen nabij de huidige expresweg (die een onderdeel w ord t van de deels be

staande autowegverb inding Calais-Veurne-Jabbeke-Zeebrugge-Antwerpen/Rotterdam) en 

de weg Brugge-Blankenberge. Het station St.-Pieters (Brugge), met funktie in het pendel

verkeer, lig t op korte afstand. De lokatie kan een verbeterde bediening van het gebied 

(bedrijventerrein Blauwe Toren en om geving van St.-Pietersmolenstraat, rekreatiezone en 

woonzone) door het openbaar vervoer ondersteunen.

Er is op de Plankaart bestemming gegeven aan gronden in het gebied om sloten door de 

Blankenbergsesteenweg, het rekreatiegebied nabij de St.-Pietersmolenstraat en de be
staande N31 (die in het raam van de nieuwe verkeersontsluiting van Zeebrugge een 

enigszins gewijzigd tracé verkrijgt op het trajekt tussen de Blankenbergse Dijk en de Blan

kenbergsesteenweg). In het Gewestplan zijn deze gronden aangeduid ais agrarisch 

gebied. Ze zijn niet opgenomen in het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur.

De bestem m ing van circa 35 ha ais regionaal bedrijventerrein is voorzien direkt tegeno

ver het bestaande bedrijventerrein Blauwe Toren. Ten opzichte van het toekom stig tracé 

van de autoweg Jabbeke-Zeebrugge-W estkapelle-Antwerpen, moet worden voorzien in 

een adekwate bufferzone (geen zichtlokatie).
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Het voorstel te Torhout sluit aan bij de bestaande zone en is gelegen tussen de Oude 

Gentweg, Aartrijkestraat en Ambachtstraat. In het Gewestplan D iksm uide-Torhout zijn 

deze gronden aangeduid ais agrarisch gebied. In het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur 

zijn ze niet opgenomen. Door hun ligging, ingesloten tussen voorm elde straten en aan

sluitend bij het bestaande bedrijventerrein, gaat het zeer duide lijk  om een restzone voor 

land- en tu inbouw , zonder toekom stperspektieven. Het bedrijventerre in lig t onm iddellijk 

bij de ontworpen verb indingsweg naar de autoweg A 17. De ontslu iting van het terrein 

dient te gebeuren via de Am bachtstraat (infrastruktuur op het bestaande bedrijventerrein) 

en niet via de Oude Gentweg. Ter hoogte van de A17 is de verkeerswisselaar reeds u itge

voerd.

Het aanbod qua regionale bedrijventerreinen in het arrondissem ent Oostende is volledig 

gekoncentreerd te Oostende, doorlopend op het grondgebied van Oudenburg.

Het aanbod van regionale bedrijventerreinen kan verder worden gekoncentreerd te 

Oostende-Oudenburg. Voor de klassieke terreinen is het aanbod voldoende.

Het supplem entair aanbod te Veurne w ord t voorgesteld aansluitend in noordoostelijke 

richting op het bestaande bedrijventerrein Veurne I en gelegen tussen de spoorweg, de 

autoweg A18, de Proostdijkvaart en het verlengde van de A lbert l-laan, m et inbegrip van 

circa 4 ha ten westen van het verlengde van de A lbert l-laan. Voorm elde gronden zijn niet 

opgenom en in het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur. In het gewestplan werden ze 

aangeduid ais landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

In een klein stedelijk centrum  zoals Veurne kan een aanbod voor zakelijke dienstverlening 

en andere vorm en van com m ercië le aktiviteiten worden geboden door interne diversifika- 

tie binnen een groter regionaal bedrijventerrein.

De gronden ten westen van het verlengde van de A lbert l-laan (4 ha) moeten worden 

voorbehouden voor n iet-hinderlijke aktiviteiten behorend to t de segmenten van zakelijke 

dienstverlening en aktiviteiten met com m erciële inslag. Dit betekent niet dat op de ove

rige voorgestelde gronden geen bedrijven met com m ercië le inslag of zakelijke 

d ienstverlening kunnen worden toegelaten.
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Deze dienstenzone van 4 ha, voor niet-hinderlijke aktiviteiten van zakelijke dienstverlening 

en aktiviteiten met commerciële inslag, kan worden beschouwd ais een overgangsgebied 

tussen het woongebied (Nieuwstad) en het regionaal bedrijventerrein.

Het nieuwe bedrijventerrein van circa 33 ha moet aan de noordzijde een ruime groene 

bufferzone krijgen, die de Proostdijkvaart inkorporeert ais groene zone die penetreert naar 

de Nieuwstad. De bouwvrije strook langs de A18 is te benutten ais groene bufferzone 

(geen zichtlokatie). Er zal grote aandacht moeten worden gegeven aan het voorkomen 

(status) van het bedrijventerrein, vooral langs de Brugsesteenweg (invalsweg naar 

Veurne) en de verkeerstechnische aansluiting.

b) SPECIFIEKE BEDRIJVENTERREINEN

Een vaststelling van de voorbije jaren is dat er een toegenomen verstrengeling is van 

industrie en diensten en een vervaging van het onderscheid tussen beide. Er is wat 

genoemd w ord t industrializatie van de dienstverlening en verdienstelijking van de indus

trie.

De vervaging van de grens tussen nijverheidsvestiging en dienstenhuisvesting is echter 

niet absoluut en geldt zeker niet voor toplokaties (en voor industrievestiging met zware 

hinder).

Bepaalde vormen van diversifikatie van bedrijventerreinen moeten in de planning worden 

onder ogen genomen.

In een toespraak op 1 oktober 1992 op de "Studiedag ruimtelijke planning en ordening in 

Benelux" wees Minister Th. Kelchtermans er op dat om te kunnen inspelen op de n ieuw

ste maatschappelijke ontwikkelingen aandacht vereist is voor specifieke bedrijfszones, 

zoals transportzones, distributiezones, logistieke parken.

In het Voorontwerp van Struktuurplan Vlaanderen (oktober 1993) word t uitdrukkelijk 

gewezen op de vereiste van een aangepaste benadering, in overeenstemming met de toe

nemende specializatie en funktie van de terreinen, en is te voorlopigen titel een typologie 

van bedrijventerreinen vooropgezet, waaronder logistieke parken, distributiezones en 

andere.

Voor de Kustzone is op de Plankaart bestemming gegeven aan een aantal specifieke 

bedrijventerreinen. Hierna volgt de verantwoording.
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1. DIENSTENZONES; HEADQUARTERZONE

In de studie "West-Vlaanderen 2000" is voor het arrondissement Brugge reeds geopteerd 

voor een headquarterzone en voor een specifieke dienstenzone. Ook voor het arrondisse

ment Oostende is de behoefte vooropgezet voor een specifieke dienstenzone.

Het is duidelijk dat een dienstenzone c.q. headquarterzone een gunstige lokatie moet 

hebben op het verkeerstechnische vlak en dat het imago moet worden ondersteund door 

de ligging tegenover het stedelijk weefsel, de bereikbaarheid van het stadscentrum, door 

een ruime streekeigen groeninkleding en door een architekturaal voorkomen, met aan

dacht voor de schaal en het totaalbeeld.

De ontwikkeling binnen de agglomeraties Brugge en Oostende in de voorbije jaren is 

negatief getekend - met ernstige konsekwenties qua verkeersveiligheid en -leefbaarheid - 

door verregaande vormen van commerciële lintbebouwing langs belangrijke invalswe

gen. De problematiek van verkeersleefbaarheid van de binnenstad in het bijzonder en de 

algemene problematiek van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid en het blijven 

garanderen van bereikbaarheid van dienstverlening brengen mee dat de vraag naar ade- 

kwate ruimte voor dergelijke vestigingen nog aanwezig blijft en (tijdelijk) nog kan 

intensifiëren. Ook voor kantoorcomplexen stelt zich het probleem van de huidige keuze 

voor lokaties die de lin tbebouwing versterken of voor zichtlokaties langs autowegen of 
autosnelwegen.

Voor deze ruimtebehoefte - die thans gefragmenteerd, zonder aandacht voor verkeersma- 

tige aspekten w ord t opgevuld - moet een specifiek aanbod worden gebracht. Ook 

overwegingen ten aanzien van het beheersen van de mobilite it en het beïnvloeden van de 

keuze van vervoerswijze zijn hierbij heel belangrijk.

Ontwikkeling van de stadsrand is niet per definitie konkurrerend voor de binnenstad. Het 

is duidelijk geworden dat niet alles binnen het eigenlijke stadscentrum is op te vangen of 

kan worden gehouden. Voor een aantal funkties biedt het stadscentrum geen ruimte meer 

en/of is de bereikbaarheid (per auto) onvoldoende. Mettertijd is ook voor bepaalde vo r

men van dienstverlening het draagvlak gewijzigd.
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Het uitgangspunt is en blijft dat detailhandel dient gelokalizeerd te zijn in de centra, afge

zien van de buurtverzorgende winkels. Er zijn echter grootschalige 

detailhandelsaktiviteiten die niet in de eigenlijke winkelgebieden terecht kunnen of er 

behouden blijven en waarvan de lokatie in de periferie geen nadelig effekt heeft op de 

bestaande verzorgingsstruktuur. Voorbeelden hiervan zijn detailhandel in boten, meubel

boulevards en andere vormen van volumineuze goederen (20).

Er moet een restriktief beleid worden gevoerd ten aanzien van detailhandelsbedrijven die 

zich willen vestigen op bedrijventerreinen (bij voorkeur ais zichtlokatie langs hoofdver

keerswegen en ringwegen). Anderzijds moet worden voorkomen dat dergelijke bedrijven 

nieuwe distributielinten in het leven roepen ofwel "in de wei" terechtkomen.

Voor de Kustzone worden de volgende specifieke bedrijventerreinen bodembestemmend 

vastgelegd.

In het arrondissement Brugge is er behoefte aan bijkomende gronden voor een headquar- 
terfunktie, voor hoogwaardige vormen van zakelijke dienstverlening, niet 

balie-gebonden kantoren en voor bepaalde vormen van volumineuze handel.

Brugge - met internationale bekendheid ais toeristisch-kulturele stad - kan ambiëren om 

een "headquarterfunktie" te ontwikkelen. Een headquarterzone sluit produktie-eenheden 

uit en richt zich op het groeperen van diensten van grotere ondernemingen (met meer

dere produktie-eenheden; al dan niet multinationaal) die kwalitatief van het hoogste 

niveau zijn, zoals afdelingen voor strategische planning, financiële diensten, marketing- 

diensten, centrale telekommumkatie- en computerizatiediensten. De internationale 

bekendheid van Brugge en de strategische ligging, op korte afstand van Brussel, luchtha

ven en zeehaven en internationaal autowegennet, met aantrekkelijk woonklimaat en 

aanbod van administratieve diensten, kultureel en onderwijsaanbod maken een dergelijke 

ontwikkeling mogelijk.

Het is duidelijk dat de headquarterzone een supplementair aanbod is ten aanzien van de 

reeds vermelde behoefte aan bedrijventerreinen. Het is ook duidelijk dat een dergelijke 

zone een vrij exclusieve lokatie moet hebben op het verkeerstechnische vlak.

(20) Vergelijk  : S tedelijke m ilieud iffe ren tia tie  en de periferie. V ierde nota Extra : De u itdag ing  van de periferie, R ijksplanologische 

Dienst. Zie ook S tructuurp lan 1991 A m sterdam . 1
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Het op de Plankaart afgelijnde gebied is een zone die toelaat gelijktijdig een verantwoord 

aanbod te doen van een terrein voor een headquarterfunktie en een funktie van specifieke 

dienstenzone.

De kombinatie in één geografische zone (met interne verscheidenheid) van headquarter

zone en dienstenzone laat - via interne zonering - toe dat ook ruimte w ord t geboden voor 

zogenaamde volumineuze handel met voldoende cachet (zoals bepaalde meubelzaken 

met omvangrijke tentoonstellingsruimte), met uitsluiting van grote warenhuizen.

De behoefte aan een specifieke dienstenzone en een zone voor volumineuze handel zal in 

de komende jaren naar verwachting nog worden geaksentueerd ingevolge de maatrege

len voor een verbeterd woonmilieu en verkeersleefbaarheid in de binnenstad. Een aantal 

distributiebedrijven (waaronder ook filiaalbedrijven van buitenlandse oorsprong) met een 

gamma van produkten die rechtstreeks aan de konsument worden verkocht en die (mede 

door het groeperen van aankopen) vrij volumineus van aard zijn, worden door de konsu

ment beschouwd ais niet meer bereikbaar met de wagen ais ze in het stadscentrum zijn 

gelegen.

De ruimte die moet worden aangeboden ais dienstenzone en voor volumineuze handel 
is - zoals de behoefte voor de headquarterzone - supplementair ten aanzien van de statis

tisch bepaalde behoefte (op basis van de verkopen op bedrijventerreinen). In de voorbije 

jaren zijn gronden immers hoofdzakelijk benut in de vorm van niet aanvaardbare lintbe

bouwing.

Dit aanbod kan geschieden in één zone, met interne verscheidenheid, op een lokatie 

nabij het snijpunt van de E40 en de A17 en de invalsweg Koning Albertlaan te Brugge 

(St.-Michiels). Op het gewestplan Brugge-Oostkust is een zone aldaar aangeduid ais 

"gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen".

De bestemming is voorbijgestreefd en de zone is door de ligging intrinsiek bijzonder 

geschikt ais zone voor headquarterbedrijven en dienstverlening ten behoeve van het 

gehele verzorgingsgebied van Brugge.

De voorgestelde zone ligt op ongeveer 3,5 km van het station van Brugge en is met het 

openbaar vervoer (richting Loppem-Torhout) goed ontsloten.

De voorgestelde lokatie is een lokatie met grote omgevingskwaliteit, waar kan worden 

ingegaan op elementen zoals status, representativiteit, sfeer en voorzieningenniveau en 

die verkeerstechnisch uitstekend is.
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Rekening houdend met de aktuele situatie (aanwezigheid van een regiepost van de 

Wegendienst en van het Provinciaal Instituut voor Oligofrenen-PIDO, te evalueren ais een 

zachte vorm van bebouwing) moet de zone van het gewestplan in zijn aflijning worden 

bijgestuurd, mede in verband met ontsluit ingsmogelijkheden via de Chartreuseweg.

Langs de Chartreuseweg heeft het PIDO toegang tot de zone en is er beperkte bebouwing 

aanwezig. Ten noorden van de Chartreuseweg bevindt zich het hotel Novotel (op het 

Gewestplan aangeduid ais dienstverleningsgebied) dat toegang heeft via de Chartreuse

weg. Op verzoek van de stad Brugge werd de Administratie Wegeninfrastruktuur en 

Verkeer - Dienst West-Vlaanderen gekonsulteerd in verband met de aspekten van 

verkeerstechnische ontsluiting. Het desbetreffende plan dat werd opgemaakt, verkreeg de 

instemming van voormelde Dienst.

De voorgestelde zone (circa 45 ha) situeert zich grotendeels (40 ha) in het gebied dat op 

het Gewestplan is aangeduid ais "gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 

nutsvoorzieningen". Een aangrenzende oppervlakte van circa 5 ha die in het gewestplan 

is aangeduid ais N-gebied (natuurgebied) zou moeten worden opgenomen om de ontslu i

ting via de Chartreuseweg toe te laten; betrokken gronden zijn akker- en weiland.

In het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur (uitwerking op schaal 1/25.000 ten behoeve 

van het Struktuurplan West-Vlaanderen) is het gebied overwegend aangeduid ais 

"natuurverbindingsgebied" (circa 42 ha) en voor het overige ais

"natuurontwikkelingsgebied" (circa 3 ha). Het doei van "natuurverbindingsgebieden" is 

het "opheffen van barrières om in de hoofdstruktuur mogelijkheden tot migratie, neste

ling en bescherming te scheppen".

Voor de agglomeratie Brugge is het vanuit planologisch oogpunt wenseli jk aan de rand 

van de huidige morfologische agglomeratie openheid te vrijwaren, zonder de adekwate 

u itbouw van de eigen funkties van de stad Brugge ais regionaal verzorgend centrum in 

het gedrang te brengen.

Aan voormelde doelstellingen kan in het gebied ten zuidwesten van Brugge worden tege

moet gekomen door de zone tussen de bebouwing ten noorden van de Heidelbergstraat 

(wijk Stokvelde) en Oostkamp en de strook tussen de bestaande bebouwing tussen de 

expresweg en de Rijselstraat (met inbegrip van het domein Rode Poort) volledig open te 

houden (met weglating van het stukje woongebied dat op het Gewestplan is voorzien ten 

westen van de Rijselstraat). De strook tussen de expresweg en de Rijselstraat is op het 

Gewestplan grotendeels aangeduid ais N-gebied en de zone ten zuiden van de wijk Stok

velde ais landschappelijk waardevol agrarisch gebied met inbegrip van een deel 

aangeduid ais N-gebied (kasteeldomein Schoonhove, gerangschikt landschap) of 

P-gebied (plas).
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Laatstgenoemde strook (tussen expresweg en Rijselstraat) is in het Ontwerp van Groene 

Hoofdstruktuur - behoudens het deeltje tussen expresweg-Heidelbergstraat-Rijselstraat- 

Chartreuseweg - aangeduid ais natuurontwikkelingsgebied. Natuurontwikkelingsgebieden 

zijn gebieden die voldoende mogelijkheden bevatten om op termijn deels tot natuurkern- 

gebied (waar de natuur de hoofdfunktie vormt) te ontwikkelen, zonder dat de aktuele 

funktie nu overal of prioritair op het natuurbehoud is gericht. Het is deze zone tussen de 

morfologische agglomeratie, de expresweg en de bebouwing van Oostkamp die met de 

grootste nadruk moet worden open gehouden.

Ongeveer 8 ha thans bebost gebied - in het gewestplan aangeduid ais P-gebied 

(parkgebied) en grenzend aan de Heidelbergstraat - sluit aan op het bedrijventerrein 

headquarterzone-dienstenzone. Het lijkt aangewezen om deze 8 ha in het koncept van uit

bouw van de headquarter- en dienstenzone op te nemen en te behouden ais bebost 

gebied.

Binnen deze zone moet een indeling in deelgebieden voor de onderscheiden funkties 

expliciet to t stand worden gebracht.

De "dienstenzone" moet - via voorschriften behorend bij het betrokken uitvoeringsplan - 

de vestiging mogelijk maken en in beperkende zin omschrijven ten aanzien van eerder 

hoogwaardige vormen van zakelijke dienstverlening en kantoren waarvan de funktie niet 

behoort tot de kern van het stedelijk centrum (geen loketfunkties). Dit geldt ook voor de 

toelaatbare vormen van volumineuze handel met voldoende cachet (zoals meubelzaken 

met omvangrijke tentoonstellingsruimte).

Gelet op het feit dat het gaat om een toplokatie moet een optimale gebruikswaarde w o r

den verzekerd voor hoogwaardige - ook internationaal georiënteerde - kantooraktiviteiten 

op het gebied van zakelijke en financiële dienstverlening en (top)management. De hoge 

status van de lokatie - waarbij ook de grootste aandacht moet gaan naar de interne 

bereikbaarheid - moet blijvend worden verzekerd door het beklemtonen van de kwaliteit 

van de omgeving. De oppervlakte van de zone laat toe externe schaalvoordelen 

- waarvoor koncentratie nodig is - te creëren, wat de hoge status ondersteunt. Een archi- 

tektuurwedstrijd zou het koncept van de zone ais geheel kunnen determineren.
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Voor Oostende word t voorgesteld een dienstenzone, met mogeli jkheden van vestiging 

van bepaalde vormen van volumineuze handel, te voorzien van circa 22 ha te Oostende 

aan de oostzijde van de Torhoutsesteenweg, ten zuiden van de Steense Dijk. Bedoelde 

gronden zijn in het Gewestplan ten dele aangeduid ais woongebied en ten dele ais gebied 

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen (circa 9 ha). Deze 

laatste gronden werden in het Ontwerp-Gewestplan expliciet aangeduid ais gebied voor 

parkeerterrein en de erbij horende bouwwerken. In het Gewestplan werd de expliciete 

bestemming ais randparkeerplaats niet bevestigd. Het meest zuidelijke deel van de voor

gestelde zone is in het Gewestplan aangeduid ais "landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied" (circa 7 ha), maar is voor dit deel te beschouwen ais een restgebied. Het is niet 

opgenomen in het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur.

De dienstenzone, met mogelijkheden voor volumineuze handel, is verkeerstechnisch 

goed gesitueerd aan de zuidzijde van de agglomeratie. De ontsluiting vanuit de 

Torhoutsesteenweg kan gebeuren langs de Schorredijk (aan te passen weg) naar het 

meest zuidelijke deel van de dienstenzone. Potenties voor de uitbouw van een randpar- 

king kunnen worden open gehouden. Deze gronden (ten dele eigendom van de stad 

Oostende) die in het Gewestplan ten dele ais woongebied zijn bestemd, worden door hun 

ligging in het verlengde van de landingsbaan van de luchthaven en tegenover het lucht

havengebonden bedrijventerrein beter niet ingeschakeld in het residentiële 

bewoningspatroon. De zone kan fungeren ais een overgangsgebied tussen luchthaven en 

luchthavengebonden aktiviteiten en de woonkern van Stene (vroegere autonome 

gemeente). De ligging kan ten aanzien van het aanbod van parkeerruimte een polyvalent 

gebruik in de hand werken. Beklemtoond word t dat een dergelijke dienstenzone een 

wezenlijke bijdrage moet leveren om de verdergaande lintbebouwing van commerciële 

vestigingen en kantoorcomplexen tegen te gaan. Voor bepaalde segmenten kan een eer

der kompakte bebouwing worden nagestreefd.

2. TRANSPORTZONE

Te Brugge-Zeebrugge bevindt zich een transportzone, met een totale oppervlakte van 

circa 52 ha (bruto).



94

In de toelichting bij het Gewestplan Brugge-Oostkust werden de doelstellingen voor de 

transportzone ais vo lg t omschreven :

"Het is de bedoeling om door de inplanting en de uitrusting van dergelijke zone bepaalde 

facetten van het transportgebeuren te bundelen, dit wil zeggen :

1. het opvoeren van de rationalizatie en efficiëntie van de behandeling van de goederen 

door enerzijds de voorhaven gedeeltelijk te zuiveren van grote vervoeraktiviteiten en 

anderzijds de vraag en het aanbod van de transportsektor naar elkaar toe te brengen;

2. dienstig zijn ais onthaal en verzorgend centrum voor het rijdend personeel en de voer

tuigen;

3. overslag en opslag van de goederen;

4. bundelen van de administratieve aktiviteiten (douane, bank, RTT, enz.)".

Deze op het gewestplan voorziene zone werd afgelijnd op een ogenblik dat voor de 

gehele verkeerstechnische ontsluiting van Zeebrugge nog geen sluitend beeld was ver

kregen in een lange-termijnperspektief van de ontwikkeling van de haven van Zeebrugge 

ais groeipool, waarvan de betekenis het provinciale niveau overstijgt.

Recent werd consensus bereikt over deze verkeerstechnische ontsluiting over de weg. 

Thans wordt voorzien in de aanleg van een westelijke omleiding van voormelde trans

portzone, wat zal toelaten een scheiding tot stand te brengen tussen goederenverkeer 

(Baron De Maerelaan) en personenverkeer, inclusief toeristisch verkeer (westelijke om lei
ding).

Binnen deze kontekst word t geopteerd om de westelijke begrenzing van de transportzone 

te laten samenvallen met deze westelijke omleiding.

Hierdoor krijgen circa 5 ha die op het gewestplan thans een industriële bestemming heb

ben, terug een agrarische bestemming. Belangrijk is dat in het homogene agrarische 

gebied ten westen van deze ontworpen westelijke omleiding, geen aanzet word t gegeven 

voor een andere ontwikkeling. Anderzijds worden de gronden tussen de 

Baron De Maerelaan, de westelijke omleiding van de transportzone en Evendijk West in 

hun geheel bestemd voor transportzone en bijhorende infrastruktuur.
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3. LUCHTHAVENGEBONDEN AKTIVITEITENZONE

Het op het gewestplan voorziene bedrijventerrein te Oostende ten westen van de Tor

houtsesteenweg werd opgenomen "ten behoeve van luchthavengebonden bedrijven en 

ter ondersteuning van het ekonomisch belang van de luchthaven".

In het raam van het Impulsprogramma Regio Oostende-Blankenberge is beslist over de 

uitvoering met steun van het Vlaamse Gewest van een eerste faze van de op het Gewest

plan voorziene zone voor luchthavengebonden aktiviteiten (zoals vliegtuigonderhoud en 

upgrading, behandeling van luchtvracht en luchthavengebonden toeleveringsbedrijven). 

Een milieu-effektrapport werd opgemaakt en conform verklaard. In een eerste faze van 

het projekt is onder meer voorzien in de bouw van een taxiweg ter ontsluiting van voor

melde zone. In het raam van het Impulsprogramma is verder ook beslist over de 

toegangsweg ter ontsluiting van de zone vanaf de Torhoutsesteenweg (tegenover de 

hoger geciteerde toegang naar de dienstenzone).

De gronden nodig voor de uitvoering van voormelde eerste faze zijn nagenoeg volledig 

gelegen in de op het Gewestplan aangeduide zone. Voor de toegangsweg tot de 

Torhoutsesteenweg en een logische afwerking van de betrokken zone is bijkomende 

bestemming nodig van circa 2 ha. Een optimale valorizatie van de investeringen (met 

aanleg taxiweg en ontsluitingsweg) impliceert dat bijkomende gronden ten westen van de 

taxiweg worden benut.

In datum van 16 september 1991 heeft het stadsbestuur van Oostende een vraag gericht 
aan de heer L. Waltniel, Gemeenschapsminister van ruimtelijke ordening, om over te 

gaan tot gedeeltelijke herziening van het Gewestplan en uitbreiding van de betrokken 

zone te voorzien tot aan de grens van het grondgebied van Middelkerke.

Het is duidelijk dat de draagkracht van het gebied een wezenlijk element is in de beleids

keuzen. Een verregaande funktieverzwaring van de luchthaven van Oostende is niet 

verzoenbaar met het behoud en de verbeterde u itbouw van een hoogwaardig stedelijk 

centrum, verzorgingskern voor de regio Oostende.

Rekening houdend met voormelde elementen wordt bestemming gegeven aan een 

oppervlakte in afwijking van het gewestplan van in totaal circa 50 ha.
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Een aangepaste ontsluiting van de zone richting Kromme Elleboog via een parallelweg 

met de Torhoutsesteenweg kan worden aanvaard.

X X X

Ten aanzien van het specifieke bedrijventerrein Herdersbrug te Brugge betrekking heb

bend op gronden langs het Boudewijnkanaal en voor te behouden voor watergebonden 

bedrijven, is hiervoor reeds aangegeven dat niet word t voorzien in uitbreiding, noch ten 

westen noch ten oosten van het kanaal.

Ais specifieke terreinen kunnen ook worden beschouwd de gronden die worden voorbe

houden voor jachthavengebonden aktiviteiten. Deze materie word t behandeld onder 

punt D (Toerisme).

5) STATUUT VAN DE TERREINEN; VOORSCHRIFTEN

Voorgesteld w o rd t om alle regionale bedrijventerreinen aan te duiden ais 

"bedrijventerreinen van openbaar nut". De "bedrijventerreinen van openbaar nut" kunnen 

enkel worden gerealizeerd door een Overheidsinstantie, zoals de Interkommunale WIER, 

de GOM - West-Vlaanderen, de gemeenten, een Havenbestuur of het Vlaamse Gewest. Er 

moet worden voorkomen dat bedrijventerreinen in handen worden genomen van de 

privé-sektor zonder garantie dat de gronden bouwrijp worden gemaakt en effektief op de 

markt komen. De ruimte is zo schaars dat bestemming ook binnen een redelijke termijn 

moet leiden tot een effektief aanbod (tegen redelijke prijzen en noodzakelijke en afdw ing

bare voorschriften, waaronder het recht tot wederinkoop).

Algemeen geldt dat bij de inrichting van de bedrijventerreinen ten zeerste rekening moet 

worden gehouden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de 

onmiddellijke omgeving. Het karakter van het terrein, de aard van de aktiviteiten, de 

omvang van de bebouwing, het architekturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg 

van de omringende bufferzone, enz... worden vastgelegd in een ruimtelijk Uitvoerings

plan voordat het gebied kan worden ontwikkeld.

Intensifiëring van het gebruik (verdichting, gemeenschappelijk gebruik van 

parkeerterreinen en andere voorzieningen) moet dan ook worden nagestreefd op de be

staande terreinen. Oneigenlijk gebruik moet worden vermeden, waarbij de diversifikatie 

van de bedrijventerreinen reële Ínhoud krijgt.
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De diversifikatie in de regionale bedrijventerreinen vraagt om een specifikatie ten aanzien 

van deze terreinen naar voorschriften. Ais bijlage zijn de voorschriften opgenomen die 

moeten gelden voor alle bedrijventerreinen van openbaar nut en verder de voorschriften 

voor elk van de kategorieën van bedrijventerreinen die ais specifieke terreinen worden 

bestemd (voor watergebonden aktiviteiten, voor dienstverlenende aktiviteiten, transport- 

zone, luchthavengebonden aktiviteiten).

Grotere terreinen moeten, waar mogelijk, dusdanig bouwrijp worden gemaakt dat 

voorti jdige versnippering van het geheel word t voorkomen.

D. TOERISME

Toerisme om vat het geheel van op ontspanning gerichte aktiviteiten die plaatsvinden bui

ten de eigen woonom geving. Het omvat daarenboven ook aktiviteiten die slechts 

gedeeltelijk (kongrestoerisme, gezondheidstoerisme) of zelfs helemaal niet gericht zijn op 

ontspanning (zakentoerisme) en die eveneens buiten de eigen woonom gev ing  plaatsvin

den (de w oonom gev ing  word t hierbij gezien ais een relatief ruime omgeving in een straal 

van ongeveer 20 km).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen "verblijftoerisme", waarbij w ord t overnacht op 

de plaats die men bezoekt en waarbij naast rekreatieve doeleinden ook andere doeleinden 

aan de grondslag kunnen liggen van het verblijf en "dagtoerisme" waarbij men slechts 
één dag of delen van een dag vertoeft op een plaats buiten de eigen woonom gev ing  en 

dit voor rekreatieve doeleinden.

Voor de Kustzone is het toerisme van primordiaal belang niet alleen omwille  van zijn rol 

ais ekonomische sleutelsektor in deze regio maar tevens omwille  van zijn uitgesproken 

ruimtegebruik. Het toeristisch aanbod van de Kustzone is samengesteld uit een complex 

en heterogeen geheel van door de natuur en door de mens gecreëerde elementen en ver

schijningsvormen. Een onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen het "oorspronkelijk" en 

het "afgeleid" toeristisch aanbod. Het oorspronkelijk toeristisch aanbod omvat alle ele

menten die niet doelgericht gekoncipieerd zijn in funktie van het toerisme maar die door 

hun aantrekkingskracht ais rekreatieomgevingen vanzelfsprekende toeristische Objekten 

geworden zijn. Voorbeelden hiervan zijn : het natuurlijk rekreatief kustapparaat van zee, 

strand, duinen en polders, aantrekkelijke landschappen en unieke historisch-architekturale 

gehelen en omgevingen, zoals Brugge. Het afgeleid toeristisch aanbod is opgebouwd uit 

die voorzieningen die specifiek en met hoofdzakelijk toeristische doeleinden werden 

opgezet, zoals jachthavens, hotels, restaurants, pretparken, en andere.
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Voor een duurzame ontwikkeling van dit toeristisch aanbod is overkoncentratie in ruimte 

en tijd nefast. Er dient gestreefd naar een sterkere vakantiespreiding - hoewel de ruimte

lijke impact ervan indirekt is - en naar het beheersen van de toeristische automobiliteit in 

de Kustzone. Het is daarom aangewezen het dagtoerisme niet te stimuleren maar het op 

een adekwate manier te kanalizeren (zie verder). Het kusttoerisme dient dan ook te w o r

den gesitueerd in een globaler toeristisch beleid op Vlaams niveau.

Het Struktuurplan streeft naar de verdere toeristische profilering van de bestaande 

drieledigheid Kuststrook-Brugge-Achterland van de Kustzone. De diversiteiten de identi

teit van het toeristisch produkt zijn ermee gebaat :

- de toeristische aktiviteiten moeten vooral in de eigenlijke Kuststrook gesitueerd blijven 

en de toeristische voorzieningen moeten er op kwalitatieve wijze worden opgewaardeerd, 

binnen strikte randvoorwaarden van ruimtelijke draagkracht, door herstel van het natuur

lijk rekreatief apparaat en revitalizering van de badplaatsen;

- het toerisme van de Stad Brugge, zijnde stadstoerisme, moet worden geïntegreerd in het 
totale stedelijk funktioneren, met bijzondere aandacht voor het gaaf houden van de woon- 

funktie;

- het toerisme in het Achterland van de Kust is relatief autonoom te ontwikkelen, met 

beperkte, landschapsgerichte aktiviteiten en kleinschalige toeristische rekreatieve voorzie

ningen die in beginsel bij woonkernen aansluiten.

Binnen deze globale uitgangspunten word t - vanuit de invalshoek van het toerisme van 

het aanbod - ernaar gestreefd de ruimteverspillende en struktuurloze "uitzaaiing" van de 

diverse toeristische rekreatieve en verblijfvoorzieningen tegen te werken en deze laatste 

in te passen in de basisstruktuur van de streek : een oorspronkelijk natuurlijk landschap 

met, in groei te beperken, lokale "gastkernen" voor de toerist, geënt op de bestaande en 

historisch ontwikkelde diversiteit van badplaatsen. Het Struktuurplan spitst zich daarom in 

hoofdzaak toe op de opwaardering van de bestaande toeristische voorzieningen, die moe

ten kunnen beantwoorden aan maatschappelijk evoluerende behoeften. Deze 

opwaardering betreft zowel aangeboden kom forten  fysisch voorkomen ais keuzefacilitei- 

ten en exploitatiewijze van de toeristische uitrusting in de Kustzone.

De konkrete voorstellen van het Struktuurplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 

verschillende toeristische rekreatieve voorzieningen en van de toeristische verblijfakkom- 

modatie in de Kustzone worden hierna toegelicht, ais resultaat van een visiegestuurde 

afweging met de ruimtelijke aanspraken van de andere sektoren in het plangebied.
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1) DE TOERISTISCHE REKREATIEVE VOORZIENINGEN

De toeristische rekreatieve voorzieningen zijn de aantrekkingselementen van zowel het 

verblijftoerisme ais het eendagstoerisme aan de Kust. Er is hierbij een duidelijk onder

scheid te maken naar de historische ontwikkeling van deze voorzieningen :

- de oorspronkelijke toeristische voorzieningen zijn de a priori aanwezige attraktieve 

toeristische elementen : het natuurlijk rekreatief apparaat van de Kust, de binnenstad van 

Brugge en het Achterland van de Kust;

- ook de badplaatsen aan de Kust zijn elementen met een eigen toeristische aantrekkings

kracht, van bij hun ontstaan en door de ontwikkeling van het kusttoerisme;

- tenslotte zijn er de specifieke toeristische voorzieningen die enkel met toeristische 

doeleinden worden opgezet zoals jachthaveninfrastruktuur, toeristische elkweervoorzie- 

ningen en rekreatieparken, golfterreinen, kongresinfrastruktuur.

a) HET NATUURLIJK REKREATIEF APPARAAT VAN DE KUST

Het natuurlijk rekreatief apparaat van de Kust omvat de zee, het strand, de duinen en de 

overgang van duinen naar polders.

Het is in de eerste plaats drager van een exclusief natuurlijk milieu, waarbij de duinen 

tevens een natuurlijke zeewering vormen voor het Kustgebied. Bij de herwaardering van 

dit kustlandschap is het ekologisch aspekt in voldoende mate op te nemen (zie onder 
Natuurlijk Milieu). De door het Struktuurplan voorgestelde afbakeningen en bepalingen 

voor dit natuurlijk rekreatief apparaat doen geen afbreuk aan het bouwverbod zoals door 

het Duinendekreet opgelegd.

Het natuurlijk rekreatief apparaat van de Kust is op de Plankaart ais deel van de open 

ruimte hard afgelijnd ten opzichte van de ruimtelijk strukturerende elementen van de 

bebouwde ruimte : de (afgelijnde) woonkernen, de zones voor nijverheid en diensten, de 

toeristische zones. Ten opzichte van de (enkele) kleine, niet afgelijnde woonkernen aan 

de Kust dient het via Uitvoeringsplannen te worden afgebakend, uitgaande van een maxi- 

malizatie van de open ruimte (zie "Uitleg bij de Plankaart", Wonen).
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De herwaardering van het natuurlijk rekreatief apparaat van de Kust dient onder toezicht 

en koördinatie van de hogere overheden te worden aangevat. Het Struktuurplan stelt de 

hiernavolgende beschermingsmaatregelen en beheersinitiatieven voor :

1. Het natuurlijk rekreatief apparaat van de Kust moet van elke vorm  van nieuwe bebou

wing en bezetting door specifieke toeristische voorzieningen en door toeristische 

verblijfakkommodatie (onder andere door kampeeruitbatingen) worden gevrijwaard.

2. Maatregelen dienen te worden getroffen ter verwijdering van de in de duinen aanwe

zige kampeeruitbatingen en weekendverblijfparken.

3. Zeer belangrijke ruimtelijke konflikten zijn op de Plankaart ais "signaal" aangeduid; de 

herwaarderingsmaatregelen voor het natuurlijk rekreatief apparaat op die plaatsen zijn in 

de Uitleg bij de Plankaart nader bepaald.

4. Door het plaatselijk "verduinen" van de Koninklijke Baan (zie Verkeer) kan een duidelijk 
positief signaal worden gegeven ten aanzien van de rehabilitatie van het natuurlijk rekrea

tief apparaat van de Kust.

5. Het gebruik van het natuurlijk rekreatief apparaat van de Kust ais rekreatief domein 

tijdens de toeristische piekperiodes is tot een ruimtelijk verantwoord en milieubewust 

niveau terug te brengen, via specifieke voorschriften (ais Uitvoeringsplannen op te stel

len). Mogelijkheden hiertoe zijn :

- de toegankelijkheid van duinen en stranden struktureren, zodat de betreding door 

toeristen beter kan worden gebundeld, onder meer in funktie van geselekteerde tramhal

tes en van de toeristische randparkeerterreinen (zie Verkeer);

- het afbakenen van duingebieden voor toeristen naar toegelaten betredingsintensiteit 

(volledig vrije betreding - beperkte betreding - betredingsverbod);

- het beperken of verbieden van specifieke gebruiken in de duinen, zoals ruitersport en 

nieuwe trends zoals alle-terreinfietsen, die de degradatie van de duinen versterken.

6. Het intensiever bestrijden van de strand- en duinenerosie.

7. Het verbeteren van de kwaliteit van het zeewater.
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b) DE BADPLAATSEN

De badplaatsen aan de Kust situeren zich binnen de op de Plankaart aangeduide w o o n 

kernen in de eigenlijke kuststrook. De woonkwalite it (in brede zin) voor de permanente 

bewoning (zie Wonen) is dan ook in de eerste plaats determinerend voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van de badplaatsen aan de Kust.

De Kust bevat een historisch gegroeide mozaïek van verschillende badplaatsen.

Zo bouwden midden vorige eeuw de stad Oostende en de aan het zeefront gelegen vis

sersdorpen Blankenberge en Heist zich uit tot volwaardige badplaatsen van het meer 

verstedelijkte type, met regelmatige gesloten bouwblokken ais gemeenschappelijk ken

merk. Nieuwe eveneens min of meer stedelijke badplaatsen kwamen daarna tot 

ontwikkeling (Nieuwpoort, Middelkerke-Bad, Westende-Bad, Knokke). In de eerste decen

nia van deze eeuw ontstonden de badplaatsen Het Zoute, Duinbergen en De Haan en 

uitbreidingen van reeds bestaande badplaatsen, in kontrast met de voorgaande, en dit 

volgens het stedebouwkundig koncept van de tuinstad met een geromantizeerd beeld 

van landschap en natuur ais inspiratiebron.

Volgens analoge - zij het niet zo kwalitatief uitgevoerde - stedebouwkundige uitgangspun

ten kwamen vooral tijdens het interbellum de verdere uitbreidingen van bestaande 

badplaatsen of van nog niet-toeristisch ontwikkelde dorpskernen in de kuststrook tot 

stand.

Het vooral tijdens de laatste decennia, onder impuls van een groeiend massatoerisme, 

optrekken van meer en meer en steeds dezelfde gebouwentypes (zoals appartementen en 

appartementsvilla ' s), bracht een meer eentonige, monofunktionele stedebouw voort, 

waardoor niet alleen de (verkeers)leefbaarheid maar ook de eigenheid en attraktiekracht 

van deze badplaatsen is verminderd, met een vervlakking van de formele verschillen in 

stedebouwkundige aanleg en architektuur.

Voor een duurzaam toerisme is een kwalitatieve badplaatsherwaardering noodzakelijk, 

gericht op het bewaren en versterken van de identiteit van elke badplaats. De toerist is 

immers gevoeliger geworden voor de stedebouwkundige aspekten die het aanschijn en 

de sfeer van de badplaatsen mede bepalen.
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Voor een kwalitatieve badplaatsherwaardering stelt het Struktuurplan de hiernavolgende 

beleidsinitiatieven en beheersmaatregelen voor :

1. Stedebouwkundig beleid en planning van elke badplaats moeten meer aandacht heb

ben voor het erkennen en profileren van de eigen badplaatsidentiteit. Het bewaren en 

versterken van oorspronkelijke kwalitatieve bouwkenmerken van de badplaats dienen 

hierbij uitgangspunten te zijn.

2. Door een deskundig en strikt uitgevoerd advizeringsbeleid moeten hogere eisen w o r

den gesteld aan de stedebouwkundige kwaliteit van nieuwe invullingen (nieuwbouw- en 

vernieuwbouwprojekten), met meer aandacht voor de typologie en de architektuur van 

de gebouwen en hun inplanting in het openbaar domein. Projekten van stedelijke vernieu

wing in badplaatsen dienen steeds de eigenheid en de specifieke kontekst van de plaats 

als konkrete randvoorwaarden in het ontwerpprogramma op te nemen.

3. De verblijfwaarde van de openbare ruimten in de badplaatsen moet worden verbeterd. 

Meer komfort en betere toegankelijkheid voor de voetganger zijn hierbij de belangrijkste 

uitgangspunten. In eerste instantie kan dit gebeuren door deze openbare ruimten, in het 

bijzonder de zeedijk en belangrijke "toeristische looproutes", autoluw te maken en plaat

selijk ais voetgangersgebied te reorganizeren. Dit moet gepaard gaan met een aangepast 

verkeers- en parkeerbeleid (zie Verkeer).

e) JACHTHAVENINFRASTRUKTUUR

Met de huidige infrastruktuur van jachthavens aan de Kust kan niet voldaan worden aan 

de bestaande vraag naar ligplaatsen voor jachten. Veel eigenaars van jachten kunnen nu 

slechts in buitenlandse, vooral Nederlandse jachthavens terecht. Er bestaat dus een 

vraagdruk om bijkomende ligplaatsen aan de Kust uit te bouwen.

De ondersteunende en revitalizerende rol van jachthavens aan de Kust voor de om lig 

gende zones is ontegensprekeli jk een feit. Jachthavens creëren een meerwaarde voor de 

badstad waarin zij gelegen zijn door de animositeit en de sfeer die ervan uitgaat. Boven

dien w in t het openbaar domein in de badplaats aan kwaliteit. Jachthavens hebben ook 

een belangrijke imagoversterkende funktie voor de betreffende badplaatsen.

Vanuit de visie voor een kwalitatieve verbetering van het kusttoerisme op duurzame wijze 

word t daarom een verantwoorde ontwikkeling van jachthavens aan de Kust ondersteund.
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De door het Struktuurplan ondersteunde jachthaveninfrastruktuur is op de Plankaart voor- 

gesteld ais bestemmingsspecifikatie van afgelijnde toeristische zones of van nieuwe 

ontwikkelingszones voor toeristische infrastruktuur, en omvat zowel de jachthavens ais 

de bijhorende aktiviteiten.

Het Struktuurplan neemt een positief standpunt in omtrent de u itbouw van de hierna ver

melde jachthavenprojekten, binnen de nader omschreven randvoorwaarden, waardoor 

een aanvaardbare kapaciteit van ligplaatsen voor jachtboten word t aangeboden, verdeeld 

over de Kustzone. Er moet worden gestreefd naar een zo hoog mogelijk aanbod aan vrije 

ligplaatsen, zodat de jachthavens geen "campings op het water" kunnen worden.

1. ONTWIKKELING ROND DE JACHTHAVEN VAN NOVUS PORTUS IN NIEUWPOORT

De jachthaven Novus Portus in Nieuwpoort is de belangrijkste jachthaven van de Kust en 

van levensbelang voor deze stad, die zich vooral moet profileren ais toeristische plaats. 

Daarom ondersteunt het Struktuurplan de mogelijkheid in een zone rond de jachthaven 

(ais toeristische zone afgelijnd op de Plankaart) kleinschalige jachthavenversterkende akti

viteiten (uiteraard niet-milieubelastend) verder te ontwikkelen, met inbegrip van 

parkeergelegenheid (openbare autoparkeergelegenheid, bootparkeerruimte en winterber- 

ging voor de boten).

In dit gebied aan de zuidelijke rand van de jachthaven is een beperkte u itbouw van 

individuele vakantiewoningen verantwoord, aansluitend bij de u itbouw van deze jachtha
venversterkende aktiviteiten, en eveneens hard afgelijnd op de Plankaart. Een relatief 

kompakte bebouwing is hier aangewezen (zie verder, onder Individuele vakantiewonin

gen). Het huidig statuut van het industrieterrein Noorderhavenoever volgens het 

gewestplan, ais "gebied voor mil ieubelastende industrieën", is niet verzoenbaar met de 

roeping van N ieuwpoort ais jachthaven en toeristische gemeente (op de Plankaart ais 

"signaal" aangeduid). Het behoud van de huidige aktiviteiten van zandopslag kan worden 

aanvaard, maar uitbreiding moet worden uitgesloten. Bij stopzetting van deze aktiviteiten 

zou het terrein moeten worden voorbehouden voor aktiviteiten die in relatie staan met de 

jachthaven en niet hinderli jk zijn voor de omgeving. Op korte termijn is er behoefte aan 

een adekwate groene bufferzone. De aanleg van een direkte toegangsweg ten noorden 

van het terrein Noorderhavenoever kan de thans bestaande problematiek van de zichtpol- 

lutie grotendeels opheffen.
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Het Struktuurplan Kustzone neemt aansluitend hiermee een negatief standpunt in wat 

betreft :

- het ontwikkelen van een jachthaven en/of de ontwikkeling van verblijfrekreatie en 

andere vormen van aktieve rekreatie in en rond het tijdok op het voormalig  militair 

domein in het noordoosten van de havengeul van Nieuwpoort;

- het uitbreiden van de bestaande jachthaven Novus Portus in noordelijke richting. Betrok

ken zone om vat een staatsnatuurreservaat en gerangschikt landschap. Het grootste 

gedeelte betreft een EG-Vogelrichtlijngebied. Het gebied bevat één van de laatste schor

ren van ons land, met typische fauna en flora. In het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur 

is de gehele zone met inbegrip van het tijdok aangeduid ais "natuurkerngebied" (waar 

natuur de hoofdfunktie vormt). De zeereep werd aangeduid ais

"natuurontwikkelingsgebied". Uiteraard is te wijzen op het belang van de zeewerende dui
nen.

Om dit gebied tenvolle tot natuurgebied te laten evolueren, zijn echter investeringen 

nodig en is een soort "natuurim pulsprogram ma" voor dit gebied een noodzaak. Hierbij is 
het aangewezen het natuurlijk kontakt tussen de rechteroever van de IJzermonding en het 

land te herstellen door het afgraven van eertijds opgespoten gronden, zodat de natuurlijke 

slikke en schorre opnieuw tot stand kan komen;

- het verder bebouwen van het noordelijk deel (omgeving klubhuis Watersportkring 

Luchtmacht) van de jachthaven Novus Portus; dit zou ten nadele zijn van de binding met 

het voorgestelde natuurgebied ten noorden;

- de uitbreiding van de jachthaven op de westelijke oever, aan de bestaande jachthaven 

“ Kromme Hoek" door een landinwaartse u itbouw van meerplaatsen voor jachten. De hui

dige kade fungeert immers ais "promenade" naar en van het strand, gebruik dat op 

termijn met wat plaatselijke verbeteringen nog kan toenemen, gezien het ontbreken van 

alternatieven. Bovendien w ord t aldus een te grote versnippering van jachthaveninfra- 

struktuur in het gebied voorkomen. Daarnaast zijn andere toeristische bestemmingen 

meer aangewezen in deze nu open groene zone, zoals een toeristische elkweervoorzie- 

ning of een hotel (zie verder). Het laten aanmeren langs deze kade van toeristische 

ferryboten is alleen toelaatbaar voor zover hierdoor geen aanspraak moet worden 

gemaakt op gronden achter de kade, ter behoud van de vernoemde "promenade".
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2. DE UITBOUW VAN EEN NIEUWE JACHTHAVEN IN OOSTENDE ACHTER DE HALVE MAANDIJK

Binnen het renovatieplan voor de haven van Oostende word t een nieuwe jachthaven 

voorzien met een kapaciteit van 350 ligplaatsen in het noordoosten van de haven, achter 

de Halve Maandijk (afgelijnde toeristische zone op de Plankaart), ter vervanging van de 

huidige jachthaven beheerd door de Royal Yachting Club Ostend (RYCO). De gronden 

werden reeds ter beschikking gesteld door het Ministerie voor Landsverdediging aan de 

Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastruktuur, die de infrastruktuur 

zal uitbouwen. In deze zone wordt tevens, op gronden die op het Gewestplan een 

industriële bestemming hebben, een gebied voorgesteld voor jachthavengebonden aktiv i

teiten en een beperkte hotelzone in relatie tot het jachthavenprojekt (zie bij hotels). De 

u itbouw van deze nieuwe jachthaven zou kunnen aanleiding geven tot de ontwikkeling 

van het omliggende gebied met het Vuurtorendok en het Fort Napoleon ais een toeris

tische pool (op de Plankaart aangeduid ais gebied met specifieke potenties). De huidige 

scheepswerf kan behouden blijven, zonder uit te breiden. Bij stopzetting zijn kleinschalige 

jachthavenversterkende aktiviteiten er toegelaten.

3. DE UITBREIDING VAN DE JACHTHAVEN VAN BLANKENBERGE

De stad Blankenberge stelt voor om de jachthaven uit te breiden met een 200 à 300-tal 

aanlegplaatsen ten westen van de bestaande jachthaven in de spuikom. Deze uitbreiding 

is reeds voorzien op het gewestplan. Daarnaast wenst de gemeente de bestemming van 

de noordelijke zone van deze uitbreiding om te zetten van parkzone op het gewestplan 

naar een zone voor kleinschalige jachthavenversterkende aktiviteiten. Hiermee zou de 

bestaande toestand enkel worden bevestigd, aangezien daar nu reeds enkele dergelijke 

bedrijven zijn gevestigd. De uitbreiding van de jachthaven met een zone voor kleinscha

lige jachthavenversterkende aktiviteiten wordt door het Struktuurplan Kustzone 

ondersteund en een aanpassing van het gewestplan is verantwoord voor zover deze ont

wikkelingen binnen een beperkte zone worden uitgebouwd. Deze op de Plankaart 

afgelijnde zone situeert zich tussen de Koninklijke Baan, de duinen en de vaargeul en 

maakt geen deel uit van het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur.
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4. DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUWE JACHTHAVEN TE KNOKKE-HEIST, AANSLUITEND OP DE 

OOSTELIJKE HAVENDAM VAN ZEEBRUGGE

Naar aanleiding van de u itbouw van de haven van Zeebrugge, werd gesteld dat in het 

kader van het herstel van de Oostkust ais toeristisch gebied een jachthaven kan worden 

uitgebouwd die ook de visuele pollutie, veroorzaakt door de voorhaven van Zeebrugge, 

vermindert.

Vanuit een duurzaam toerisme van het aanbod stelt het Struktuurplan Kustzone dat dit 

projekt niet kan worden gekombineerd met een immobiliënoperatie waarbij tevens 

won ingbouw  in zee word t voorzien (zie, ter argumentatie, onder individuele vakantiewo

ningen in de Kustgemeenten).

d) TOERISTISCHE ELKWEERVOORZIENINGEN AAN DE KUST

Toeristische elkweervoorzieningen zijn seizoensonafhankelijke voorzieningen, die een 

innovatief kultureel of edukatief, bij voorkeur streekeigen onderwerp aan de toerist aan

bieden, met een hoog kwaliteitsniveau en op een schaal met bovengemeentelijke, 

regionale aantrekkingskracht. De term "elkweervoorziening" is ruim te interpreteren. Het 

betreft voorzieningen, die in de eerste plaats gericht zijn op de verblijftoerist, aanvullend 

zijn op de reeds bestaande basisvoorzieningen en waarvan bij alle weersomstandigheden 

kan worden gebruik gemaakt. Essentieel aan deze voorzieningen dient dan ook te zijn dat 

zij het verblijftoerisme ondersteunen en dat zij zoveel mogelijk gans het jaar open blijven 

of toegankelijk zijn.

Vanuit de visie van een duurzaam toerisme met een betere spreiding over het jaar is het 

wenselijk dat de diversiteit en de kwaliteit van de toeristische infrastruktuur aan de Kust 

word t opgetrokken door een beperkt aantal toeristische elkweervoorzieningen van hoog 

kwalitatief niveau uit te bouwen, waardoor het toerisme minder sterk afhankelijk kan w o r

den van strandrekreatie en weersomstandigheden. Deze toeristische 

elkweervoorzieningen dienen het streekeigene van de Kust te onderlijnen.

Voorzieningen zoals tematische bezoekerscentra, multifunktionele centra met kulturele, 

amusements- of shoppingfunkties, overdekte sportcentra en ook overdekte openbare 

ruimten, kunnen een e lkweeromgeving creëren. De te ontwikkelen projekten hebben 

evenwel duidelijk een ondersteunende funktie voor gans de Kust en niet enkel voor de 

badplaats waarin zij gelegen zijn. Wat betreft de lokatie is het erg belangrijk dat deze toe

ristische elkweervoorzieningen heel goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer zodat zij 

geen te grote bijkomende verkeersstromen creëren.
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De door het Struktuurplan ondersteunde lokaties, met hierna voorgestelde projektvoor- 

beelden voor toeristische elkweervoorzieningen, zijn ais plaatselijk element aangeduid op 

de Plankaart. De hiernavolgende beschrijving naar aard van te ontwikkelen e lkweervoor

ziening is niet bindend en onderlinge verwisselbaarheid is niet uitgesloten. Een 

Uitvoeringsplan voor elk van deze mogelijke lokaties moet aangeven welke e lkweervoor

ziening er w ord t toegelaten met welke randvoorwaarden.

1. EEN ZEECENTRUM

De aantrekkelijkheid van een zeecentrum berust op het aanschouwelijk en didaktisch 

voorstellen van alles wat met de zee te maken heeft : de dieren, de planten in zee en 

strand en de mekanismen die er zich voordoen. Naast originele voorstellingsvormen en 

simulaties is het belangrijk om tevens interaktieve technieken aan te wenden om de 

aktieve beleving te versterken. Dergelijk centrum wijkt dan ook volledig af van het tradi

tioneel aquariumkoncept. Ais elkweervoorziening is het vanzelfsprekend dat de attraktie 

wordt opengesteld gedurende gans het jaar.

Een keuze op de pier te Blankenberge kan worden gemotiveerd door het feit dat de stad 

ais een van de eerste badsteden aan de Belgische Kust werd ontwikkeld en toe is aan een 

vernieuwing van zijn toeristisch produkt. Het voorgesteld bezoekerscentrum kan tot deze 

vernieuwing bijdragen. De lokatie op de pier van Blankenberge spreekt sterk aan voor een 

breed publiek en op deze manier kan het behoud van de pier van Blankenberge 

- behorend tot het kollektief geheugen van deze badplaats - in de hand worden gewerkt. 

Het projekt kan terzelfdertijd een vernieuwend en vooruitstrevend imago aan deze bad

stad verschaffen.

De bereikbaarheid van het zeecentrum op de pier met het openbaar vervoer is uitstekend, 

gezien een afstand van m inder dan 150 meter moet worden afgelegd tot de tramhalte. De 

ontwikkeling van een toeristisch randparkeerterrein aan de oostzijde van de badplaats (zie 

Verkeer) zou de bereikbaarheid voor privé-wagens kunnen verbeteren.
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2. EEN BEZOEKERSCENTRUM ROND DE HISTORIEK VAN DE BELGISCHE KUST

Het lijkt aangewezen om een historisch interpretatief centrum uit te bouwen waarbij de 

natuurlijke ontwikkeling en historiek van de Belgische Kust word t voorgesteld. Dergelijk 

centrum dat het midden dient te houden tussen een museum en een temapark, moet 

beantwoorden aan de behoefte van de toerist om op een aangename en rekreatieve wijze 

informatie in te w innen over de geschiedenis van de streek waar hij verblijft. In dergelijk 

projekt dient veel aandacht te gaan naar levendige metodes van voorstelling waarbij de 

interaktie van de museumbezoeker met het historisch gegeven word t gestimuleerd. 

Meestal word t dergelijk bezoekerscentrum aangevuld met een toeristische dienst die de 

bezoekers informeert over de andere attrakties die kunnen worden bezocht in de streek.

Voor de lokatie van dergelijk centrum word t het gebied ten oosten van het Fort Napoleon 

te Oostende voorgesteld. Dit gebied sluit aan bij de nieuw te bouwen jachthaven aan de 

Halve Maandijk (zie hoger), gelegen ten noordoosten van de havengeul van Oostende en 

bij het Vuurtorendok. Er dient te worden nagegaan in hoeverre het aangewezen is om 

bestaande gebouwen in deze zone aan te wenden om dit bezoekerscentrum uit te bou

wen. Een bezoek aan dit centrum zou kunnen worden gekombineerd met een bezoek aan 

het Fort Napoleon. Het is dan ook erg belangrijk dat dit uniek monum ent word t gerestau

reerd.

Aangezien dergelijk bezoekerscentrum een funktie heeft die de badstad overstijgt, is niet 

enkel de lokale verbinding belangrijk maar tevens de regionale ontsluiting. Deze is ais 

goed in te schatten daar de tramlijn en de Koninklijke Baan in de nabijheid van dit gebied 

liggen (op 1 km afstand). De voltooiing van de ring rond Oostende zal in de toekomst ook 

bijdragen tot een betere regionale ontsluiting van dit gebied.

3. EEN ZEEVAARTMUSEUM

Door renovatie van de oude vismijn en omgeving van Zeebrugge kan een zeevaartmu- 

seum uitgebouwd worden ais toeristische elkweervoorziening. In dit museum zou het 

rijke maritieme verleden van Brugge aan bod kunnen komen en de haven van Zeebrugge 

ais wereld-, vissers- en zeemachthaven kunnen worden voorgesteld.
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De bereikbaarheid van deze lokatie met het openbaar vervoer, in het bijzonder met de 

kusttram, is uitstekend. Ook voor privé-wagens is de bereikbaarheid goed, mits de nodige 

parkeermogelijkheid in de omgeving kan worden voorzien.

4. Tenslotte wordt nog een andere lokatie voor een toeristische elkweervoorziening voor

gesteld, namelijk te Nieuwpoort in het gebied van de Havengeulzone Zuid-West, aan de 

jachthaven van de "Kromme Hoek", in een op de Plankaart aangeduid gebied met speci

fieke potenties.

Voorwaarde hierbij is dat deze voorziening in een parkomgeving w ord t uitgebouwd. Ook 

in het voorontwerp BPA nr. 3 "Havengeul" deel 2 wordt voor dit gebied naast jachthaven

versterkende aktiviteiten een rekreatieve funktie voorzien. Het gebied ligt op het 

Gewestplan deels in parkzone, deels in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en 

deels in een zone voor ambachtelijke bedrijven. Binnen dit gebied w ord t ook een hotel of 

een beperkte hotelzone voorgesteld (zie hotels).

De bereikbaarheid van dit gebied is heel hoog, aangezien de tramlijn en de Albert l-laan 

op een afstand van slechts 150 meter van dit gebied zijn gelegen.

Binnen het stedelijk weefsel van de onderscheiden badplaatsen kunnen - verschillend 

naar aard en niveau - andere elkweervoorzieningen tot ontwikkeling worden gebracht, 

mits adekwate aandacht voor onder meer hun verkeersgenererend karakter. Projekten 

kunnen zowel renovatie of uitbreiding van bestaande akkommodatie ais n ieuwbouw 

betreffen. Een inventarizatie van bestaande potentiële akkommodatie is nuttig hiertoe.

e) TOERISTISCHE REKREATIEPARKEN AAN DE KUST

Het betreft gebieden waar de toeristische uitrusting in hoofdzaak bestaat uit groenvoorzie

ningen met extensieve rekreatieve akkommodatie (wandelpark, speelterrein voor 

kinderen, openluchtsportvoorziening, openluchttentoonstelling, natuurcentrum, archeolo

gische site, ...), en met uitsluiting van verblijfakkommodatie. Zij hebben daardoor een 

open ruimte vrijwarende nevenfunktie.
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In de huidige gewestplannen worden vijf toeristische rekreatieparken (TRP) voorzien :

(a) zone te Adinkerke, aanleunend tegen de Oosthoekduinen van De Panne (circa 23 ha);

(b) zone Oostende - Middelkerke (Raversijde) (circa 65 ha);

(e) zone te Bredene, ten zuiden van de Koninklijke Baan (circa 15 ha);

(d) zone te Blankenberge, ten oosten van de badplaats en ten zuiden van de Koninklijke

Baan (circa 54 ha);

(e) zone te Knokke-Heist, ten westen van de Natiënlaan (circa 100 ha).

Ze zijn ten opzichte van de naburige badplaatsen vrij geïsoleerd ingeplant, aan de buiten

rand ervan of in het open gebied. Vanuit de visie van een duurzaam toerisme waarbij de 

open ruimten aan de Kust maximaal dienen behouden te blijven, is het aangewezen om 

deze TRP-zones enkel een funktie toe te kennen waardoor de open ruimte blijvend kan 

worden gevrijwaard.

Het TRP Raversijde in Oostende-Middelkerke is in uitvoering. Dit park is in zijn huidige uit

voering (beperkt tot 40 ha) eerder van edukatief-kulturele aard en om vat volgende 

onderdelen. Naast het Memoriaal Prins Karei (de Vlaamse Zaal met tentoonstellingsruimte 

over het leven van Prins Karei en twee villa ' s waar ook een audio-visuele evokatie komt 

over de koninkli jke familie en haar relatie met de badplaats Oostende en de Kust) wordt 

ook het Openluchtmuseum Atlantikwall uitgebouwd (een openluchtmuseum van militaire 

oorlogsarchitektuur met een onthaalcentrum, een wandelcircuit in de onderaardse gan

gen en bunkers in het duingebied en een vleermuizenreservaat). In het zuiden van het 

domein w ord t een park gepland met een openbare groene zone voor informele vrijetijds

besteding in open lucht, waarbij ook specifieke voorzieningen die de toeristische 

opnamekapaciteit niet sterk verhogen, zoals een openluchttentoonstelling of een natuur- 

centrum, kunnen worden geïntegreerd. Ook de archeologische site "Walraversijde" wordt 

best in het toeristisch rekreatiepark geïntegreerd. Dit gebied is ook van ekologisch belang 

gezien zijn specifieke biotoop tussen de dijk en de polders met een uniek aanbod van 

fauna en flora. Op het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur is dit gebied aangeduid ais 

natuurontwikkelingsgebied. De uitvoering en financiering van dit projekt wordt volledig 

door de overheid geschraagd (Gewest, VCGT, Provincie en Stad).

Het Struktuurplan ondersteunt deze bestemming ais TRP, binnen de voorgestelde aflijning 

op de Plankaart.
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De zone te Bredene is ais park ingericht. Het Struktuurplan behoudt deze bestemming als 

TRP, binnen de voorgestelde aflijning op de Plankaart.

De realizatie van de andere toeristische rekreatieparken is momenteel nog niet aangevan

gen. De bestemming TRP in deze niet gerealizeerde TRP-zones bood tot nog toe een 

garantie voor het vrijwaren van deze open ruimten van bebouwing. Binnen de definitie 

van de bestemming zoals opgenomen in de gewestplannen (groenvoorziening met 

rekreatieve akkommodatie waarvan de ordening vooraf door de bevoegde overheid 

nader wordt bepaald) schuilt echter een reële bedreiging voor deze open ruimten, zowel 

door het toelaten van overdekte rekreatieve infrastrukturen ais door het misverstand 

omtrent de Ínhoud van het begrip rekreatieve akkommodatie, waardoor ook onwikkelin- 

gen van verblijfrekreatieve aard kunnen worden toegelaten. Vanwege de omvang van de 

investeringskosten van dergelijk toeristisch rekreatiepark, lijkt het m inder waarschijnlijk 

dat nog overheids- of privéfinanciering kan worden gevonden voor het ontwikkelen van 

deze resterende TRP-zones.

Voor de drie nog resterende TRP-zones op het gewestplan stelt het Struktuurplan vo l

gende bestemmingen voor :

1. TRP-ZOIME TE ADINKERKE (23 HA)

Deze bestemming w ord t niet behouden in het Struktuurplan omwille  van de natuurlijke 

eigenheid en het zeldzaam karakter van dit typisch duinenovergangsgebied. In het Ont

werp van Groene Hoofdstruktuur ligt het gebied in een "natuurkerngebied". In het 

Voorontwerp van Struktuurplan krijgt dit gebied een bestemming ais 

natuurkerngebied/homogeen landelijk gebied (zie "Uitleg bij de Plankaart" en Plankaartle- 

gende).

2. TRP-ZONE TE BLANKENBERGE (54 HA)

Deze open ruimte tussen de haven van Zeebrugge en de badplaats Blankenberge is een 

belangrijk strukturerend element binnen het geheel van de kuststrook. Ze is bovendien 

van grote waarde ais zeldzaam landschap met de typische opeenvolging "zee - strand - 

duinen - polders" die hier nog nagenoeg intakt aanwezig is. Ook van ekologisch stand

punt uit is dit gebied waardevol. Het TRP-gebied ligt immers nagenoeg volledig in een 

EG-vogelrichtlijngebied. Ook vallen belangrijke gedeelten onder

"natuurontwikkelingsgebied" of "natuurverbindingsgebied" in het Ontwerp van Groene 

Hoofdstruktuur.
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Daarom stelt het Struktuurplan voor om deze zone van toeristische ontwikkeling te vr i j

waren door de TRP-bestemming op te geven. Het gebied is aangeduid deels ais 

homogeen landelijk gebied, deels ais homogeen landelijk 

gebied/natuurontwikkelingsgebied.

3. TRP-ZONE TE KNOKKE-HEIST (100 HA)

Deze open zone heeft duidelijke landschappelijke kwaliteiten. De waterplas De Cloedt en 

de landschappelijke verbinding door de Isabellavaart vormen de voornaamste kwalita

tieve elementen ervan. Het is bovendien een strukturerend open gebied waardoor de 

kernen van Knokke, Westkapelle en Duinbergen ruimtelijk worden gescheiden.

De ligging is aantrekkelijk voor het uitbouwen van een golfterrein ais eerder passieve 

rekreatievorm (zie golfterreinen) waarbij de aanleg met de kwaliteit van dit gebied reke

ning houdt. Er word t voorgesteld om de TRP-bestemming niet uit te sluiten, met ais 

variante de mogelijkheid voor het uitbouwen van een golfterrein.

Op de Plankaart is hiertoe een gebied afgebakend waarbinnen een toeristisch rekreatie- 

park aanvaardbaar is.

f) DE BINNENSTAD VAN BRUGGE

Het toerisme in Brugge steunt volledig op de aantrekkelijkheid van het oorspronkelijk 

toeristisch aanbod van zijn historische binnenstad. De zeer snelle groei van vooral het 

dagtoerisme heeft in Brugge negatieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Deze nega

tieve gevolgen situeren zich in de verkeers- en parkeerproblemen in de binnenstad, in de 

feitelijke, maar ook psychologische overlast (vooral van dagjesmensen) in de binnenstad, 

in de forse stijging van verhuur- en verkoopprijzen van panden en in de eenzijdige on t

wikkeling met zuiver toeristische oogmerken (kant, pralines, tea-rooms, hotels). Deze 

negatieve ontwikkelingen kunnen verdragende gevolgen meebrengen op de lange 

termijnontwikkeling van de stad.

De hiervoor (zie Beleidsvisie) geformuleerde deelvisie voor het stadstoerisme te Brugge 

(zie hoger) kan bijvoorbeeld door de volgende gemeentelijke beleidsopties worden 

gekonkretizeerd :
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- Een duidelijke keuze maken voor een koncentratie- of spreidingsmodel van het toerisme 

in de Brugse binnenstad. Om de sociale woonfunktie van de binnenstad te vrijwaren en te 

verhinderen dat sterke funkties (toeristische voorzieningen) de zwakkere funkties (wonen) 

zouden verdringen, is eerder een koncentratiemodel te verdedigen. Bij dergelijk koncen- 

tratiemodel is de toeristische ontwikkeling in de kernzone niet gericht op uitbreiding, 

maar op de verdere kwaliteitsverhoging van het aanwezige toeristisch aanbod.

- Het autoverkeer ais gevolg van het dagtoerisme zoveel mogelijk buiten de stad houden. 

Dit houdt in dat voldoende en goed bereikbare randparkings worden aangelegd zodat het 

centrum word t ontlast van autoverkeer. Het blijft aangewezen om via informatieversprei

ding te benadrukken dat Brugge goed bereikbaar is met het openbaar vervoer én 

gemakkelijk te voet (of per fiets) kan worden verkend.

- Het indijken van de toeristische druk op de woonwijken. Dit kan vooral langs het verkeer 

om worden bereikt door voor toeristen geen parkeerplaatsen in de betreffende w o onw ij

ken te voorzien (enkel residentieel parkeren).

g) HET ACHTERLAND VAN DE KUST

Ondergeschikt aan natuur en landbouw (zie Open ruimte) en wonen (zie Wonen) zijn ook 

toeristische rekreatieve voorzieningen in het Achterland van de Kust in beperkte mate 

mogelijk, gebaseerd op het eigene van deze plattelandsstreek.

Enerzijds kan het landelijk gebied in het Achterland van de Kust bijdragen tot de revitalize- 

ring van het kusttoerisme in aanvulling op de klassieke strandvakantie. Toeristische 

rekreatieve voorzieningen dienen de binding tussen kuststrook en platteland mogelijk te 

maken, maar zonder natuur en landschap te schaden : het Achterland dient een ru im te

lijke tegenpool te blijven ten aanzien van de kuststrook waar het toerisme zich in 

gekoncentreerde vorm  mag voordoen. Het uitdijen van het toerisme in de kuststrook naar 

de polders is dan ook volledig stop te zetten, en er is aandacht te geven aan een meer 

kwalitatieve visuele overgang tussen beide (bijvoorbeeld bij de lineaire badplaatsen te 

Middelkerke). In beginsel zijn grootschalige vormen van toeristische rekreatieve voorzie

ningen in het Achterland niet toegelaten. Verwijzend naar het stelsel van werk met werk 

maken zijn op twee plaatsen specifieke potenties aanwezig : waterplassen met rekreatieve 

potenties te Oudenburg (De Kluiten) en te Zuienkerke (Polderwind), met door U itvoerings

plannen uit te werken randvoorwaarden voor de infrastruktuur en beperkingen ten 

aanzien van verblijfakkommodatie.
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Anderzijds ondersteunt het Struktuurplan ook het rekreatief medegebruik in het Achter

land van de Kust, ais autonome landschapsgerichte vorm van toerisme. De 

gegevenheden van het landschap fungeren in principe ais toeristische rekreatieve voor

ziening. Het rekreatief medegebruik is ondergeschikt aan het hoofdgebruik landbouw of 

natuur in het landelijk gebied (zie Open ruimte).

Dit kan bijvoorbeeld door de volgende opties.

- Het beperken van de toeristische aktiviteiten tot vormen van rekreatief medegebruik 

zoals wandelen, fietsen en paardrijden en pleziervaart. Autoroutes kunnen slechts binnen 

de randvoorwaarden van het draagvlak en in eerste instantie objektgericht op attraktie- 

punten worden ontwikkeld, en niet landschapskadergericht.

- Het weren van storende, niet-aangepaste bebouwing en het ontwikkelen van 

kwalitatieve landschapselementen.

- Het uitwerken van de kleinschalige infrastrukturen ais wandelpaden, fietspaden, ruiter

paden, picknickplaatsen en aanlegsteigers voor pleziervaart.

h) GOLFTERREINEN

Golfterreinen zijn infrastrukturen die niet verdichtend werken, maar ze vergen wel een 

belangrijke ruimte-inname (standaardoppervlakte circa 60 ha). Het tegemoetkomen aan 

de toegenomen vraag naar nieuwe golfterreinen kan evenwel de opwaardering en de d if

ferentiatie van het toerisme in de Kustzone bevorderen.

Het Struktuurplan ondersteunt de ontwikkeling van een beperkt aantal nieuwe 

golfterreinen op voorwaarde dat zij een duurzame maatschappelijke meerwaarde voor de 

Kustzone creëren en dit binnen ruimtelijke randvoorwaarden.

Deze maatschappelijke meerwaarde kan slechts ten volle worden gerealizeerd wanneer 

hun beheersvorm en hun gebruiksvoorwaarden gericht zijn op de verblijftoerist en de 

lokale bevolking. De formule van een openbaar golfterrein verdient hierbij de voorkeur, 

maar ook andere (semi-openbare) exploitatievormen zijn denkbaar.
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Het Struktuurplan stelt volgende randvoorwaarden inzake lokalizatie van nieuwe golfter

reinen in de Kustzone.

1. Golfterreinen moeten worden gesitueerd binnen een stedelijke invloedssfeer, ais 

onderdelen van een ruimere groenstruktuur. Zij kunnen niet zonder enig verband in het 

landelijk gebied worden uitgebouwd.

2. Golfterreinen moeten bij voorkeur worden geïntegreerd in of bij bestaande of nieuwe 

voorzieningen voor (openlucht)-rekreatie en sportbeoefening.

3. Inzake natuurwaarden moet worden uitgegaan van de stelling dat de rijkdom van het 

natuurlijk milieu niet mag worden vervangen door kunstmatige aanleg (ook al kan die wel 

landschappelijk interessant zijn).

4. Vanuit landbouwstandpunt moeten bij voorkeur gronden worden ingenomen die een 

geringe produktiewaarde bezitten.

Naast de bestaande golfinfrastruktuur zijn op de Plankaart de volgende inplantingsmoge- 

lijkheden voor nieuwe golfterreinen opgenomen, via Uitvoeringsplannen te konkretizeren.

Op de Plankaart zijn "gebieden met specifieke potenties" aangeduid met golf ais 

voorgestelde ontwikkelingsmogelijkheid (namelijk tussen Veurne en het militair v liegveld 

van Koksijde en op beperkte wijze aan de spuikom te Bredene).

In de volgende gebieden, op de Plankaart ais overlappende zones afgelijnd, is eveneens 

een golfterrein aanvaardbaar :

1. In het grensgebied Koksijde-Veurne-De Panne, tussen de wegen Veurne-Koksijde en 

Veurne-De Panne, op gronden met een agrarische bestemming, palend aan het complex 

Ten Bogaerde, ais scheidende zone tussen de badplaatsen en Veurne en ais groene buffer 

voor het bedrijventerrein Veurne II.

2. In de Lenspolder ten westen van Nieuwpoort, ais mogelijke scheidende groenstruktuur 

tussen de stad en het complex van verblijfrekreatie te Oostduinkerke en Nieuwpoort.

3. Op de rechteroever van de IJzermonding, beiderzijds van de Koninklijke Baan tussen 

N ieuwpoort en Lombardsijde, ais mogelijke groene overgang tussen de IJzermonding 

(gebied met natuurwaarden) en de woonkernen Lombardsijde en Westende.
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4. Ais begeleidende groenstruktuur aan de zuidzijde van de Oostendse agglomeratie, 

langs de A10.

5. Als mogelijke groene buffer aan de oostzijde van het havengebied van Zeebrugge, 

langs de Afleidingskanalen.

6. Ais mogelijke groene buffer aan de zuidzijde van het havengebied van Zeebrugge.

7. Tussen Duinbergen, Knokke en Westkapelle, ais mogelijke geledende groenstruktuur.

8. Tussen Knokke en Westkapelle, eveneens ais mogelijke geledende groenstruktuur.

Het is niet de optie dat elk van deze gebieden in de planperiode ais golfterrein word t uit

gebouwd, wel dat de mogelijkheid word t geboden om tegemoet te kunnen komen aan de 

legitiem te achten vraag. De u itbouw van een drietal bijkomende golfterreinen kan ais eer

ste benadering binnen de planperiode worden gehanteerd. In relatie tot het versterken 

van de identiteit van de bestaande kustbadplaatsen is een vo lkomen gelijkmatige sprei

ding van golfinfrastruktuur over de West-, Midden- en Oostkust niet a priori noodzakelijk.

i) KONG RESIN FR ASTRUKTUUR

De term kongresinfrastruktuur moet naar gebruik toe ruim worden geïnterpreteerd en 

worden gezien ais een multifunktionele ruimte, waar naast kongressen en seminaries ook 

tentoonstellingen en kulturele manifestaties kunnen worden gehouden. In deze betekenis 

zijn deze ruimten een speciale vorm van toeristische rekreatieve voorzieningen.

Op dit ogenblik is er in de Kustzone slechts een beperkt aanbod van multifunktionele 

ruimten die kunnen worden gebruikt voor kongressen, tentoonstellingen en kulturele 

voorstellingen. Er kan onder meer worden verwezen naar de mogelijkheden ter zake in de 

vier kustcasino1 s, een polyvalente hal in Oostende, een kongrescentrum in Brugge en een 

kleinschalig aanbod in een aantal hotels in de Kustzone.

Nochtans is de aanwezigheid van een moderne kongresinfrastruktuur belangrijk vanuit 

het oogpunt van een beter gebruik van de toeristische verb li jfakkommodatie  doorheen 

het jaar. De meeste kongressen en bijeenkomsten vinden immers buiten het hoogseizoen 

plaats. Bovendien is er een sterk positief afgeleid effekt op het imago en de aantrekkings

kracht van de vestigingsplaats.
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De ontw ikkeling van een nieuw kongrescentrum in de Kustzone w ord t door het 

Struktuurplan ondersteund, mits aan de volgende randvoorwaarden w ord t voldaan :

1. Het kongrescentrum  m oet niet (echt) grootschalig zijn. Kongressen en bijeenkomsten 

van 1.000 personen en meer komen slechts zelden voor. Zelfs bij internationale kongres

sen zouden in drie vierden van de gevallen m inder dan 500 deelnemers aanwezig zijn. De 

noodzakelijke kapaciteit kan dan ook op 500 personen in stoelopstelling en 250 personen 

in tafe lopstelling worden vastgelegd.

2. Het is van belang dat de nieuwe kongresinfrastruktuur een voldoende m ultifunktioneel 

karakter heeft, m odulair bruikbaar is en ruim te om vat voor tentoonstellingen. Op vandaag 

worden heel w at kongressen imm ers aangevuld met tentoonstellingen rond het kongres- 

onderwerp.

3. Bij de inplanting van het kongrescentrum dient vooral gelet op de bereikbaarheid ervan 

en de toeristische attraktiv ite it van de om geving. Bovendien moet er in de om geving een 

voldoende hotelaanbod zijn en moet de gemeentelijke of stedelijke struktuur gemakkelijk 

de inpassing van een kongrescentrum toelaten.

4. Te prefereren lokaties zijn deze die rechtstreeks met de trein te bereiken zijn. In dit 

geval zijn de mogelijkheden voor het reduceren van het autogebruik het grootst. Indien 

dergelijke plaatsen niet kunnen worden gevonden, zijn lokaties die een goede ontslu iting 

hebben voor het autoverkeer naar het binnenland toe eveneens aanvaardbaar. Met een 

goede ontslu iting w ord t bedoeld dat deze ontslu iting bijna rechtstreeks kan gebeuren op 

het autowegennet, met weinig hinder voor de om geving van de lokatie. Plaatsen die niet 
aan deze voorwaarden beantwoorden zijn af te raden ais inplantingsplaats voor kongres

infrastruktuur om dat ze het autogebruik in de Kustzone alleen maar doen toenemen.

5. Tenslotte moeten bij de beoordeling van de lokatie voor een kongrescentrum  ook de 

aanspraken van andere sektoren, zoals natuurlijk m ilieu, open ruim te enz. in rekening 

worden gebracht.

Rekening houdend met al deze elementen komen in de Kustzone enkel Brugge en Oost

ende in aanmerking voor de vestiging van een dergelijk centrum. Het behoort niet to t het 

niveau van het Struktuurplan Kustzone om mogelijke vestigingsplaatsen binnen de 

genoem de steden af te bakenen. Op de Plankaart zijn dan ook geen potentiële lokaties 

voor kongrescentra aangeduid.
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j) ANDERE TOERISTISCHE VOORZIENINGEN

Tenslotte zijn er grootschalige specifieke toeristische voorzieningen die eerder op dagre- 

kreatie dan op verb lijftoerism e afgestemd zijn.

Vanuit de visie voor een verbetering van het kusttoerisme op duurzame wijze ondersteunt 

het S truktuurplan enkel een kwalitatieve, beperkte ontw ikkeling van deze toeristische 

voorzieningen in de Kustzone, binnen strikte en specifieke voorwaarden van ruim telijke 

draagkracht van de om geving en van beheersing van de autom obilite it. Deze voorw aar

den zijn door gem eentelijke Uitvoeringsplannen nader te bepalen.

Hiertoe behoort onder meer het attraktiepark. Een attraktiepark is een meestal kunstmatig 

aangelegd com plex met een grote verscheidenheid aan op ontspanning en persoonlijke 

beleving gerichte attrakties. Het is gedurende een aaneengesloten periode van tenm inste 

enkele maanden het objekt van toeristisch bezoek op grote schaal.

Het Struktuurplan Kustzone bakent deze attraktieparken konkreet af wanneer zij buiten 

woonkernen, in de open ruim te gesitueerd zijn (Melipark Adinkerke). Het Boudewijnpark 

te Brugge is zonder expliciete aflijn ing op de Plankaart in de afgelijnde woonkern mee 

opgenom en.

Ook de h ippodroom  te Oostende behoort to t de onderhavige specifieke toeristische voor

zieningen en is op de Plankaart ais plaatselijk element voorgesteld. Het betreft 

vo lw aardige sportin frastruktuur voor paardenrennen, met de nodige parkeer- en zitak- 

kom m odaties voor toeschouwers.

Kwalitatieve integratie in de woonkern alsook goede plaatselijke ontslu iting en regionale 

bereikbaarheid zijn randvoorwaarden voor de verdere ontw ikkeling ervan.

2) DE TOERISTISCHE VERBLIJFAKKOMMODATIE

De voorste llen van het Struktuurplan Kustzone voor de ruim telijke ontw ikkeling van de 

belangrijkste toeristische logiesvorm en aan de Kust, te Brugge en in het Achterland van 

de Kust, worden hierna achtereenvolgens toegelicht. Op de Plankaart zijn toeristische 

zones aangeduid voor gegroepeerde vorm en van toeristische verb lijfakkom m odatie  : 

kampeerterreinen, weekendverblijfparken en rekreatieve vakantiedorpen. Andere toeris

tische verb lijfakkom m odatie , namelijk hotels, individuele vakantiewoningen 

(huurvakantiewoningen zowel ais tweede verblijven), sociale vakantiecentra en toeris

tische verb lijfakkom m odatie  in het landelijk gebied zijn in beginsel niet in deze zonering 
begrepen.
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a) DE HOTELS IN DE KUSTGEMEENTEN EN TE BRUGGE

Het hotelaanbod in de kustgemeenten en te Brugge situeert zich binnen de afgelijnde 

woonkernen op de Plankaart. De w oonkw alite it (in brede zin) voor de permanente bew o

ning (zie onder Wonen) is dan ook in de eerste plaats determ inerend voor de ruim telijke 

ontw ikkelingsm ogelijkheden van de hotelsektor.

Het hotelaanbod in de kustgemeenten heeft grotendeels nog een fam iliaal karakter en ver

toont sedert decennia een dalende trend; een verdere daling lig t in de lijn van de 

verwachtingen. In alle kustbadplaatsen worden hotels in toenem ende mate verdrongen 

door appartem entsbouw, gericht op de vraag naar individuele vakantiewoningen. N iette

genstaande d it dalend verloop zijn hotels nog steeds een belangrijk onderdeel van het 

toeristisch kustprodukt.

Voor de aktuele groeim arkten van tweede vakanties en vooral van korte vakanties is een 

kwalitatiever hotelaanbod aan de kust nodig. Voor deze nieuwere vakantievorm en w ord t 

immers in sterke mate een beroep gedaan op de hôtellerie. Ook seminaries worden meer 

en meer in hotels gehouden.

Hotels zijn ook veel dynam ischer en aktiever in het prom overen van aktiv ite iten buiten 

het seizoen, zoals het opzetten van speciale form ules rond bepaalde tema ' s ais gastrono

mische weekends, gezondheidsweekends of speciale evenementen.

Ook dem ografische tendensen pleiten voor het behoud van een levenskrachtige 

hôtellerie. Oudere personen opteren immers relatief meer voor de Belgische Kust ais 

bestem m ing van hun vakantie met een verb lijf in een hotel. De vergrijzing van de bevo l

king heeft dus kwasi autom atisch een grotere belangstelling voor de hotels aan de Kust 

to t gevolg.

Daartegenover kent Brugge een snel stijgend hotelaanbod, met een degelijk kom fort- 

niveau. De hotelsektor verd ringt er de binnenstedelijke woonfunktie.

Het S truktuurplan ondersteunt de opwaardering van het hotel ais logiesvorm  in de 

kustgemeenten, noodzakelijk voor de revitalizatie van de badsteden aan de Belgische 

Kust. Dit vereist het verhogen van het kom fort van deze logiesvorm  en het stim uleren van 

nieuwe hote lontw ikkeling in de kustgemeenten, ondersteund door een meer seizoensge- 

spreid hoteltoerism e. De problem atiek te Brugge is op gem eentelijk niveau bij te sturen, 

en w ord t hier niet verder behandeld.
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Meer specifiek dient de hotelopwaardering vooral te gebeuren in de meer verstedelijkte 

badsteden, vooral Oostende en Blankenberge. Deze opwaardering zal im m ers eerder sla

gen in dergelijke badsteden, aangezien hun meer autonoom  stedelijk karakter ervoor 

zorgt dat ook buiten het hoogseizoen een zekere levendigheid aanwezig blijft. Nieuwe 

hotelu itbatingen zullen zich pas aan de Kust vestigen indien zij een rendabele bezettings

graad kunnen halen over heel het jaar.

Som m ige gebieden, grenzend aan verstedelijkte kernen en in aanmerking komend voor 

nieuwe toeristisch attraktieve ontwikkelingen, zijn ook voor nieuwe hotelontw ikkelingen 

in overweging te nemen (zie verder).

Voor de bescherm ing en opwaardering van het aanwezige hotelbestand in de kustge

meenten worden volgende uitvoeringsmaatregelen voorgesteld :

1. Het afbakenen van hotelbeschermingszones, waarbinnen het niet toegelaten is om een 

bestaand hotelpand om te bouwen to t een appartem entsgebouw, of waarbij op zijn m inst 

deze funktieverandering voorwaardelijk en vergunningsp lichtig  w ord t gemaakt. Dergelijk 

beleid kan worden toegepast voor de verstedelijkte badsteden, en vooral in de stad Oost

ende, waar de hotels nogal sterk gekoncentreerd voorkom en. Ais hotelbescherm ingszone 

zou bijvoorbeeld het gebied kunnen worden afgelijnd dat w o rd t begrensd door de A lbert I 

Promenade, de Visserskaai, de Vindictivelaan en de Leopold ll-laan. Deze zone beslaat 

een oppervlakte van ongeveer 46 ha.

2. Een afgewogen beperking van het aantal bouwlagen voor bepaalde bouw prom otioneel 

interessante zones van de badsteden, zal to t een geringere druk op de aanwezige hotel- 

panden in deze zones leiden. Zo kan het opnieuw  interessanter worden om dergelijke 

panden te renoveren en te behouden ais hotel, waar het anders rendabeler is deze hotels 

om te bouwen to t appartem entsgebouwen.

3. Het Vlaams Kommissariaat-Generaal voor Toerisme (VCGT) ondersteunt hotelrenova- 

ties door m iddel van een premie. Het is aan te bevelen om d it prem iesysteem  binnen het 

Vlaamse Gewest gedifferentiëerd naar regio toe te passen zodat b ijvoorbeeld  hotels in 

kustgemeenten priorita ir of voor een groter bedrag zouden kunnen worden betoelaagd.

Bij een te beperkte om vang van de premie, tegenover de doorgaans grote investeringsbe

dragen nodig voor de renovatie van hotels, zal d it prem iebeleid slechts een beperkt effekt 

kunnen sorteren.
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Voor het stimuleren van nieuwe hotelontw ikkelingen in de kustgemeenten worden vo l

gende Uitvoeringsmaatregelen voorgesteld :

1. Aangezien de stijg ing van de grondprijzen een belangrijke rol speelt in het 

verdringingsproces van hotels aan de Kust, w ord t voorgesteld dat de gemeenten hotelzo- 

nes afbakenen, strategisch gekozen en van kleine omvang, waarbinnen de hotelfunktie 

ais een deel van het bouwprogram m a w ord t opgelegd en na realizering niet mag worden 

gewijzigd. Bovendien zou enkel de echte hotelfunktie en niet het zogenaamde 

"aparthotel" in aanmerking komen. Dit betekent natuurlijk niet dat hotels in andere 

geëigende gebieden niet meer kunnen worden opgetrokken.

In de hiernavolgende gebieden kunnen aldus hotelzones van beperkte om vang worden 

afgebakend. De gebiedsvoorstellen zijn indikatief en dus niet ais "harde aflijn ingen" op te 

vatten.

Binnen het op de Plankaart afgelijnde gebied met specifieke potenties, gelegen te N ieuw

poort aan de jachthaven "Krom m e Hoek", zou een hotelzone van kleine om vang kunnen 

worden bepaald, in relatie met de jachthaven en met een m ogelijks te ontw ikkelen toeris

tische elkweervoorziening binnen hetzelfde gebied.

Ook in de direkte om geving van de Halve Maandijk te Oostende kan een hotelzone 

worden afgebakend in relatie to t het jachthavenprojekt op die plaats (zie hoger), binnen 

de zonering die op de Plankaart voor jachthaven met bijhorende aktiviteiten aangeduid is, 

en zonder het aanliggend duingebied daardoor aan te tasten.

In de ais gebied met specifieke potenties afgelijnde zone omheen de "Put De Cloedt", in 

de stationsom geving van Knokke, kan ook een hotelzone worden afgebakend. De aanslui

ting op een m ogelijks te ontw ikkelen golfterre in of toeristisch rekreatiepark en de ligging 

aan de waterplas kunnen van het gebied een aantrekkelijke lokatie maken voor hotels.

2. Een tolerantie voor n ieuw bouw hotels op het toegelaten aantal bouwlagen, in bepaalde 

prom otioneel interessante zones van de badsteden, kan nieuwe hotelinvesteringen b in

nen deze zone stimuleren.

3. Het Vlaams Kommissariaat-Generaal voor Toerisme (VCGT) ondersteunt ook nieuwe 

hotelontw ikkelingen door m iddel van een premie. Het is aan te bevelen (kwalitatieve) Pro

jekten in de kustgemeenten priorita ir of voor een groter bedrag te betoelagen ten opzichte 

van andere re g io 1 s. Bij beperkte om vang van de premie tegenover de (zeer grote) inves

teringsbedragen, nodig voor het bouwen van een hotel, zal ook d it prem iebeleid slechts 

een beperkte invloed kunnen uitoefenen.
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b) DE INDIVIDUELE VAKANTIEWONINGEN IN DE KUSTGEMEENTEN

Individuele vakantiewoningen zijn woningen (duurzame verblijven) in partikulier eigen

dom  en niet deel uitmakend van grotere, georganizeerde gehelen (zoals 

openluchtrekreatieve verblijven, vakantiecentra en vakantiedorpen). Zij kunnen worden 

ingedeeld in huurvakantiewoningen en (echte) tweede woningen. Huurvakantiewoningen 

zijn woningen die voor ten minste twee maand per jaar te huur worden aangeboden met 

een toeristisch oogm erk; zij worden gekenm erkt door een relatief hoge huurw isseling. 

Tweede woningen zijn woningen die voor m inder dan twee maand per jaar en meestal 

helemaal niet te huur worden aangeboden.

M om enteel zijn er ongeveer 60.000 individuele vakantiewoningen in de kustgemeenten, 

die globaal beschouwd voor circa 50 % ais huurvakantiewoning en voor circa 50 % ais 

tweede w on ing  worden gebruikt. Het totaal aantal woongelegenheden in de Kustgemeen- 

ten om vat circa 150.000 woningen en is dus voor een g root deel samengesteld uit 

ind ividuele vakantiewoningen. De sterkste groei van individuele vakantiewoningen vond 

plaats sinds de tweede helft van de jaren zestig.

In 6 van de 9 kustgemeenten is het aandeel van de ind ividuele vakantiewoningen de helft 

of m eer van het totale aantal woongelegenheden (tot 64 % in M iddelkerke). Het aandeel 

van de tweede w oningen in het totale aantal w oningen bereikt nagenoeg een derde of 

meer in M iddelkerke, Knokke-Heist, De Panne en Koksijde.

De huurvakantiewoningen worden intensiever gebruikt - zij het wel niet permanent - dan 

tweede w oningen, en zijn vanuit een streven naar een effic iënter gebruik van de schaar

ser wordende ruim te eerder te aanvaarden dan de echte tweede woningen. Er is evenwel 

een ontw ikke ling  aan de gang waarbij de individuele vakantiewoningen meer en meer ais 

tweede woningen worden aangewend dan ais huurvakantiewoningen.

Vanuit het oogpunt van de vragers blijven de aktuele vestigingsdesiderata voor in d iv i

duele vakantiewoningen : de kustlijn (resterende m ogelijkheden op de zeedijk, op de 

overgebleven kustduinstroken en ook in tweede lijn achter de reeds bebouwde zeedijk) en 

de m eer publieke, levendige delen van de badplaatsen, m et een zekere vakantiesfeer 

(grote straatassen in verb inding met de zeedijk, maar ook bouwblokken in de badplaatsen 

nabij het strand). Verkavelingen aan de randen van badplaatsen, d ich t bij de kustlijn of bij 

de badplaatskern, kunnen (vanuit het oogpunt van de vragers) ind ividuele vakantiew onin

gen opnem en. Meer specifieke om gevingsfaktoren zoals zicht op zee, een m ooie 

om geving en de bereikbaarheid vanuit het binnenland spelen een belangrijke rol bij de 

keuze.
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Het meest voorkom ende architektonische type van individuele vakantiewoning is het 

appartem entsgebouw, met appartementen en/of studio ' s ais (soms sterk ondergedim en- 

sionneerde) w oonvorm en van uiteenlopende verb lijfkw alite it. Circa 84 % van de tweede 

woningen aan de Kust behoren tot dit type. Talrijke ind ividuele vakantiewoningen zijn te 

situeren in de oudere villaverkavelingen, ais vakantievilla ' s, soms twee aan twee gekop

peld. De realizatie van dergelijke villaverkavelingen is door de sterke stijg ing van de 

grondprijs en plaatselijk ook door stedebouwkundig beleid vandaag tam elijk zeldzaam 

geworden; soms worden de villa ' s inwendig verbouw d to t enkele (meestal benepen) 

vakantiewoningen.

Deze sterke grondprijsontw ikke ling  heeft aanleiding gegeven to t het ontstaan van een 

nieuw type ind ividuele vakantiewoning : de "appartem entvilla ", waarbij meerdere w oon 

eenheden in een relatief om vangrijke, villa-achtige konstruktie zijn ondergebracht.

Deze ruim telijke ontw ikkeling van individuele vakantiewoningen aan de Kust brengt 

toenemende negatieve gevolgen met zich mee :

1. De druk op de duinen en nu ook polders achter de duinengordel neemt voortdurend 

toe door de ruim telijke groei van individuele vakantiewoningen.

2. De huisvesting van lokale kustbewoners en andere toeristische verb lijfsvorm en zoals 

hotels worden verdrongen uit de toeristische zones van de badplaatsen door de hoge p rij

zen van gronden en gebouwen.

3. In de oudere, meer verstedelijkte badplaatsen (zoals Oostende, Blankenberge) kom t er 

plaatselijk een relatief hogere leegstand voor ten gevolge van spekulatie, gericht op de 

bouw van individuele vakantiewoningen.

4. In de zones waar individuele vakantiewoningen veel voorkom en verm indert de ver- 

keersleefbaarheid en de verkeersveiligheid tijdens het hoogseizoen, door een sterke 

inname van de openbare ruim te door au to 's . Er heerst een te grote verkeersdrukte in het 

aan de vertikale verd ichting  onaangepast stedebouwkundig patroon van boulevards, stra

ten en pleinen. Het beheer en onderhoud van deze openbare ruim te betekent dan ook een 

verzwaarde belasting voor de plaatselijke besturen.

5. Er is een toenem end verlies van sfeer en gezelligheid in de openbare ruim te van de 

badplaatsen, door een overw ich t van garagepoorten, asfalt en/of geparkeerde auto ' s. 

Aanvullend creëert d it een m inder aantrekkelijke sfeer buiten het hoogseizoen met een 

opvallende leegstand bij individuele vakantiewoningen. Plaatselijk heeft hoogbouw  geleid 

tot problemen van w indstrom ingen en sterke schaduw vorm ing.
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6. Er is een toenem end struktureel tekort aan w oonkom fo rt door de bouw  van individuele 

vakantiewoningen die bouwspekulatief, met geringe inrichtingskw alite iten en ondergedi- 

m entioneerd worden gekoncipiëerd.

Voor een duurzame ontw ikkeling van het kusttoerisme is het noodzakelijk dat eventueel 

verdere ontw ikkeling van individuele vakantiewoningen en vooral de tweede verblijven 

naar hoeveelheid en naar ruim tebeslag w ord t ingepast in het toerism e van het aanbod, 

dat begrensd is door de draagkracht van de ruim te. Bij hun sanering en verdere evolutie 

moet nadrukkelijk een duurzame verb lijfkw alita tieve w oonvorm  worden nagestreefd.

Individuele vakantiewoningen in de kustgemeenten zijn te situeren binnen de afgelijnde 

woonkernen op de Plankaart. De w oonkw alite it (in brede zin) voor de permanente bew o

ning (zie onder Wonen) is dan ook in de eerste plaats determ inerend voor hun ruim telijke 

ontw ikkelingsm ogelijkheden.

Het Struktuurplan neemt de volgende planopties in relatie to t ind ividuele vakantiew onin

gen in de kustgemeenten.

1. Het vrijwaren van de afgebakende open ruim te van nieuwe individuele 

vakantiewoningen.

2. Het richten van de w on ingbouw  naar de behoeften van de permanente bewoning. De 

u itvoering van deze planoptie vereist maatregelen (b ijvoorbeeld van fiskale aard) die ook 

buiten het dom ein liggen van de ruim telijke planning.

Het S truktuurplan ondersteunt hiertoe de volgende maatregelen, via U itvoeringsplannen 

te konkretizeren.

1. Nieuwe appartem entsbouw  voor individuele vakantiewoningen op de Zeedijk is te 

beperken to t een verantw oorde invu lbouw , plaatselijk en in relatie to t de om geving te 

beoordelen : hoogbouw  kan, maar niet overal langs het zeefront; d it is per gemeente te 
bekijken.

Appartem entsbouw  in zee, zoals gedacht bij de ontw ikkeling van een nieuwe jachthaven 

te Knokke-Heist, w o rd t afgewezen om volgende redenen :

- de globale visie van het S truktuurplan Kustzone onderschrijft u itdrukkelijk een sterke 

herwaardering van de open ruim te. De zee ais hem isferische waterplas is bij ons een ver

trouw d gegeven. Deze karakteristiek is fundam enteel anders dan b ijvoorbeeld  bij 

lagune-achtige zeeoevergebieden;
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- een nieuwe alleenstaande uitbreid ing van het vakantiewoningenareaal in zee betekent 

een precedent voor toekom stige, analoge ontw ikkelingen voor de kustlijn;

- de inplanting van nieuwe appartem enten in zee, in de onm iddellijke nabijheid van de 

voorhaven van Zeebrugge, roept zelf ook vragen op betreffende de onderlinge 

"verzoenbaarheid" van beide bestem m ingen;

- hoe dan ook zal het zee-panorama dat de huidige appartementen langs de zeedijk heb

ben, gereduceerd en onderbroken worden door dergelijke appartem entsbouw. Voor de 

appartem enten die d ich t bij de oostelijke strekdam van de voorhaven liggen, zal hierbij de 

visuele hinder door haveninfrastruktuur niet verm inderen (aangezien zoneringsvoorwaar- 

den de huisvesting in zee slechts op zekere afstand van de strekdam toelaten);

- een volwaardige koppeling van deze im m obiliënontw ikkeling met het vasteland vraagt 

een belangrijke uitbreid ing en aanpassing van het openbaar dom ein, in het bijzonder de 

zeedijkpromenade. Dit zal een blijvende en door de ligging aan zee w e llicht niet 

onbelangrijke toenam e van onderhoudskosten voor de betrokken besturen met zich mee 

brengen;

- een (bouwtechnisch) onderhoudsprobleem  zal zich m ettertijd, zeker voor appartem ents

bouw  in de Noordzee, nadrukkelijker stellen : frekwenter en groter gevel- en 

dakonderhoud, schrijnwerkonderhoud, problemen van betonkorrosie en dergelijke. 

Behalve de hieruit voortv loe iende last voor de bewoner zelf bestaat dus ook een risico 

van visueel verval "in conspectu om nium ".

2. Het gebruik van w oningen ais tweede verb lijf ten opzichte van de permanente bew o

ning ontm oedigen door een gedifferentiëerd parkeerbeleid te voeren, ten gunste van de 

laatste groep. De effektiv ite it hiervan m oet nader onderzocht en op gem eentelijk niveau 

worden uitgewerkt.

3. Het bouwen van tweede woningen kan to t een zeker niveau worden bem oeilijk t door 

een w eloverw ogen stedebouwkundige selektie van woongebieden binnen de w oonker

nen van de kustgemeenten (niet te d ich t bij de zee, geen typische "vakantie-om geving") 

en door bouw typolog ische voorschriften (koppelwoningen, m inim ale oppervlakte, villa- 

bouw  en dergelijke). Dit is evenwel op gem eentelijk niveau te konkretizeren.

4. Specifieke stedebouwkundige voorschriften ontw ikkelen voor n ieuw bouw  van 

individuele vakantiewoningen waarbii een m inim ale verb lijfkw a lite it w ord t geëist (in ver

band met kam eroppervlaktes, natuurlijke verluchting en verlichting en dergelijke). Het 

opdelen van villa ' s en het optrekken van appartem entvilla ' s in zones die enkel voor villa- 

bouw  zijn voorbehouden, moet worden aan banden gelegd. Meer algemeen is een 

strenger beleid ter zake noodzakelijk.
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5. Individuele vakantiewoningen alleen toelaten ais het projekt een duurzame m eer

waarde aanbrengt en wanneer de plaatselijke kontekst dit toelaat; het bouw program m a is 

te bepalen binnen de ruim telijke draagkracht van de om geving (om gevingshinder, ver- 

keersleefbaarheid, w oonklim aat, ...).

Ais voorbeeld heeft het gebied op de zuidelijke rand van de jachthaven Novus Portus in 

N ieuw poort beperkte m ogelijkheden voor het bouwen van nieuwe individuele vakantie

woningen, aansluitend bij de u itbouw  van jachthavenversterkende aktiviteiten. De 

u itwerking hiervan kan op gem eentelijk niveau gebeuren. Een relatief kompakte bebou

w ing is hier aangewezen.

6. De vertikale verd ichting in de badsteden m oet sterk worden afgeremd door een 

gedifferentieerde stedebouwkundige behandeling van de niet-zeefront-gebieden, met 

beperking van het aantal bouwlagen. De konkretizering hiervan is op gem eentelijk niveau 

te regelen. Door het gedifferentieerd beperken van de bouwlagen kan ook de prijs van 

gronden en panden in toom  worden gehouden.

e) DE KAMPEERTERREINEN EN WEEKENDVERBLIJFPARKEN

Kampeerterreinen zijn terreinen waarop standplaatsen voorzien zijn voor mobiele ve rb lij

ven (tent, caravan, m obilhom e, kampeerauto en dergelijke) en voor vaste verb lijven niet 

ontworpen om ais permanente w on ing te dienen (chalet, bungalow, huisje, paviljoen en 

dergelijke).

De w etgeving legt specifieke eisen op in verband met verhouding tussen beide verb lijfs- 

vorm en, de densiteit ervan, de inplanting op het terrein en de uitbatingsw ijze van het 

kampeerterrein.

Voor de exploita tie  van een kampeerterrein is een vergunning vereist, vo lgens de w et op 

het kamperen van 30 april 1970 en bijhorende Koninklijke Besluiten, welke evenwel w ord t 

vervangen door het dekreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor 

openluchtrekreatieve bedrijven. Een u itvoeringsbeslu it van d it dekreet - waarvan het 

voorontw erp  m om enteel in opmaak is - zal nieuwe explo ita tievoorw aarden bepalen v o l

gens een vastgestelde typo log ie  van terreinen (kampeerterrein, kam peerverblijfpark), in 

onderhavige tekst verva t onder de naam "kam peerterrein".
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Een kampeerterrein w ord t vergund in het kader van de w et op de stedebouw. De 

geëigende zones zijn zones bestemd voor verblijfrekreatie volgens het gewestplan of 

Gemeentelijke Plannen van Aanleg. U itzonderlijk kunnen zij, m its voorwaarden van 

goede ruim telijke ordening, in woongebieden worden aanvaard.

Deze kampeerterreinen zijn in de praktijk, in afw ijk ing van de bedoeling van de w etge

ving, vooral gericht op het aanbieden van tweede verb lijven in vaste konstrukties zoals 

stacaravans, bungalows, chalets en andere. Enkele kampeerterreinen (onder andere te 

Brugge), zijn meer georiënteerd op toeristische standplaatsen (dit is voor toeristen op 

doorreis).

W eekendverblijfparken zijn verkavelingen bestaande uit percelen bestemd voor de plaat

sing van weekendverblijven. Deze verblijven zijn mobiele verblijven zoals caravan, 

woonaanhangwagen of ander soortgelijk verblijf, of vaste verblijven zoals chalet, bunga

low, huisje of paviljoen. Het weekendverblijfpark m oet bovendien to t stand komen via 

verkoop van percelen of door verhuring van percelen voor een periode van minstens 

negen jaar, of ook door vestiging van een opstalrecht of erfpacht.

Een weekendverblijfpark w o rd t vergund in het kader van de w et op de stedebouw. De 

geëigende zones zijn zones bestemd voor verblijfrekreatie volgens het gewestplan of 

gemeentelijke Plannen van Aanleg. Uitzonderlijk kunnen zij in woongebieden worden 

aanvaard op voorwaarde dat zij harmoniëren met de om geving.

Er doet zich de laatste jaren een verschuiving voor tussen beide vorm en van gegroe

peerde verb lijfakkom m odatie  ten gunste van weekendverblijfparken. De periode van de 
explosieve groei van de vraag naar vaste verb lijven lijkt evenwel voorbij en de vraag naar 

mobiele verb lijven (toeristische standplaatsen) is dalend, tenzij in topperiodes in de 

zomer, waarvoor veelal bijkomende, niet vergunde "kam peerweiden" worden ingeno

men. Ook worden verb lijven in toenem ende mate voor permanente bewoning gebruikt, al 

zijn de terreinen daartoe noch bestemd, noch uitgerust. Hun inrichting laat integendeel 

dikw ijls veel te wensen over.

De uitgesproken horizontale u itbouw  van deze vorm en van logiesakkom m odatie creëert 

een sterke druk op het natuurlijk rekreatief apparaat, in het bijzonder de duinen en de po l

ders aansluitend op de duinen. De meeste terreinen zijn storend voor het landschap of 

niet-geïntegreerd in hun om geving.
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Op een totaal van circa 700 ha terreinen in de Kustzone liggen er circa 68 ha of ongeveer 

10 % in de duinen, waarvan 36 ha niet vergund en 32 ha wel vergund zijn. Circa 6 ha niet 

in de duinen gelegen terreinen bezitten eveneens negatieve kenmerken qua ligging (in 

agrarisch gebied, in natuurgebieden volgens het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur).

Vanuit de beleidsvisie ter versterking en herstel van de open ruim ten tussen en rond de 

badplaatsen, in het bijzonder in waardevolle natuurgebieden zoals de duinen, leidt het 

Struktuurplan Kustzone to t een sterkere bundeling van deze verb lijfakkom m odatie , door 

verb lijfakkom m odatie met negatieve kenmerken inzake ligg ing op korte to t m iddellange 

term ijn te verw ijderen.

Het S truktuurplan ondersteunt de volgende maatregelen.

1. Het p riorita ir en op korte term ijn  (b ijvoorbeeld 1 jaar) verw ijderen van niet vergunde 

terreinen gelegen in de duinen (circa 36 ha).

2. De opheffing van vergunde terreinen gelegen in de duinen (circa 32 ha) op basis van 

de ongeschikte ligging, na een duidelijk gestelde overgangsperiode (b ijvoorbeeld 3 jaar).

3. Het opheffen van (circa 6 ha) terreinen in een agrarisch gebied of natuurontw ikke lings

gebied, na een overgangsperiode (bijvoorbeeld 5 jaar).

De afbakening van bestaande niet in het woongebied gelegen terreinen is in het 

S truktuurplan in die zin gereduceerd. In enkele gevallen werd, waar vanuit de randvoor

waarden van ruim telijke draagkracht dit nog m ogelijk bleek, aanvullende ruim te voorzien. 

Dit is vooral het geval in het westelijk deel van het op het gewestplan ais TRP-zone aange

duide gebied te M iddelkerke. Dit gebied dat in totaal ongeveer 30 ha beslaat, is voor een 

groot deel reeds ingenom en door kampeerterreinen.

Interne sanering van bestaande te behouden terreinen en hogere kwaliteitseisen voor 

nieuwe inrichtingen moeten de verb lijfkw a lite it van deze logiesakkom m odatie verhogen. 

De belangrijkste criteria h iervoor zijn de densiteit van de terreinen (aantal standplaatsen of 

percelen per hektare), de interne struktuur, de aansluitingsw ijze op het openbaar dom ein 

en de landschappelijke en architekturale integratie in de om geving. Vanuit maatschappe

lijke overwegingen m oet ook een voldoende aanbod van toeristische standplaatsen 

worden gegarandeerd.
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Op de Plankaart van het Struktuurplan Kustzone is gegroepeerde verb lijfakkom m odatie, 

waaronder kam peerterreinen en weekendverblijfparken, ais gespecifieerde toeristische 

zone afgelijnd.

Binnen deze zones zou omschakeling van de ene naar de andere verb lijfsvorm  aan voo r

waarden van goede ruim telijke ordening moeten worden onderworpen (nabijheid van 

kustbadplaatsen, invloed op natuur, landschap en milieu, omkeerbaarheid en draagkracht 

van de om geving).

d) SOCIALE VAKANTIECENTRA

Een vakantiecentrum  is een groepering van vaste verblijven onder de vorm  van kamers, 

studio ' s, appartem enten en/of bungalows, die ais een integraal geheel w o rd t beheerd. 

Sociale vakantiecentra zijn vakantiecentra die opgericht zijn door verenigingen erkend ais 

instellingen voor sociaal toerisme.

In het verleden werd heel wat geïnvesteerd in de uitbouw van centra voor sociaal toe

risme aan de Kust om w ille  van hun sociale doelstelling. Het drem pelverlagend effekt van 

deze voorzieningen heeft in het verleden de vakantie aan zee toegankelijk gem aakt voor 

velen. Dank zij overheidssteun werd dan ook een waardevol patrim onium  uitgebouw d.

Aan de Kust zijn ruim  20 vakantiecentra uitgebouwd door verenigingen die erkend zijn ais 

instellingen voor sociaal toerisme. De huidige problematiek van deze centra lig t vooral in 

het fe it dat de sociale funktie ervan regressief is en de vraag zich steeds m eer ontw ikke lt 

in de richting van individualizering en het verzekeren van privacy. Veel sociale vakantie

centra dateren van de periode vlak na de tweede w ereldoorlog, w aardoor hun 

infrastruktuur aan renovatie en hun logiesaanbod aan modernizering toe is.

Het S truktuurplan stelt dat het niet aangewezen is om het sociaal toerism e in de Kustzone 

nog verder uit te bouwen met nieuwe eenheden.

Op de Plankaart van het Struktuurplan Kustzone is het bestaand aanbod van sociale 

vakantiecentra niet aangeduid. De bestaande sociale vakantiecentra kunnen worden 

opgewaardeerd en aangepast aan de huidige toeristische vraag binnen voorwaarden van 

goede ruim telijke ordening (draagkracht van de om geving, gegenereerde m ob ilite it en 

andere).
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e) REKREATIEVE VAKANTIE DORPEN

Rekreatieve vakantiedorpen zijn ais een architekturaal-stedebouwkundig geheel gekonci- 

pieerde com plexen van vaste verb lijven onder de vorm  van bungalows of vakantiehuisjes 

én met uitgebreide sport- en rekreatieve voorzieningen, in het bijzonder elkweervoorzie- 

ningen. Zij spelen via hun ruim telijke konceptie (meestal alleenstaande verblijven) en door 

de aard van de aangeboden voorzieningen in op tendenzen van individualizering en pri

vacy en zijn gericht op de groeim arkt van korte vakanties zowel tijdens ais buiten het 

seizoen. Ze diversifiëren de kliënteel van de streek waar ze gevestigd zijn.

Aan de Belgische Kust zijn twee vakantiedorpen van d it type aanwezig. Ze zijn geken

merkt door hun aanbod aan rekreatieve elkweervoorzieningen waarbij vooral het 

subtropisch watercentrum  de grote trekker is. De watercentra staan ook open voor perso

nen die niet in het vakantiedorp overnachten. Deze vakantiedorpen beslaan echter grote 

ruimten van circa 40 ha, deels in de duinen en deels in de polders, waar zij een sterke 

belasting op de ruim telijke draagkracht van hun om geving ontw ikkelen. De integratie in 

het landschap laat te wensen over en de architekturale kw alite it van de gebouwen is aan 

een uiteenlopende appreciatie onderhevig.

Hoewel deze vorm  van ve rb lijf goed aanslaat bij het grote publiek en een zekere differen

tiatie aanbrengt, laat het S truktuurplan binnen de Kustzone geen ontw ikkeling toe van 

nieuwe rekreatieve vakantiedorpen om w ille  van hun groot ruim tebeslag.

Op de Plankaart van het S truktuurplan Kustzone is gegroepeerde verblijfakkom m odatie, 

waaronder rekreatieve vakantiedorpen, ais gespecifieerde toeristische zone afgelijnd. De 

bestaande rekreatieve vakantiedorpen kunnen zich binnen deze afgelijnde toeristische 

zones op de Plankaart onder voorwaarden van goede ruim telijke ordening uitbouwen 

(beperkte draagkracht van de om geving, kwalitatieve architekturale en landschappelijke 

integratie, gegenereerde m ob ilite it aangepast aan de bereikbaarheid, geen negatieve 

invloed op natuur, landschap en milieu).
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f) TOERISTISCHE VERBLIJFAKKOMMODATIE IN HET LANDELIJK GEBIED

Het verb lijftoerism e in het landelijk gebied, of het plattelandstoerisme, om vat de volgende 

vorm en van toeristische verb lijfakkom m odatie: hoevetoerism e (verb lijf binnen de gebou

wen van een aktief land- of tu inbouw bedrijf), kamers met on tb ijt bij de lokale bewoner, 

kleine fam ilia le hôtellerie, ind ividuele huurvakantiewoningen, tweede verb lijven en kam

peerterreinen.

Ter ondersteuning van het rekreatief medegebruik in het Achterland van de Kust (zie 

hoger) laat het Struktuurplan Kustzone in het landelijk gebied enkel logiesakkom m odaties 

toe die het streekeigene respekteren, met bijzondere aandacht voor de open ruimte.

Binnen de visie van een landschapsgericht toerisme is hoevetoerism e m ogelijk in het lan

delijk gebied.

Kamers met ontb ijt bij de lokale bewoner, kleine fam iliale hôtellerie en individuele 

huurvakantiewoningen en tweede verb lijven worden onder de volgende voorwaarden 

toegelaten in en nabij de kleine dorpen en gehuchten en nabij (afgelijnde en niet afge

lijnde) woonkernen :

- in bestaande (bij aanvang van de planperiode) woongebouwen;

- m its er een normaal aanbod van nutsvoorzieningen aanwezig is;

- zonder u itbreid ingsm ogelijkhe id ;

- onder strenge voorwaarden w at betreft de integratie in de om geving en het respekteren 

van het patrim onium ;
- zonder belem m ering te vorm en voor de land- en tu inbouw .

Tweede verb lijven kunnen ook toegelaten worden in de w oonverb lijven  van verlaten hof

steden gelegen in landelijke gebieden L3 en L4 (zie Uitleg bij de Plankaart) onder de 

volgende voorwaarden :

- m its er een normaal aanbod van nutsvoorzieningen aanwezig is;

- zonder u itbre id ingsm ogelijkhe id ;

- onder strenge voorwaarden wat betreft de integratie in de om geving en het respekteren 

van het patrim onium ;

- zonder belem m ering te vorm en voor de land- en tu inbouw .

Het kamperen op de boerderij is binnen de visie van een landschapsgericht toerism e niet 

toegelaten, gelet op de m ogelijke w ildgroe i en visuele pollutie die hieruit kan vo o rt

vloeien.
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W eekendverblijfparken en nieuwe kampeerterreinen zijn binnen de visie van een land

schapsgericht toerism e niet toegelaten in het landelijk gebied van de Kustzone. De reeds 

bestaande (kleine) kampeerterreinen kunnen er b lijven onder strikte randvoorwaarden ten 

aanzien van het landschap (bijvoorbeeld m its het aanbrengen van adekwate en passende 

groeninkleding) en zonder belem m ering te vorm en voor de om geving en voor de land

en tuinbouw .

E. VERKEER

De konkrete voorstellen zijn - zoals reeds vermeld - het gevolg van zowel (legitiem 

geachte) behoeften vanuit overwegingen van verkeerstechnische aard en van verkeers- 

leefbaarheid, ais van ekonom ische ontw ikkelingen met toerism e ais belangrijke faktor.

U itdrukkelijk verw ijzend naar de hoger geform uleerde beleidsvisie en 

doelste llingenform ulering, zijn de voorstellen ais vo lg t.

1) WEGEN

- Uitbouw van de autosnelweg A18

De autosnelweg A18, die thans in gebruik is tussen Jabbeke en Veurne, d ient vo ltoo id  in 

de richting van de Franse grens; hier is aansluiting op de Franse "Rocade Littorale" naar 
Calais (Kanaaltunnel).

Vanaf het knooppunt A10/A18 te Jabbeke dient de A18 in oostelijke richting uitgebouwd 

to t aan de (tot autosnelweg om te vorm en) expresweg Antwerpen-Knokke ter hoogte van 

Westkapelle. Deze expresweg maakt de binding met (onder meer) de Antwerpse haven 

en met de geplande vaste oeververb inding onder/over de W esterschelde ter hoogte van 
Terneuzen.

Het (nog in detail uit te werken) tracé voor de verb ind ing Jabbeke-W estkapelle is gekozen 

rekening houdend met gegevens inzake landbouw, natuur en landschap.
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Aldus uitgebouwd, zal de A18 een lijn vormen die parallel aan de Kust verloop t en die 

w ordt gevoed door de (tot autosnelweg om te vormen) expresweg Antwerpen-Knokke, 

de A10 Brussel-Oostende en de Franse A25 Rijsel-Duinkerke.

- Aansluiting van de haven van Zeebrugge op het autosnelwegennet

De haven van Zeebrugge krijgt aansluiting op het autosnelwegennet via twee wegen die 

loodrecht staan op de verlengde (zie hoger) A18 :

- de "oostelijke havenrandweg", in u itvoering op de oostelijke rand van het havengebied;

- het huidige noordelijk gedeelte van de expresweg Loppem-Zeebrugge, met name het 

gedeelte Herdersbrug-Lissewege-Zeebrugge. Op deze sektie zijn nodig :

. een tunnel in de doortocht van Lissewege;

. een westelijke om leid ing om de transportzone te Zeebrugge. Door de aanleg van deze 

om leiding ontstaat aldaar een scheiding tussen goederenverkeer (havenverkeer) en 

personenwagen verkeer.

- Aansluiting van de haven van Oostende op het autosnelwegennet

De aansluiting van de haven van Oostende is te verbeteren door de vo ltoo iing  van de ring 

om Oostende (R31) meer bepaald van de sektie tussen De Bolle en de Kennedy-rotonde 

op de term inus van de A10. Hierdoor w ord t de haven rechtstreeks aangesloten op de 

A10 en kan het stadscentrum worden ontlast van het havenverkeer. Deze verb inding 

maakt deel uit van het renovatieplan voor de Oostendse haven (zie verder).

- Aansluiting van Torhout op de A17

Voormelde voorstellen kaderen duidelijk in het beleid to t integratie in het internationaal 

wegennet. In d it verband is ook de vo ltoo iing  van de aansluiting van Torhout op de A17 

te voorzien. Het betreft de verdere aanleg van de ring om Torhout (R34).

- Aansluiting van de badplaatsen op de A18

In het eerste voorstel is gekozen voor de u itbouw  van de A18 over heel de Kust. A lge

meen dient gesteld dat de Kustzone ten noorden van de (verlengde) A18 globaal te 

beschouwen is ais een agglom eratie waar men m oet aanvaarden dat de verkeersafw ikke

ling volgens een verstedelijkt patroon verloopt. De badplaatsen moeten op voldoende 

wijze aansluiting hebben op de A18. Dit im pliceert :

- de aansluiting van De Panne door aanleg van een op- en afrit te Adinkerke;
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- de verbetering van de aansluiting van Middelkerke door de aanleg van een westelijke 

omleiding te Slijpe;

- de verbetering van de aansluiting van Oostende door de aanpassing van de weg 

Torhout-Oostende ten noorden van de A18;

- de verbetering van de aansluiting van Oostende en Bredene door vo ltoo iing  van de ring 

R31 om Oostende (tussen Kennedy-rotonde en De Bolle - zie ook onder "aansluiting van 

de haven van Oostende").

- Funktieverlaging van de Koninklijke Baan

De Koninklijke Baan w ord t thans in die mate gebruikt voor doorgaand verkeer (naast 

lokaal verkeer) dat d it oorzaak is van verm inderde verkeersleefbaarheid. De u itbouw  van 

de A18 over de hele Kust laat toe maatregelen te treffen om de Koninklijke Baan te ont

doen van het doorgaand verkeer.

Er kan onder m eer worden verwezen naar het Ruim telijk Beleidsplan Vlaanderen waar 

w ord t gepleit om "over te gaan, waar nodig, to t een verlaging van de verkeersfunktie van 

de rijkswegen die nog slechts van lokaal belang zijn doordat b ijvoorbeeld de aanleg van 

het autosnelwegennet hun regionale funktie heeft overgenom en (21). Ook in de Beleids

brief "Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen" w ord t gesteld : "Er w ord t g root belang 

gehecht aan de herinrichting van de "oude" routes, parallel aan de autosnelwegen ..."

(22) en w ord t de hele Koninklijke Baan uitdrukkelijk verm eld als her in te richten weg. In 

haar advies op het plan heeft de Provincie West-Vlaanderen onder meer gesteld : 

"Prioriteiten zijn : ... de om vorm ing van de "kustw eg" (Koninklijke Baan) tot lokale weg"

(23).

De funktieverlaging van de Koninklijke Baan kan worden gerealizeerd door op w e lbe

paalde plaatsen het aantal rijstroken te herleiden to t 2x1. De aldus vrijgekom en ruimte 

kan plaatselijk worden gebruikt ais parkeerterrein of kan evolueren to t duinengebied 

("verdu in ing"). Bij de funktieverlaging dient het tram- en fie tsverkeerte  worden verzekerd. 

De resultaten van dergelijke ingreep zullen uitwijzen of een plaatselijk opheffen van de 

Koninklijke Baan wenselijk en verantwoord kan zijn.

(21) AROL, R uim te lijk  Beleidsplan Vlaanderen , Brussel, 1985, blz. 2.9.

(22) SAUWENS J., Bele idsbrie f Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen ", Brussel, 1991, blz. 16.

(23) SAUWENS J., Bele idsbrie f Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen , Brussel, 1991, blz. 388.



135

De konkrete uitwerking van de funktieverlaging door de wegbeheerder (Vlaamse Gewest) 

kan stapsgewijze gebeuren, afhankelijk van de plaatselijke toestand.

- Uitbouw van een "kamstruktuur"

De eerder geform uleerde voorstellen inzake de uitbouw  van de A18, de aansluiting van 

de badplaatsen op de A18 en de funktieverlaging van de Koninklijke Baan geven vorm  

aan een "kam struktuur" waarvan de tanden worden gevorm d door de verbindingen naar 

de badplaatsen.

De hele struktuur w ord t vanuit het binnenland gevoed door de (tot autosnelweg om te 

bouwen) expresweg Antwerpen-Knokke, de autosnelweg A10 Brussel-Oostende en de 

Noordfranse autosnelweg A25 Rijsel-Duinkerke.

De destijds geplande verlenging van de A19 leper-Veurne waarvan het tracé onder meer 

de IJzerbroeken (EG-Vogelrichtlijngebied en Ramsargebied ter bescherm ing van de 

vogels, bovendien ook behorend tot een Ekologisch Impulsgebied van de Vlaamse O ver

heid) doorsnijdt, is in dit schema niet opgenomen. Opname ervan zou overigens strijd ig 

zijn met de beleidsvisie dat geen grootschalige verkeersinfrastruktuur kan worden aange

legd met de bedoeling nog meer toeristen naar de Kust te brengen en dat het gebruik van 

het openbaar vervoer d ient bevorderd.

Na vo ltoo iing van de A18 to t de Franse grens (en de aansluiting op de "Rocade Littorale" 

naar Duinkerke) ontstaat voor de W estkust een vlotte verb inding voor het toeristisch ver

keer komend uit de richting Rijsel-Armentières. Uit de gewijzigde verkeersstroom zal 

blijken of, en in welke mate aanpassingen nodig zijn. Een v lo tte r verloop kan overigens 

ook nog worden bekomen door eerder beperkte aanpassingen op de relatie leper 

(A19)-Poperinge-Callicannes-Steenvoorde (A25) en door vo ltoo iing  van de expresweg 

Geluwe (A19)-Kom en-Armentières (A25). Een uiteindelijke beslissing ter zake situeert 

zich op het niveau van het Vlaamse Gewest.

- Randparkeerterreinen

Mede om de aantrekkelijkheid van de Kust te verhogen is het aangewezen de badplaatsen 

auto-arm en plaatselijk zelfs autovrij te maken. Dit veronderstelt een aanbod van vervan
gende parkeergelegenheid, in beginsel aan de rand van de badplaatsen. Deze (eerder 

grootschalige) randparkeergelegenheden moeten norm aliter via v lo t openbaar vervoer in 

verbinding staan met de centra van de badplaatsen. De gebruiker m oet via eenduidige 

signalizatie naar deze parkeergelegenheden worden geleid.
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In het koncept van de kamstruktuur worden de randparkeerterreinen gezien langs de tan

den van de kam en aan de randen van de bebouw ingskoncentraties. O m w ille  van 

haalbaarheidsoverwegingen zal w ellicht een stapsgewijze benadering dienen gevolgd 

waarbij op korte term ijn terreinen to t stand komen die niet geheel vo ldoen aan de ken

merken van "parkeren aan de rand". Op lange term ijn kunnen zij eventueel worden 

afgebouwd en worden vervangen door randparkeerterreinen in de echte betekenis van 

het woord.

Op de Plankaart zijn slechts enkele voorstellen ingetekend met "gekende ligg ing" 

(Adinkerke, Zeebrugge, Knokke). In de meeste gevallen werd de aanduiding "zonder 

gekende ligg ing" gebruikt. De intekening op een bepaalde plaats verw ijs t in deze gevallen 

enkel naar een eerder ruime om geving waarbinnen een lokatie d ient gezocht. Zo kan vo l

gens deze werkwijze bijvoorbeeld het terrein te N ieuw poort worden gerealizeerd zowel 

nabij Groenendijk ais nabij N ieuwpoort-stad. Zo ook sluit de aanduiding nabij de 

Kennedy-rotonde te Oostende niet uit dat het terrein bijvoorbeeld op de rand van het 

havengebied to t stand zou komen. Een en ander dient zijn beslag te krijgen via gedetail

leerd onderzoek op stedelijk niveau.

De intekening van toeristische randparkeerterreinen nabij de badplaatsen betekent niet 

dat er geen behoefte zou zijn aan parkeerinfrastruktuur op louter stedelijk niveau meer 

bepaald in bepaalde badplaatsen en in Brugge. Voor Brugge is een ligg ing op strategisch 

gekozen plaatsen in de onm iddellijke om geving van de expresweg Loppem-Zeebrugge 

aangewezen.

Aangezien het de bedoeling is de badplaatsen (en de Kust in het algemeen) leefbaarder te 

maken, mogen de randparkeerterreinen slechts vervangende parkeergelegenheid aanbie

den. Dit betekent dat in de badplaatsen parkeervrije zones worden aangeduid en dat 

straatparkeerplaatsen worden voorbehouden voor de lokale bevolking (en voor de bereik

baarheid van winkels) en eventueel voor verblijftoeristen.

Ook de prijs voor het parkeren is onderdeel van het parkeerbeleid. De prijs voor het 

gebruik van een randparking (na-transport inbegrepen) dient lager te zijn dan deze voor 

het gebruik (door dagtoeristen) van nog beschikbaar gebleven parkeerplaatsen op open

baar domein. Anderzijds kan men de prijs voor het randparkeren vo ldoende hoog leggen 

zodat autoverkeer w ord t ontm oedigd en gebruik van het openbaar vervoer w ord t gesti

muleerd.
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Het parkeerbeleid dient over de hele Kust (of deel ervan, indien randparkeren gefazeerd 

w ord t uitgevoerd) een gem eenschappelijk karakter te hebben. Essentieel in het beleid zal 

eveneens de sensibilizering zijn van de potentiële gebruiker.

- Lokatiebeleid

Bedrijven en voorzieningen met een bepaald "m ob ilite itsp ro fie l" dienen zoveel m ogelijk 

gekoppeld aan een lokatie met een geschikt "bereikbaarheidsprofie l". Op dergelijk lokatie

beleid werd ingegaan onder het punt "N ijverheid en diensten".

2) SPOORWEGEN

- Elektrifikatie en modernizering van de lijn Adinkerke-Deinze

In de "Overeenkom st Tienjaren-investeringsplan NMBS 1991-2000" is de elektrifikatie en 

modernizering van de lijn Adinkerke-Deinze opgenomen. De vo ltoo iing  is verwacht tegen 
midden 1996.

Een volwaardige realizatie van dit projekt houdt onder meer in : het plaatsen van een 

tweede spoor op het trajekt Adinkerke-Veurne (-Diksmuide).

- Herwaardering Adinkerke-Duinkerke

Nog in verband met de lijn Adinkerke-Deinze is te wijzen op het fe it dat in de nabije toe

kom st SST-treinen (supersnelle treinen) to t in het Noordfranse Duinkerke zullen komen. In 

deze optiek is na te gaan of de lijn Duinkerke-Adinkerke kan worden geherwaardeerd en 

het vo lw aardig  verlengde worden van Adinkerke-Deinze.

M its aanpassing van de lijn Calais-Duinkerke zou deze herwaardering ook leiden to t een 

kortere verb ind ing van de Westvlaamse havens met de Kanaaltunnel. In een ru im er pers- 

pektief zou aldus ook een goederenverbinding Kanaaltunnel-Duinkerke-Veurne-Gent- 

Antwerpen-Ruhrgebied ... to t stand komen (verlenging van de zogenaamde IJzeren Rijn 

to t aan de Kanaaltunnel). Deze stelling w ord t ook verdedigd in de "Beleidsbrief Verkeers- 

en Vervoersplan Vlaanderen (24) en in het " Verdiepingsrapport" van het Struktuurplan 

Vlaanderen" (25).

(24) SAUW ENS J., "B e le idsbrie f Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen ", Brussel, 1991, blz. 24.

(25) "V erd iep ingsrapport S truktuurp lan V laanderen", Brussel, 1993, blz. 53.
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- Verlenging van de kusttram tot Adinkerke

Ter bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer is een direkte aansluiting te 

voorzien tussen trein en kusttram aan de W estkust (reeds aanwezig aan M idden- en Oost

kust). Dit dient te gebeuren via het verlengen van de kusttram to t bij het spoorwegstation 

te Adinkerke (waar overigens ook een randparkeerterrein kan worden gerealizeerd - zie 

hoger). De u itvoering van de verlenging w ord t thans voorbereid en zal, naar verwacht 

wordt, vo ltoo id  zijn m idden 1995.

- Versterking van de relatie Zeebrugge-Gent

Rekening houdend met de ontw ikkeling van de haven van Zeebrugge, met de noodzaak 

het goederenverkeer per spoor te stimuleren en met de dreigende overbezetting op de 

relatie Zeebrugge-Gent, is te voorzien in bijkomende facilite iten. Op korte term ijn w ord t 

gedacht aan het aanleggen van een derde spoor tussen Dudzele en Brugge en van een 

derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent. Op lange term ijn  w ord t gedacht aan een 

vierde spoor tussen Dudzele en Brugge.

Er dient de m ogelijkheid opengehouden om op de oever van het te realizeren kanaal 

Zeebrugge-Merendree (zie hierna) een spoorlijn aan te leggen ten dienste van de relatie 

Zeebrugge-Gent.

- Aansluiting op SST te Rijsel

Niet op infrastruktureel vlak maar wel op het vlak van de exploita tie  lig t de problematiek 

van de aansluiting op het SST-knooppunt te Rijsel. In het belang van het grootste deel 

van de provincie lig t het voor de hand te pleiten voor een rechtstreekse en snelle treinbe- 

diening op de relatie Oostende-Brugge-Roeselare-Kortrijk-Rijsel en voor goede aansluiting 

op de SST aldaar. Dit standpunt werd reeds geform uleerd in de Beleidsbrief Verkeers- en 

Vervoersplan Vlaanderen (26).

(26) SAUW ENS J-, "B e le idsbrie f Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen ', Brussel, 1991, blz. 173.
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3) WATERWEGEN

- Ontsluiting Zeebrugge

Een moderne w aterwegontslu iting van Zeebrugge kan to t stand komen via de aanpassing 

van het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal) tussen Zeebrugge en Merendree. 

De aanpassing biedt overigens ook een afdoende oplossing voor problemen inzake 

waterbeheersing in de streek Gent-Brugge.

De optie Zeebrugge-Merendree is ingetekend op het Struktuurplan. De keuze van het 

gabariet situeert zich op het Vlaamse niveau evenzeer ais de eventuele optie om het 

kanaal niet te realizeren op de relatie Zeebrugge-M aldegem-Merendree maar op de relatie 

Zeebrugge-Maldegem-kanaal van Gent naar Terneuzen. Beide alternatieven situeren zich 

binnen West-Vlaanderen op hetzelfde tracé.

Het is aangewezen de m ogelijkheden van estuaire vaart te onderzoeken. Hierbij vaart 

men met speciaal daartoe (om -)gebouwde en gekeurde binnenschepen langs de kustlijn 

en in het estuarium van de Westerschelde naar het binnenland.

Een en ander heeft voor gevolg dat op het kanaal Gent-Brugge nog slechts lokale aanpas

singen te verantwoorden zijn.

4) ZEEHAVENS

- Uitbouw van de haven van Zeebrugge

De haven van Zeebrugge dient u itgebouwd in zeewaartse en in landwaartse richting. In 

zeewaartse richting gaat het vooral om de bouw van container- en ro/ro-dokken in de 

westelijke voorhaven. In landwaartse richting gaat het om de vo ltoo iing  van het zuidelijk 

insteekdok en de verbreding van het Boudewijnkanaal, d it alles gesitueerd binnen de 

voorzieningen van het gewestplan.

Meer dan de interne u itbouw  is, inzake ruim telijke ordening, de aansluiting van de Zee- 

brugse haven op de verkeersinfrastruktuur van belang : autosnelwegen, spoorwegen en 

waterwegen (zie hoger).
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- Renovatie van de haven van Oostende

Door de bevoegde overheid is geopteerd voor de uitvoering van het "M asterplan ter 

renovatie van de haven van Oostende". Dit plan laat toe de haven aan te passen in funktie 

van de moderne zeevaart en goederenbehandeling en houdt in :

- aanpassing van de voorhaven, met onder meer het graven van een jachthaven;

- bouw van een nieuwe zeesluis tussen haven en kanaal Brugge-Oostende;

- herstrukturering van de handelshaven met dempen van de huidige (bouwvallige) 

Demeysluis, het V lotdok en het Houtdok;

- realizatie van de w egverb ind ing tussen de Kennedy-rotonde (term inus van de AIO) en 

De Bolle (zie hoger).

5) LUCHTHAVEN

- Zone voor luchthavengebonden aktiviteiten

Het bedrijventerrein "ten behoeve van luchthavengebonden bedrijven en ter ondersteu

ning van het ekonom isch belang van de luchthaven" dat op het Gewestplan is ingetekend 

ten zuidoosten van de luchthaven, dient gerealizeerd en verruim d. Hierop is ingegaan bij 

de behandeling van "N ijverheid en diensten".

De realizatie van de in het gewestplan in getekende zone was reeds opgenom en in het 

beleid van de Vlaamse Overheid (27).

6) LEIDINGEN EN LUCHTLIJNEN

In deze materie zijn geen konkrete voorstellen geform uleerd in het Struktuurplan. Een en 

ander situeert zich op een niveau dat d it van de Kustzone en van West-Vlaanderen over

stijgt.

Wel zij hier verwezen naar de hoger besproken beleidsvisie en doelste llingenform ulering 

ter zake.

(27) SAUW ENS J., 'B e le idsbrie f Regionale Luchthavens Vlaanderen - Aanzet to t een Vlaams luchtvaartbe le id  ", Brussel, 1990, 
blz. 57.
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F. NUTSVOORZIENINGEN

1) ELEKTRICITEITSPRODUKTIE

In het Struktuurplan Kustzone w ord t de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale 

in de achterhaven van Zeebrugge of op het bedrijventerrein Herdersbrug te Brugge in 

principe niet afgewezen. Een precieze inplantingsplaats is op het Struktuurplan niet inge

tekend.

Wel is in de nabijheid een gebied met specifieke potenties" aangeduid. De bedoeling is 

aldaar de m ogelijkheid te creëren voor het realizeren van projekten waarbij de afva l

warmte van de centrale w ord t benut; het gaat hierbij zeer uitdrukkelijk om projekten in de 

primaire sektor zoals visteelt, tu inbouw  onder glas, ...

2) DRINKWATERVOORZIENING

Op het Struktuurplan zijn de zeven bestaande w inningen aangeduid; het zijn allemaal 

grondwaterw inningen, waarvan v ijf in de duinen : De Panne (2), Koksijde (1), Bredene (1) 

en Knokke-Heist (1).

Verdere exploitatie van bestaande w inningen in de duinen dient uiterst om zichtig te 

gebeuren en dient op term ijn afgebouwd, tenzij ekologisch ve ran tw oorde  verduurza

mende maatregelen worden genomen zoals injektie (geen infiltratie) van voldoend 

voorbehandeld water.

Het is niet te verantwoorden nog nieuwe waterw inningen te realizeren in de duinen. Het

zelfde geldt voor andere nieuwe w inningen die een negatieve invloed zouden hebben op 

nabijgelegen duinen.

Op het S truktuurplan Kustzone zijn de beschermingszones rond de grondw aterw inn in 

gen, zoals voorzien door het Besluit van de Vlaamse Regering (27 maart 1985), niet 

ingetekend; zij zijn overigens nog maar voor één w inning via M inisterieel Besluit bekrach

tigd.
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3) BEHANDELING VAN AFVALWATER

Op het S truktuurplan Kustzone zijn de grote rioolwaterzuiveringsinstallaties (ten minste 

10.000 inwoner-ekw ivalent) sym bolisch ingetekend indien zij zich situeren in de open 

ruim te. De overige installaties zijn gebouwd op bedrijventerreinen (Brugge, Oostende, 

Veurne).

Op korte term ijn zijn in de Kustzone geen bijkomende grootschalige installaties gepland. 

Dit is wel het geval net buiten de Kustzone; deze in frastruktuur zal dan ook (onder meer) 

ten goede komen van delen van de Kustzone.

4) VERWERKING VAN VASTE AFVAL

De volgens het A fvalstoffenplan 1991-95 te behouden verbrandingsovens zijn gesitueerd 

op bedrijventerreinen en zijn dan ook niet explic ie t aangeduid op de Plankaart. Er worden 

thans geen bijkomende installaties voorzien in de Kustzone.

Stortplaatsen kategorie 1 (voor industrieel afval) komen in de Kustzone niet voor en w or

den ook niet voorzien.

Stortplaatsen kategorie 2 (voor huishoudelijk afval) komen evenm in voor in de 

Kustzone, wel zijn er volgende m ogelijkheden :

- afwerken van de voorm alige stortplaats te M iddelkerke (niet exp lic ie t ingetekend, opge

nomen in de open ruim te);

- afwerken van de voorm alige gipsstortplaats te Oostende (niet exp lic ie t ingetekend, 

opgenom en in bedrijventerrein); evenwel niet te gebruiken voor storten van huisvuil maar 

voor hiermee gelijkgestelde afval.

Er doen zich belangrijke m ogelijkheden voor net buiten de Kustzone (Egem en Meule- 
beke).

Stortplaatsen kategorie 3 (voor inerte afvalstoffen) komen wel voor in de Kustzone; zij 

zijn niet explic ie t ingetekend op de Plankaart. Aan de W estkust is er behoefte aan b ijko

mende kapaciteit. H iervoor kan een (nog te graven) zandw inningsput te Adinkerke, meer 

bepaald ten zuiden van de geplande A18, in aanmerking komen. Deze ontg inningsm oge- 

lijkheid is aldaar voorzien in funktie van de vo ltoo iing  van de A18.



143

Een bijzonder probleem  stelt zich rond het storten van baggerspecie en van ruimingsspe- 

cie. Hiervoor zijn in de Kustzone thans nog vergunde m ogelijkheden te N ieuw poort (in 

spaarbekken op de IJzer) en te Oostende (langs kanaal Brugge-Oostende). Zij zijn evenwel 

enkel dienstig voor de panden van waterlopen in de om geving (tot maximaal 25 km 

afstand). Voor andere panden die doorgaans gelegen zijn in gebieden met landschaps- 

en/of natuurwaarden is het vinden van geschikte plaatsen voor de realizatie van een stort

plaats bijzonder m oeilijk  of zelfs onm ogelijk.

Een oplossing kan worden gevonden in het realizeren van ontwateringsbekkens in de 

nabijheid van de waterlopen. In die bekkens (die in principe een blijvend karakter hebben) 

kan de specie worden ingebracht en ontwaterd. Na inklinking kan zij worden afgevoerd 

voor hergebruik (indien niet verontrein igd) o f naar een stortplaats van kategorie 1, 2 of 3 

(in funktie van de verontrein ig ingsgraad); aldus kom t er ruim te vrij voor nieuwe specie. 

Het kom t er dus op aan langs de voornaam ste waterlopen op geregelde afstand geschikte 

plaatsen te vinden voor dergelijke ontwateringsbekkens. Binnen de Kustzone stelt de pro

blematiek zich vooral langs het kanaal Brugge-Sluis en langs de bovenloop van de IJzer 

(vanaf de Franse grens to t aan Fintele). De lokalizatie van dergelijke bekkens dient voo r

werp te zijn van nader onderzoek.

Voor de defin itieve berging van (verontreinigde) ingeklonken specie worden te Kortemark 

(buiten de Kustzone) de m ogelijkheden onderzocht om aldaar een centrale stortplaats uit 

te bouwen in een verlaten kleigroeve.

Kenmerkend voor de Kustzone is de problem atiek van scheepsafval. Het "Internationaal 

verdrag ter voorkom ing van verontre in ig ing door schepen" stelt dat de schepen (tenzij in 

bepaalde om standigheden) geen olie of o liehoudende mengsels in zee mogen lozen. Dit 

veronderstelt dat zeehavens beschikken over de nodige in frastruktuur om deze afva lsto f

fen op te nemen. Het is dan ook dringend dat, zeker in Zeebrugge, dergelijke 

infrastruktuur, liefst aangevuld met een installatie voor de behandeling van de betrokken 

afvalstoffen, w o rd t gerealizeerd. Een installatie te Zeebrugge zou overigens ook de afva l

stoffen van de andere kusthavens (Oostende, N ieuw poort en Blankenberge) kunnen 

behandelen.

Op het S truktuurplan is voor dergelijke installatie niet u itdrukkelijk een lokatie ingetekend; 

zij d ient een plaats te vinden binnen het betrokken havengebied.
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5) ONTGINNINGEN

Ontginningsgebieden zijn ais zodanig slechts aangeduid voor zover ze ten m inste 10 ha 

groot zijn. Ook in bepaalde "gebieden met specifieke potenties" is ontg inning een m oge

lijke aktiv ite it (De Kluiten te Oudenburg, Polderwind te Zuienkerke en kanaaleiland te 

Beernem).

Bepaalde gebieden van ten m inste 10 ha die op het Gewestplan ais ontginningsgebied 

aangeduid zijn maar niet op het Struktuurplan Kustzone, kunnen deze bestem m ing niet 

behouden. Deze reduktie heeft te maken met het reeds beëindigd zijn van bepaalde w in 

ningen, o f met het wegvallen van steenbakkerijen, de verm inderde zandbehoefte voor de 

wegenbouw, het fe it dat thans ook zeezand w ord t gebruikt en aspiraties van andere Sek

toren.

Werden behouden op het Struktuurplan (ten minste 10 ha) :

- Adinkerke : ten noorden van het tracé van de A18.

Nabestemming : natuurontw ikkelingsgebied.

- Adinkerke : ten zuiden van het tracé van de A18, gereduceerd ten aanzien van het 
Gewestplan.

Nabestemming : landelijk gebied (eventueel na opvu lling  met inerte materialen).

- Snaaskerke : ten noorden van het kanaal naar N ieuwpoort.

Nabestemming : landelijk gebied, bij voorkeur te ontginnen na de ontg inning te O ost

ende.

- Oostende : langs de A10 gereduceerd ten aanzien van het Gewestplan.

Nabestemming : landelijk gebied en eventueel golfterre in, bij voorkeur te ontginnen 

vóór de ontg inning  te Snaaskerke.

- Oudenburg : langs de A18 (De Kluiten), opgenom en in "gebied met specifieke poten

ties".

- Zuienkerke : om geving  Polderw ind, opgenomen in "gebied met specifieke potenties".

- Brugge en Sijsele : Maleveld.

Nabestemming : landelijk gebied.

- Lapscheure : langs Damse vaart en expresweg.

Nabestemming : natuurkerngebied.

- Beernem : kanaaleiland, opgenom en in "gebied met specifieke potenties".

- Adinkerke : De Drie Vijvers, afwerking van ontg inning aanvaardbaar in funktie van een 

toeristisch-rekreatieve nabestem m ing indien deze laatste w o rd t gerealizeerd door de 

overheid. Is niet voorzien in het Gewestplan, wel in BPA.
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Werden in het Struktuurplan Kustzone niet behouden (ten m inste 10 ha) :

- het gebied te Ettelgem en drie gebieden te Knokke (ten westen van de Natiënlaan, Oud 

Fort Sint-Donaas en langs Graaf Jansdijk) : om wille van onbewezen behoeften en 

om w ille  van belangen van land- en tu inbouw  en/of van natuurlijk m ilieu;

- de gebieden te N ieuwpoort (bij spaarbekken), Oudenburg (langs AIO  en kanaal naar 

N ieuwpoort), Roksem, Vlissegem, Jabbeke (Klein Strand), Knokke (bij station) en 

Brugge (Sint-Pietersplas) : om w ille  van het beëindigd zijn van de w inning.

Kleinere terreinen (m inder dan 10 ha) die wel op het Gewestplan maar niet op het S truk

tuurplan Kustzone ais ontginningsgebied zijn aangeduid, kunnen deze bestem m ing 

behouden (voor zover ze niet reeds volledig ontgonnen zijn).



BIJLAGE : VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE REGIONALE 
BEDRIJVENTERREINEN
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BEDRIJVENTERREINEN VAN OPENBAAR NUT

VERANTWOORDING

De gebieden die zijn aangeduid ais bedrijventerrein van openbaar nut kunnen enkel w o r

den gerealizeerd door een overheidsinstantie (gemeente, interkom munale, GOM, 

Havenbestuur, Vlaamse Gemeenschap).

H ierdoor is het m ogelijk aan de bedrijven verplichtingen en beperkingen sanktioneerbaar 

op te leggen inzake : aard van de aktiviteiten, naleven van m ilieunorm en, 

terre inbezettingskoëfficiënt, bouw vrije  stroken, parkeervoorzieningen, groenaanleg, 

bouw verp lichting, recht van terugkoop door de beheerder of door de Vlaamse Gemeen

schap,... Ook kan het bouwen in meerdere lagen worden gestim uleerd (kompakte 

bouwwijze).

Het stelsel bevordert een rationeel grondbeleid, waarbij ernaar w ord t gestreefd steeds een 

voldoende grondvoorraad ter beschikking te hebben en alle kandidaten een evenwaar

dige kans to t vestiging te waarborgen. Anderzijds laat het toe een expliciete fazering qua 

uitbouw  in de hand te houden en vroegtijd ig  onttrekking van landbouwgronden te vo o r

komen.

Het systeem laat ook toe de realizatie van bedrijventerreinen in de tijd te koppelen aan de 

uitbouw  van een regionale infrastruktuur (wegen, kollektoren,...). Het bevordert ook de 

opbouw  van overlegstrukturen tussen de bedrijven en de beheerder van het terrein.

VOORSCHRIFTEN

Deze bedrijventerreinen zijn bestemd voor de vestiging van industriële en ambachtelijke 

bedrijven en van ondernem ingen behorend to t de bouwnijverheid en het transport. 

Tevens kunnen dienstverlenende bedrijven worden toegelaten met uitzondering van 

kleinhandel, onderw ijs, m edico-sociale instellingen, tenzij bepaalde vorm en van vo lu m i

neuze handel.
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Per bedrijf is binnen de perceelsgrenzen één bedrijfswoning toelaatbaar. Deze woning 

moet architektonisch en ru im telijk een geheel vorm en met het bedrijf, hoewel niet nood

zakelijk toch bij voorkeur geïntegreerd in de bedrijfsgebouwen zelf of aangebouwd aan de 

bedrijfsgebouwen. De vloeroppervlakte dienstig voor bewoning mag ten hoogste 200 m2 

bedragen. Met de bouw van de woongelegenheid mag slechts worden gestart na of bij de 

aanvang van de bouw van de bedrijfsgebouwen. De grond waarop de w on ing is 

gebouwd mag niet afzonderlijk worden vervreemd.

De bezettingskoëfficiënt van het perceel - de eventuele woning niet inbegrepen - bedraagt 

ten m inste 35 % van de totale oppervlakte, bouwvrije  stroken niet inbegrepen. Deze 

bezettingskoëfficiënt m oet worden bereikt ten laatste twee jaar na datum van de akte van 

verwerving.

De bedrijventerreinen om vatten ook een verantwoorde groene bufferzone die door een 

overheidsinstantie d ient te worden aangelegd en onderhouden. De bufferzone dient 

gerealizeerd tegelijk met de wegeninfrastruktuur. De breedte van de bufferzone is te bepa

len in funktie van de konkrete situatie : grootte van het terrein, landschappelijke waarde 

van de om geving, nabijheid van woongebieden,...

Deze algemene voorschriften gelden voor elk van de specifieke bedrijventerreinen, tenzij 

u itdrukkelijk andere bepalingen zijn vermeld.
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BEDRIJVENTERREINEN VAN OPENBAAR NUT VOOR 

DIENSTVERLENENDE AKTIVSEITEN

De bedrijventerreinen voor dienstverlenende aktiviteiten zijn een specifieke vorm  van 

bedrijventerreinen van openbaar nut.

Dienstenzones zijn bestemd voor dienstverlenende aktiviteiten waarvan de funktie  verder 

reikt dan het lokale vlak en waarvan de vestiging in de kern van een stedelijk centrum  niet 

noodzakelijk is of om ruimtelijke redenen niet aangewezen is (niet-loketgebonden kanto

ren en adm inistratieve gebouwen, centra voor vorm ing, herscholing en b ijscholing 

exclusief dagonderw ijs, ...). Ook voor bepaalde vorm en van volum ineuze handel met vo l

doende cachet (zoals meubelzaken met om vangrijke tentoonstellingsruim te) d ring t zich 

een gekoncentreerd aanbod op, dat onderdeel kan zijn van een dienstenzone. Dit gekon- 

centreerd aanbod is te beperken tot handelsaktiviteiten die geen nadelig effekt hebben op 

de verzorg ingsstruktuur van het stedelijk centrum.

Aan de architektonische kenmerken van de gebouwen dient veel belang gehecht, waar

door de funktie van kantoor- en adm inistratieve gebouwen w ord t veru itw endigd.

Gestreefd m oet worden naar konstrukties met meerdere bouwlagen.

De inplanting van bouwvolum es en parkeerterreinen en hun algemene vorm geving  d ie 

nen te gebeuren volgens een globaal stedebouwkundig koncept. De architekturale en 

funktionele samenhang van de diverse dienstverlenende eenheden is hierbij van wezenlijk 
belang. Parkeervoorzieningen worden zo goed m ogelijk gebundeld om een lager g rond 

gebruik m ogelijk te maken.

De aard van de te vestigen aktiviteiten vereist ook een ruime, funktionele en estetisch 

verantwoorde groeninkleding van de onderscheiden vestigingen en van het bedrijventer

rein ais geheel.

De groeninkleding van het geheel dient door een overheidsinstantie te worden aangelegd 

en onderhouden en moet ten minste 15 % bedragen van de totale oppervlakte. Zij d ient 

gerealizeerd tegelijk met de wegeninfrastruktuur. De vorm geving is te bepalen in funktie 

van de konkrete situatie : grootte van het terrein, landschappelijke waarde van de om ge

ving, nabijheid van woongebieden,...
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De in het zuiden van Brugge afgelijnde dienstenzone om vat een headquarterzone die spe

cifiek bestem m ing geeft aan kwalita tief hoogstaande funkties van hoofdkwartieren van 

binnenlandse of buitenlandse oorsprong, zoals marketingdiensten, financiële diensten, 

departementen voor strategische planning, centrale com puterizatie- en telekomm unika- 

tiediensten en dergelijke. De hoge status van de lokatie en de kwalitatieve, 

landschappelijke om geving van het zuiden van Brugge dienen hierbij verzekerd te blijven, 

door een passend koncept en een hoge kwaliteit van invulling.
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TRANSPORTZONES

Een transportzone is een specifieke vorm  van een bedrijventerrein van openbaar nut.

Transportzones worden uitdrukkelijk voorbehouden en uitgerust ten behoeve van aktiv i

teiten die zich situeren in de Sektoren vervoer en expeditie (op- en overslag, 

voorraadbeheer, groupage, fysieke distributie, dataverwerking en kom m unikatie in relatie 

met transport- en expeditie-aktivite iten) en van ondersteunende aktiviteiten (onderhoud, 

herstelling en verhuren van rollend materieel, horeca, bewaking, bank- en verzekerings

wezen,...). Bedrijven voor de produktie of verwerking van goederen zijn er niet toegelaten
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ZONE VOOR LUCHTHAVENGEBONDEN AKTIVITEITEN

Een zone voor luchthavengebonden aktiviteiten is een specifieke vorm  van een bedrijven

terrein van openbaar nut.

Een bedrijventerrein voor luchthavengebonden aktiviteiten is bestemd voor 

ondernem ingen met een bedrijv igheid die met de nabije luchthaven verbonden is en uit 

hoofde van deze bedrijv ighe id  in de onm iddellijke nabijheid van deze luchthaven moet 

worden gevestigd, zoals onderhoudsbedrijven voor vliegtuigen, voor v liegtu igm otoren, 

koerierbedrijven (luchtvaart), cargo-handling bedrijven en dergelijke, evenals bepaalde 

vorm en van toe leveringsbedrijven en bijhorende kantoren.

Gelet op de indeling in specifieke deelgebieden (airside, landside) moeten in de verkoops- 

voorwaarden verp lich tingen worden opgenomen in relatie met de toewijzing van de 

lokatie van deze deelgebieden. Ten aanzien van de belasting van het m ilieu worden speci
fieke maatregelen opgelegd.
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BEDRIJVENTERREINEN VAN OPENBAAR NUT VOOR W ATERGEBONDEN 

AKTIVITEITEN

De bedrijventerreinen voor watergebonden aktiviteiten zijn een specifieke vorm  van 

bedrijventerrein van openbaar nut. Zij worden voorbehouden voor bedrijven voor wie een 

ligging langs een waterweg van essentieel belang is; dit kan zijn om w ille  van de vervoers- 

funktie van de waterweg en/of om w ille  van de waterbevoorrading.

De kavelstruktuur van het terrein dient zodanig opgevat (frontlijn  en diepte) dat zoveel 

m ogelijk bedrijven kunnen worden gerealizeerd in direkt kontakt met de waterweg. U it

zonderlijk en afhankelijk van de kavelstruktuur kan de vestiging van niet-watergebonden 

bedrijven worden aanvaard op de gronden die liggen achter bedoelde watergebonden 

kavels.



DEEL 2 : UITLEG BIJ DE PLANKAART
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ALGEMEEN

De voorschriften van het Struktuurplan Kustzone doen geen afbreuk aan andere regelge

vingen zoals het Vlaams Reglement betreffende de M ilieuvergunning (VLAREM), het 

Duinendekreet, de EG-Vogelrichtlijn en andere.

De hierna gebruikte indeling en num m ering is dezelfde ais deze van de Plankaartlegende.

1. DE OPEN RUIMTE

Met uitzondering van een aantal "gebieden met specifieke potenties" (zie onder 62), 

w ord t de open ruim te onderverdeeld in deelgebieden met bestem m ingen die in hoo fd 

zaak te maken hebben met land- en tu inbouw  en/of natuurlijk milieu.

De differentiatie  van de bestem m ingen inzake land- en tu inbouw  heeft in essentie 

betrekking op de aard van de aktiviteiten door deze sektor. De differentiatie van de 

bestem m ingen inzake natuurlijk m ilieu heeft in essentie betrekking op vorm en van 

natuurontw ikkeling en op beheerstechnieken.

Het ta lrijk  voorkom en van deelgebieden waar zowel inzake land- en tu inbouw  ais inzake 

natuurlijk m ilieu bestem m ingen worden gegeven verw ijs t naar een verw eving van beide 

funkties in het open gebied. Ais er consensus (definitieve versie) ontstaat rond de Groene 

Hoofdstruktuur (zie onder punt 1.2. Natuurlijk milieu) die a fw ijk t van het S truktuurplan, 

dan zijn de voorschriften, behorend bij deze consensus, bepalend.

In een aantal gevallen is bij de begrenzing van de deelgebieden een "zachte" a flijn ing 

gebruikt. In beginsel w o rd t aanvaard dat bij nadere vastlegging van bedoelde begren

zingen de zwakste funktie geen verlies mag lijden (tenzij de defin itieve Groene 

Hoofdstruktuur d it anders zou bepalen); natuurlijk m ilieu w ord t beschouwd ais zwakker 

dan land- en tu inbouw ; natuurkerngebied w o rd t beschouwd ais zwakker dan natuuron t

w ikkelingsgebied.
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1.1. LAND- EN T U IN B O U W

Voor defin ities van een aantal termen w ord t verwezen naar bijlage.

GEBIEDEN

1. LANDELIJK GEBIED (1) MET DIVERSE BEBOUWING EN/OF SPECIFIEKE AGRARISCHE 

GESCHIKTHEDEN : L4

Het betreft een om vangrijk deel van het landelijk gebied waar men w ord t gekonfronteerd 

met verspreide bebouw ing. Naast (eventueel verlaten) boerderijen gaat het om 

residentiële bebouw ing en talrijke eenmans- en KM O-bedrijfjes (die al dan niet gegroeid 

zijn uit verlaten hoeven en veelal niets te maken hebben m et land- of tu inbouw ). Deze 

bebouw ing is o fw el enigszins gegroepeerd to t zogenaamde landelijke woongebieden of 

kom t werkelijk alleenstaand voor. Ook een aantal m inder bebouw de gebieden, maar met 

specifieke geschiktheden voor alternatieve teelten, hoofdzakelijk intensieve tu inbouw , 

worden hierin opgenom en.

De L4-gebieden zijn gekenm erkt door een grote d iversite it aan land- en tu inbouw bedrij

ven, inclusief sierteelt, boom kwekerij, g lastuinbouw, ...

2. LANDELIJK GEBIED MET DIVERSE BEBOUWING EN/OF SPECIFIEKE AGRARISCHE 

GESCHIKTHEDEN, MAAR WAARIN GLASTUINBOUW EN INTENSIEVE, 
NIET-GRONDGEBONDEN TUINBOUW  WORDEN GEWEERD : L3

Het betreft in wezen gebieden zoals L4-gebieden; er kom t evenwel w ein ig of geen glas

tu inbouw  voor. Deze toestand d ient vooral om landschappelijke redenen behouden.

(1) De te rm  landelijk geb ied" w o rd t gebru ik t om dat, behalve land- en tu inbouw gronden , ook ander bodem gebru ik  voo rkom t 
zoals bossen, braakgronden, d iverse bebouw ing, ...
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3. HOMOGEEN LANDELIJK GEBIED : L2

Het gaat om gebieden m et verspreide bedrijfszetels en met overigens w ein ig andere 

(niet-agrarische) bebouw ing. Wel komen in d it gebied (zoals elders) para-agrarische 

bedrijven voor die al o f niet gegroeid zijn uit landbouwbedrijven. Binnen het L2-gebied 

komen hoofdzakelijk grondgebonden bedrijven voor. De tu inbouw aktiv ite it in deze gebie

den beperkt zich thans in belangrijke mate tot extensieve groenteteelt.

4. HOMOGEEN LANDELIJK GEBIED MET AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE 

NATUUR EN LANDSCHAP : L1

Het betreft vooreerst onbebouw de of zeer schaars bebouwde gebieden met een hoge 

landschappelijke en/of natuurwaarde. Het gaat ook om beboste zones met ingesloten en 

soms ook aanpalende percelen die een agrarisch gebruik kennen. In L1-gebieden heeft 

men hoofdzakelijk (weinig talrijke) grondgebonden bedrijven.

VOORSCHRIFTEN

Zie hiernavolgende tabel.

1.2. N ATU UR LIJK  MILIEU

Het Ontwerp van Groene Hoofdstruktuur, opgemaakt door het Instituut voor Natuurbe

houd op schaal 1/25.000 ten behoeve van het Struktuurplan, is ais basisdokum ent 

gebruikt. De Vlaamse overheid dient evenwel nog beslissingen te nemen inzake :

- de defin itieve aflijn ing van de onderscheiden gebieden;

- de precieze inhoud (voorschriften, ...);

- de fazering van de realizatie. Hierbij stelt zich niet enkel de vraag naar het tijdsaspekt 

maar ook naar de aanduiding van de konkrete gebieden die in elke faze dienen gereali

zeerd.
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Deze onduidelijke situatie laat niet toe het huidig Ontwerp van Groene H oofdstruktuur in 

zijn geheel en onveranderd over te nemen. Zo werden bepaalde in het ontwerp aange

duide gebieden in belang verhoogd, verlaagd of niet opgenom en. Ook werd de 

inhoudelijke invu lling van de kategorie "natuurontw ikkelingsgebied" afgezwakt. De 

kategorieën "natuurverb indingsgebied" en "natuurbuffergebied" werden in het S truktuur

plan ais zodanig niet behouden; verwezen w ord t naar de Gemeentelijke 

Natuurontw ikkelingsplannen (GNOP' s).

GEBIEDEN EN VOORSCHRIFTEN (ONTWERPFAZE)

5. NATUUR KERNGEBIED : K

Natuurkerngebieden zijn gebieden met een aktuele hoge natuurwaarde en met een goede 

b io toopontw ikke ling. Ze krijgen natuurbehoud ais hoofdfunktie. Dit slu it een m edegebruik 

(b ijvoorbeeld landbouw) niet uit indien dit vo lledig ekologisch inpasbaar is. Voorbeelden 

zijn : een aantal duinen, een aantal bossen en bepaalde natte gronden in de Polders. Het 

bio logisch belang kan toenem en door een gepast natuurbeheer. Een optim alizatie van de 

natuurbehoudswaarde vergt echter meestal geen grote veranderingen in het globale 

grondgebruik en -beheer.

In afwachting van beslissingen ter zake door de Vlaamse overheid, gelden binnen natuur

kerngebieden volgende voorschriften :
- bevestiging en versterking van de hoge natuurwaarden door gepast beheer in duinen en 

in zuivere natuurgebieden;

- bevorderen van spontane bosontw ikkeling en van aanplanting van streekeigen bosjes 

en hagen op de overgang tussen duinen en polders;

- bevorderen van de evolutie  van bos naar vorm en van bosreservaat door ekologisch 

beheer;

- bevorderen van streekeigen bebossing ten zuiden van de lijn M oerkerke-Brugge-Gistel;

- bevorderen van beheerslandbouw;

- verbieden van kavelgroei en van reliëfw ijziging;

- verbieden van elke vorm  van ontwateringswerken, behoudens in verband m et be

staande w aterw ingebieden (openbare drinkwaterm aatschappijen) die ind ividueel dienen 

beoordeeld;

- sterk beperken van het gebruik van meststoffen en van bestrijd ingsm iddelen;

- verbieden van vegetatiew ijzig ing en van w ijz ig ing van lijn- en puntvorm ige elementen 

volgens het Besluit van de Vlaamse Executieve van 4 decem ber 1991;

- verbieden van nieuwe agrarische bedrijven.
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6. NATUURONTWIKKELINGSGEBIED DAT OP KORTE TERMIJN KAN EVOLUEREN TOT 

NATUURKERNGEBIED : KO

In tegenstelling to t de natuurkerngebieden is in de natuurontw ikkelingsgebieden op 

heden het natuurbehoud een nevenfunktie, naast landbouw, bosbouw  en andere.

Natuurontw ikkelingsgebieden die op korte term ijn to t natuurkerngebied kunnen evolue

ren zijn gebieden met aktueel suboptim ale natuurwaarden ten opzichte van de 

natuurkerngebieden. De optim alizatie houdt, globaal genom en, geen essentiële funktie- of 

landschapswijzig ingen (voornam elijk w at betreft landschapsstruktuur) in.

Het gaat onder m eer om duingebieden met belangrijke reliktuele o f m inder goed on tw ik

kelde (half-)natuurlijke vegetaties en met een m edegebruik door andere Sektoren dat, in 

elk geval in principe, een optim alizatie van natuurwaarden m ogelijk maakt. Daarnaast 

betreft het ook een aantal natte poldergebieden met, ten opzichte van de natuurkernge

bieden, een relatief lager aandeel o f een sterkere versnippering van kwalitatief 

hoogstaande halfnatuurlijke graslandpercelen in verhouding to t het akkerland o f kultuur- 

grasland. In de Zandstreek tenslotte betreft het bos- en valle igebieden waar ekologische 

optim alizatie van het huidige grondgebru ik eveneens goede m ogelijkheden biedt, al kan 

hier plaatselijk in sterkere mate aktief natuurherstel nodig zijn en een zekere mate van 

funktiew ijz ig ing zich opdringen.

Binnen de natuurontw ikkelingsgebieden die op korte term ijn  kunnen evolueren tot 

natuurkerngebied, gelden voorlop ig  volgende voorschriften :

- optim alizatie van de (m inder goed ontw ikkelde) natuurwaarden bevorderen in duinen en 

in zuivere natuurgebieden;

- bevorderen van spontane bosontw ikkeling en van aanplanting van streekeigen bosjes 

en hagen op de overgang tussen duinen en polders;

- verhogen van de m ilieukw a lite it van het bos door natuurgericht beheer;

- bevorderen van streekeigen bebossing ten zuiden van de lijn Moerkerke-Brugge-Gistel;

- bevorderen van beheerslandbouw;

- kavelgroei is ve rgunn ingsp lich tig ;

- verbieden van re lië fw ijz ig ing;

- verbieden van drainage en van beheersen van het waterpeil behoudens in verband met 

bestaande w aterw inn ingen (openbare drinkwaterm aatschappijen) die ind ividueel dienen 
beoordeeld;

- beperken van het gebruik van m eststoffen en van bestrijd ingsm iddelen;

- vegetatiew ijz ig ing en w ijz ig ing  van lijn- en puntvorm ige elementen (volgens het Besluit 

van de Vlaamse Executieve van 4 decem ber 1991) zijn vergunn ingsp lich tig .
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7. NATUURONTWIKKELINGSGEBIED : O

Het zijn gebieden met aktueel d ikw ijls w ein ig of te beperkt ontw ikkelde ekologische waar

den maar met op langere term ijn  hoge potenties voor ontw ikkeling van natuurwaarden 

en die de m ogelijkheid bieden om deze ontw ikkelingen in een m ultifunktionele  kontekst te 

plannen. Het betreft dus ais het ware "reservatiezones" die op korte term ijn  hun huidige 

funktie kunnen behouden m its het handhaven van een ekologische basiskw alite iten  eko

logische potenties, maar waar op lange term ijn de realizatie van de Groene 

Hoofdstruktuur tenm inste plaatselijk een ingrijpende landschaps- en funktieverandering 
noodzaakt.

Het gaat om bepaalde duinen, bepaalde poldergronden en om bepaalde bosgebieden.

In afwachting van beslissingen vanwege de Vlaamse overheid, worden binnen natuuront

w ikkelingsgebieden volgende, vooral preserverende voorschriften voorgesteld :

- behoud en voorkom en van degeneratie van duinen;

- behoud en voorkom en van degeneratie van bossen;

- bevorderen van streekeigen bebossing ten zuiden van de lijn Moerkerke-Brugge-Gistel;

- vegetatiew ijzig ing en w ijz ig ing van lijn- en puntvorm ige elementen (volgens het Besluit

van de Vlaamse Executieve van 4 decem ber 1991) zijn vergunningsplichtig .

8. ZEESTRAND

O m wille  van de natuurlijke en toeristisch-rekreatieve belangen is vervu iling  van het strand 

krachtig tegen te gaan. Plaatselijk is een meer geordende plaatsing van kabines en kleine 

nutsvoorzieningen te bepleiten.

Ter hoogte van het W esthoekreservaat (De Panne) en van het Zwinreservaat 

(Knokke-Heist) is de grens tussen strand en duinen aangegeven met een indikatieve aflij- 

ning. Dit betekent dat op deze plaatsen w o rd t geopteerd om de ligg ing van deze grens 

zoveel m ogelijk te laten bepalen door de natuur.
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Op een drietal plaatsen (bij het W esthoekreservaat, bij de IJzerm onding en bij het Duinre

servaat) is het strand aangeduid ais natuurkerngebied o f natuurontw ikkelingsgebied. Dit 

verw ijst uiteraard naar de eenheid met de natuurwaarden op het onm idde llijk  aanpalende 

land.

9. BELANGRIJKE ONBEVAARBARE WATERLOOP

De keuze van de aangeduide waterlopen is vooral gebaseerd op de afwateringsfunktie 

en/of het belang van de w aterloop in de kontekst van landschap en natuurwaarde.

Behoud of aanbrengen van opgaande vegetatie op de oevers is zeer aangewezen. Deze 

kan de visuele struktuur en samenhang van het landschap verhogen en de ekologische 

kw alite it ervan verbeteren.

1.3. ONDERLINGE BESTEM M ING SVERW EVING VAN  LAN D - EN 

T U IN B O U W  EN NATU UR LIJK  MILIEU

10. DE MATRIX STELT DE KOMBINATE VOOR VAN BEIDE FUNKTIES

1.4. ANDERE R UIM TELIJK STRUKTURERENDE ELEMENTEN

11. WATERPLAS MET REKREATIEVE POTENTIE

Het betreft u itgestrekte waterplassen die in aanmerking komen voor de u itbouw  van 

waterrekreatie. Zij zijn opgenom en ais onderdeel van "gebieden m et specifieke potenties" 

(punt 62).
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12. ONTGINNINGSGEBIED GROTER DAN 10 HA, MET NABESTEMMING

Ontginningsgebieden zijn slechts aangeduid voor zover ze ten m inste 10 ha g roo t zijn. 

Hierbij zijn telkens twee kleuren gebruikt in onderling evenw ijd ige banden. De eerste kleur 

duidt aan dat het om een ontginningsgebied gaat; de tweede kleur geeft de nabestem- 

m ing weer. Ook in bepaalde "gebieden met specifieke potenties" (punt 62) is ontg inning 

een m ogelijke aktiviteit.

Grote terreinen (ten minste 10 ha) die wel op het Gewestplan maar niet op het S truktuur

plan ais ontg inningsgebied zijn aangeduid, kunnen deze bestem m ing niet behouden. 

Kleinere terreinen (m inder dan 10 ha) die wel op het Gewestplan maar niet op het S truk

tuurplan ais ontg inningsgebied zijn aangeduid, kunnen deze bestem m ing behouden.

13, 14, 15 en 16. ANTENNEPARK, CREMATORIUM, GEZONDHEIDSZORG EN

RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE (GROTER DAN 

10.000 INWONER-EKWIVALENTEN)

Het betreft bestaande inrichtingen met een duidelijke bovengem eentelijke betekenis.

Voor bepaalde inrichtingen (antennepark, psychiatrische inrichting, ...) kan een ligg ing in 

het open gebied noodzakelijk of aangewezen zijn; u itbreid ing van dergelijke inrichtingen 

is in principe toe te staan. In andere gevallen (algemeen ziekenhuis, rioo lw aterzuiverings

installatie, ...) is een ligging in het open gebied niet noodzakelijk; toch is ook hier een 

eventueel noodzakelijk geachte uitbreid ing van deze bestaande inrichtingen in principe te 
gedogen.

17. KULTURHISTORISCH ZEER WAARDEVOL LANDSCHAP

De aangeduide landschappen zijn zeer waardevolle grootschalige getuigen van de ont- 

staangeschiedenis van de Kustzone. Er zijn drie groepen te onderscheiden :

- in duingebieden : het com plex van de jonge duinen bij De Panne en de oude duinen bij 

Adinkerke;

- in de Polderstreek : bepaalde gebieden met duidelijke verw ijzingen naar de 

inpolderingsgeschiedenis : resten van kreken en van dijken, kenmerkende percelering en 

bodem gebruik, overblijfselen van verdedig ingslin ies en forten, ...;
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- in de Zandstreek : overblijfselen van bebossingen die doorgaans op eerdere heidevelden 

werden u itgevoerd (b ijvoorbeeld Bulskampveld). Het gaat ook om gronden die eertijds 

wel werden bebost maar die later een agrarisch gebruik kregen en waarbij de oude 

bospercelering duide lijk  herkenbaar is door de regelm atige perceelsvorm  en door het 

begeleidend drevenpatroon (vroegere bosdreven). Ook is opgenom en het landschappelijk 

goed bewaarde geval waarbij het heideveld to t landbouw grond werd ontgonnen zonder 

de tussenstap van de bebossing : Beverhoutsveld.

In de gebieden die zijn aangeduid ais kultuurh istorisch zeer waardevol landschap dienen 

de over het verleden getuigende landschapselementen zoveel m ogelijk behouden en 

waar m ogelijk versterkt of hersteld.

1.5. BIJZONDERE PLAN KAARTIN STR UKTIES

18. TE BENADRUKKEN KONTINUITEIT VAN OPEN RUIMTE ONDER 

VERSTEDELIJKINGSDRUK

Op de Plankaart zijn bedoelde situaties ind ikatie f aangeduid waar de konkrete verstedelij

kingsdruk het g rootst is en het meest nefast is : bij bepaalde badplaatsen ais onderdelen 

van een verstedelijkt geheel langs de kust en bij de Brugse agglom eratie.

Deze pijlen benadrukken de noodzaak om de (plaatselijk nog slechts beperkte) open 

ruim te maximaal te behouden en zelfs te versterken en om  het aan elkaar kitten van 

bebouw ingskoncentraties te voorkom en.

19. ZUIDELIJKE GRENS VAN DE PROVINCIALE BESCHERMINGSZONE INZAKE 

MESTPROBLEMATIEK

Om wille van toeristische belangen heeft de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen 

een gebied afgebakend waarbinnen zij bijzondere beperkingen (strenger dan VLAREM) 

oplegt aan de intensieve varkensteelt.

Dit gebied heeft ais zuidelijke grens ongeveer de lijn Veurne-Oudenburg-W estkapelle.
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20. GEBIED MET GRONDWATERWINNING

Op de kaart zijn de bestaande grondwaterw inningen van de diverse betrokken m aat

schappijen ingetekend.

Algemeen geldt dat de grondw aterw inningen niet mogen gebeuren ten koste van de 

natuurwaarden.

Voor de grondw aterw inningen in de duinen geldt :

- geen nieuwe grondw aterw inningen toe te laten;

- geen nieuwe grondw aterw inningen elders toe te laten die een negatieve invloed kunnen 

hebben op nabijgelegen duinen;

- bestaande grondw aterw inningen : uiterst omzichtig uit te baten en op term ijn  af te bou

wen tenzij ekologisch verantwoorde verduurzamende maatregelen worden genomen 

zoals kunstm atige voeding via injektie van voorbehandeld water.

21. WOONPARK (IN DE OPEN RUIMTE) ZOALS AFGELIJND OP HET GEWESTPLAN

De opgenom en woonparken zijn eenheden die op het Gewestplan zijn ingetekend en die 

in de open ruim te zijn gelegen. De grenzen zijn dezelfde ais deze op het Gewestplan.

Aangezien woonparken voorkom en in beboste gebieden zijn zij in strijd met de visie van 

het Struktuurplan die het behoud en de eventuele uitbreid ing van bossen voorstaat.

Verdere bebouw ing w ord t dan ook slechts gedoogd om w ille  van de jurid ische toestand. 

U itdrukkelijk w o rd t verwezen naar de voorschriften van het Gewestplan; meer in het b ij

zonder w o rd t gewezen op :

- de verhoud ingsgew ijs grote oppervlakte groene ruim ten (KB 28 decem ber 1972);

- het n iet-bebouwbare gedeelte m oet worden aangelegd met hoogstam m ig groen (het 

bestaande m oet worden bewaard); het groen m oet worden aangebracht langs alle zijden 

van het perceel, m in de nodige toegangen; slechts 10 % van de perceelsoppervlakte mag 

worden ingenom en voor het aanleggen van grasperken, speelruim ten, tennisvelden en 

dergelijke (m inisteriële om zendbrief 3 augustus 1979).



168

2. DE BEBOUWDE RUIMTE

De bebouw de ru im te in ruime zin, w ord t hoofdzakelijk onderverdeeld in deelgebieden die 

basisbestem m ingen hebben inzake wonen, n ijverheid en diensten en toeristische aktiv ite i

ten; u itzondering hierop zijn som m ige "gebieden met specifieke potenties" (zie onder 62).

Binnen het wonen in ruim e zin w ord t niet verder gedifferentieerd, om w ille  van het 

verweven en kleinschalig aspekt van de aktiviteiten die zich afspelen in de w oonom ge

ving. Voor de andere Sektoren in de bebouwde ruim te worden bestem m ingsspecifikaties 

aangegeven voor aktiv ite iten, waarvoor een aparte zonering wenselijk is.

Ten opzichte van de open ruim te zijn deze deelgebieden van de bebouw de ruim te hard 

afgelijnd. Ten opzichte van elkaar is plaatselijk een zachte aflijn ing m ogelijk, wanneer een 

optim ale funktiescheid ing beter via een U itvoeringsplan vast te leggen is.

Op niveau van het Struktuurplan Kustzone worden bestem m ingsdeta illeringen verwezen 

naar het gem eentelijk niveau (bijvoorbeeld woonstraten in een regionaal bedrijventerrein).

2.1. W O N EN

22. AFGELIJNDE WOONKERN MET AANDUIDING VAN DE BELANGRIJKSTE, NOG 

BESCHIKBARE RUIMTES

Het betreft de afbakening van woonkernen, m et inbegrip van regionaal stedelijke centra.

Ten opzichte van de niet afgelijnde kleine woonkernen (zie onder 24) onderscheiden zij 

zich door de aanwezigheid van een vo lled iger u itrustingspakket van voorzieningen en 

aktiviteiten, die hoofdzakelijk w oonkerngebonden zijn maar ook betrekking kunnen heb

ben op de om liggende kleinere woonkernen.

Behoudens in Regionaal Stedelijke Centra (zie onder 23) zijn voorzieningen met een 

regionale re ikw ijdte, die doorgaans sterk verkeersgenererend zijn, er niet toegelaten.
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De ruim telijke ontw ikkeling van de woonkern m oet in eerste instantie door inbreiding 

(inclusief sanering en rehabilitatie) en verd ichting van de bestaande woonkern en u itbouw  

binnen het hard afgelijnde gebied worden gerealizeerd. Deze aflijn ing om vat de be

staande (dit is bij aanvang van de planterm ijn), geagglom ereerde woonkern met 

u itslu iting van lin tbebouw ing en vrijstaande, sterk versnipperde bebouw ing. Deze 

geagglomereerde woonkern is meestal verru im d met aanpalende, nog voor bebouw ing 

beschikbare ruim tes. Deze beschikbare ruim tes zijn getoetst naar hun bestaand 

jurid isch-p lanologisch statuut, hun (stede)bouwkundige kenmerken en de in de bestaande 

woonkern nog aanspreekbare inbreidingsm ogelijkheden. Dit houdt desgevallend plaatse

lijke reduktie in van nog niet gerealizeerde woongebieden (in het bijzonder 

w oonuitbreid ingsgebieden) volgens het Gewestplan o f (uitzonderlijk) a fw ijk ing van goed

gekeurde plannen van aanleg. Er is een afweging gebeurd tussen plankapaciteit en 

berekende behoefte (met opgave van kwota).

Indien er ten opzichte van de voor de woonkern voorgestelde ontw ikkelingsvis ie  ru im 

schoots vo ldoende ontw ikkelingsm ogelijkheden binnen de planterm ijn aanspreekbaar 

zijn, worden in het S truktuurplan geen richtingen van toelaatbare woonkernontw ikke ling 

(zie onder 26) aangeboden.

23. REGIONAAL STEDELIJK CENTRUM

Deze bestem m ingsspecifikatie selekteert grote geagglom ereerde centra van regionaal ste

delijk niveau onder de afgelijnde woonkernen, volgens de voorgestelde hiërarchie van 

kernen (zie M em orie van toelichting).

Regionaal stedelijke funkties beantwoorden aan meer specifieke behoeften die niet op 

afdoende wijze kunnen worden bevredigd in de kleinere woonkernen van de streek.

De ruim telijke benadering (lokatie) voor dergelijke behoeften im pliceert een adekwate 

afweging tussen centraal in de woonkern gelegen voorzieningen en voorzieningen die in 

de perifere gebieden binnen de geagglom ereerde woonkern een verantwoorde lokatie 

kunnen vinden (zonder nadelig effekt op de centrale verzorgingsfunkties).

U itrustingselem enten die ais grootstedelijk zijn gekwalificeerd kunnen slechts in regionaal 

stedelijke centra worden ondergebracht voor zover er een duidelijke behoefte en ade

kwate lokatiem ogelijkheden bestaan binnen de eigen streek.
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24. NIET AFGELIJNDE, KLEINE WOONKERN 

Het betreft m orfo log isch  kleine woonkernen.

Hun zelfvoorzieningsgraad en hun grootte zijn kleiner dan bij de afgelijnde woonkernen 

(zie onder 22).

Ten opzichte van w oonkoncentra ties in de open ruim te (gehuchten, kleinere dorpen, die 

in het S truktuurplan alleen in de open ruim te op de basiskaart afleesbaar zijn) onderschei

den zij zich door de aanwezigheid van een prim air u itrustingspakket, waarvan de 

ontw ikkeling evenwel alleen ter ondersteuning van de eigen w oonkw a lite it m ogelijk is en 

zeker niet verkeersgenererend mag zijn.

De ruim telijke ontw ikkeling mag in principe enkel in funktie van de autonom e groei van 

de woonkern plaatsvinden. Autonom e groei (eigen behoeftem odel) slu it m igratiestrom en 
niet uit (zowel in- ais u itw ijk ing) maar slu it in beginsel wel positieve m igratiesaldi uit. Zij 

m oet in eerste instantie door inbreiding en verd ichting worden gerealizeerd binnen een 

gebied dat uitgaande van een maximalizatie van de open ruim te nog af te bakenen is.

Deze harde aflijn ing gebeurt via een U itvoeringsplan, vo lgens onderhavige planinstruk- 

ties. Vanuit het plaatselijke, gegroeide centrum  van de kleine woonkern w ord t de 

gegroepeerde bebouw ing afgelijnd, zonder hierin lin tbebouw ing en vrijstaande of ver

snipperde bebouw ing op te nemen. Dit houdt desgevallend plaatselijke reduktie in van 

nog niet gerealizeerde w oongebieden (in het bijzonder w oonuitbreid ingsgebieden) vo l

gens het Gewestplan o f goedgekeurde plannen van aanleg. Vooral de kleine niet 

afgelijnde woonkernen in de eigenlijke kuststrook (Mariapark te Koksijde, M iami te Mid- 

delkerke, Mariaduine te Bredene en Vosseslag te De Haan) zijn strikt te beperken in hun 

ontw ikkeling.

Pas na een sterke benutting van deze inbre id ingsm ogelijkheden en m its een door de Pro

vincia le Overheid goedgekeurde m otivering van de gemeente, is u itbreid ing van de kleine 

woonkern m ogelijk. De grootte en plaats van deze u itbreid ing w ord t in bijzondere mate 

beperkt door de specifieke ru im te lijke draagkracht van de om liggende open ruimte.
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25. KULTUURHISTORISCH ZEER WAARDEVOL WOONGEBIED

Het betreft samenhangende woongebieden of delen van woongebieden waar het be- 

bouw ingspatroon en talrijke gebouwen een zeer waardevolle ku ltuurh istorische betekenis 

met zich dragen, welke het louter funktionele en het louter vorm elijke overstijg t.

In deze gebieden w ord t de ontw ikkeling van de bestaande toestand onderw orpen aan b ij

zondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van behoud en van hoge kw alite it 

van invulling.

26. RICHTING VAN TOELAATBARE WOONKERNONTWIKKELING

Het betreft een potentiële maar niet ipso facto verworven aanwending van het door de 

ontw ikkelingsrichting aangeduide gebied in de open ruim te, voor bij de betrokken w o o n 

kern toegelaten bestem m ingen. Deze bijzondere planinstruktie kan gedurende de 

planterm ijn worden gekonkretizeerd in een af te bakenen gebied, ais de afgelijnde w o o n 

kern over onvo ldoende aanspreekbare inbreid ingsm ogelijkheden beschikt ten opzichte 

van de haar in onderhavig S truktuurplan aangegeven ontw ikkelingsvis ie  (m et opgave van 

een berekend kw otum  van groei van aantal gezinnen).

De ontw ikke lingsrich ting  is in het Struktuurplan aan een afgelijnde woonkern toegevoegd, 

wanneer er daarbinnen onvoldoende bestaande ontw ikkelingsm ogelijkheden aanwezig 

zijn. Eventueel zijn meerdere toelaatbare ontw ikkelingsrichtingen op de Plankaart aange

geven, vo lgens een selektie die het resultaat van een afw eging is tussen de plaatselijke 

kenmerken van de betrokken woonkern en de specifieke ru im telijke draagkracht van de 

om liggende open ruim te.

De aanwending ervan is m ogelijk m its een door de Provinciale Overheid goedgekeurde 

m otivering van de gem eente waarin zich de betrokken woonkern bevindt. Deze m o tive 

ring bestaat uit een gedegen behoeftestudie van de betrokken woonkern betreffende het 

wonen en aanverwante voorzieningen (inclusief met het w onen verzoenbare bed rijv ig 

heid van am bacht en kleine en m iddelgrote bedrijven), zonder hierbij de globale kontekst 

van de gem eente uit het oog te verliezen. De studie om vat een grondig uitgewerkte 

aktualizering van de ontw ikkelingsbehoeften en het ru im te lijk  aanbod van de afgelijnde 

woonkern.
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De konkrete u itw erking ervan gebeurt binnen de planterm ijn, over het geheel van de bij 

de woonkern aangeduide ontw ikkelingsrichtingen, via een in sam enwerking met de Pro

vinciale Overheid op te maken gem eentelijk Struktuurplan.

27. RICHTING VAN TOELAATBARE ONTWIKKELING VOOR LOKAAL BEDRIJVENTERREIN

Het betreft een potentië le aanwending van de door de ontw ikkelingsrich ting  aangeduide 

open ruim te, voo r de vestig ing van een lokaal bedrijventerrein. Het potentiële gebied is 

ais vuistregel beperkt to t ongeveer 5 à 8 ha. Deze bijzondere planinstruktie kan gedurende 

de planterm ijn w orden gekonkretizeerd in een af te bakenen gebied, ais de afgelijnde 

woonkern over onvo ldoende aanspreekbare inbreid ingsm ogelijkheden beschikt.

Zij zijn in het S truktuurp lan aan een afgelijnde woonkern toegevoegd, wanneer er daar

binnen onvo ldoende m ogelijkheden voor de vestiging van een lokaal bedrijventerrein 

aanwezig zijn. Toelaatbare ontw ikkelingsrichtingen zijn dan op de Plankaart aangegeven, 

volgens een selektie die het resultaat van een afweging is tussen de plaatselijke kenmer

ken van de betrokken woonkern en de specifieke ruim telijke draagkracht van de 

om liggende open ruim te.

De aanwending ervan is m ogelijk m its een door de Provinciale Overheid goedgekeurde 

m otivering van de gemeente waarin zich de betrokken woonkern bevindt. Deze m otive 

ring bestaat uit een gedegen behoeftestudie van de betrokken woonkern, zonder hierbij 

de globale kontekst van de gemeente uit het oog te verliezen. De studie om vat een g ron

dig uitgewerkte aktualizering van het ru im telijk aanbod en de ontw ikkelingsbehoefte van 

de afgelijnde w oonkern voor lokaal bedrijventerrein.

De konkrete u itw erking ervan gebeurt binnen de planterm ijn via een in samenwerking 

met de Provinciale Overheid op te maken gem eentelijk S truktuurplan.
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2.2. NIJVERHEID EN DIENSTEN

28. REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN MET AANDUIDING VAN DE BELANGRIJKSTE NOG 

BESCHIKBARE RUIMTES

Het betreft de aflijn ing van de regionale bedrijventerreinen op de Plankaart, ais ru im te lijk  

strukturerende elementen op regionaal niveau. Zij kunnen alleen worden gerealizeerd 

door de overheid.

Regionale bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen die door de aard van de aktiviteiten 

die ze kunnen opnemen - met name stuwende bedrijven - en door hun lokatie 

(verkeerstechnisch en algemeen ruim telijk) en om vang, een werkgelegenheidsfunktie  

hebben voor een ru im er gebied dan de gemeente van lokalizatie. De selektieve toew ijzing 

aan de onderscheiden verzorgende centra geschiedt in funktie van hun hiërarchisch 

niveau, in funktie van specifieke ontw ikkelingsvoorwaarden (ligging, bereikbaarheid en 

voorzieningenniveau van de om geving) en in funktie van ruim telijke faktoren zoals v rijw a 

ring van de open ruim te, beheersing van de m ob ilite it en beïnvloeding van de keuze van 

vervoerswijze.

Dergelijke bedrijventerreinen, bestemd voor de opname van stuwende bedrijven, 

kunnen - norm aliter via een aangepaste zonering - ook plaats bieden aan am bachtelijke 

en kleine en m iddelgrote  ondernem ingen die bevolkingsvolgend zijn. Zij kunnen een 

belangrijke rol spelen bij de herlokalizering van bedrijven.

De haventerreinen van Zeebrugge en Oostende, met een bovenregionale funktie, zijn in 

de a flijn ing op de Plankaart van regionale bedrijventerreinen mee opgenom en.

Bij de realizatie van het regionaal bedrijventerrein is de interne strukturering, de aanslui- 

tingsw ijze op het openbaar dom ein en de afwerking ten opzichte van de om geving van 

groot belang.

Regionale bedrijventerreinen kunnen ais specifieke bedrijventerreinen worden bestemd, 

b ijvoorbeeld ais dienstenzone, ais transportzone en andere.
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29. DIENSTENZONE

Deze bestem m ingsspecifikatie  selekteert onder de regionale bedrijventerreinen de bedrij

venterreinen voor dienstverlenende aktiviteiten.

Dienstenzones zijn bestemd voor dienstverlenende aktiv ite iten waarvan de funktie verder 

reikt dan het lokale vlak en waarvan de vestiging in de kern van een stedelijk centrum niet 

noodzakelijk is of om ru im telijke redenen niet aangewezen is (n iet-loketgebonden kanto

ren en adm inistratieve gebouwen, centra voor vorm ing, herscholing en bijscholing 

exclusief dagonderw ijs, ...). Ook voor bepaalde vorm en van volum ineuze handel met vo l

doende cachet (zoals meubelzaken met om vangrijke tentoonste llingsru im te) d ringt zich 

een gekoncentreerd aanbod op, dat onderdeel kan zijn van een dienstenzone. Dit gekon- 

centreerd aanbod is te beperken to t handelsaktiviteiten die geen nadelig effekt hebben op 

de verzorginsstruktuur van het stedelijk centrum.

De in het zuiden van Brugge afgelijnde dienstenzone om vat een headquarterzone die spe

cifiek bestem m ing geeft aan kwalitatief hoogstaande funkties van hoofdkwartieren van 

binnenlandse o f buitenlandse oorsprong, zoals m arketingdiensten, financiële diensten, 

departem enten voor strategische planning, centrale com puterizatie- en telekom m unika- 

tiediensten en dergelijke. De hoge status van de lokatie en de kwalitatieve, 

landschappelijke om geving van het zuiden van Brugge dienen hierbij verzekerd te blijven, 

door een passend zeer groenrijk koncept en een hoge kw alite it van invulling.

30. TRANSPORTZONE

Een transportzone is een specifieke vorm  van een regionaal bedrijventerrein.

Transportzones worden uitdrukkelijk voorbehouden en u itgerust ten behoeve van aktiv i

teiten die zich situeren in de sektoren vervoer en expeditie  (op- en overslag, 

voorraadbeheer, groupage, fysieke distributie , dataverwerking en kom m unikatie in relatie 

met transport- en expeditie-aktiv ite iten) en van ondersteunende aktiv ite iten (onderhoud, 

herstelling en verhuren van rollend materieel, horeca, bewaking, bank- en verzekerings

wezen, ...). Bedrijven voor de produktie o f verwerking van goederen zijn er niet 

toegelaten.
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31. ZONE VOOR LUCHTHAVENGEBONDEN AKTIVITEITEN

Een zone voor luchthavengebonden aktiviteiten is een specifieke vorm  van een regionaal 

bedrijventerrein.

Een bedrijventerrein voor luchthavengebonden aktiviteiten is bestemd voor ondernem in

gen met een bedrijv igheid die met de nabije luchthaven verbonden is en uit hoofde van 

deze bedrijvigheid in de onm iddellijke  nabijheid van deze luchthaven m oet worden 

gevestigd, zoals onderhoudsbedrijven voor vliegtuigen, voor v lieg tu igm otoren, koerierbe

drijven (luchtvaart), cargo-handling bedrijven en dergelijke, evenals bepaalde vorm en van 

toeleveringsbedrijven en bijhorende kantoren.

Gelet op de indeling in specifieke deelgebieden (airside, landside) moeten in de verkoops- 

voorwaarden verp lich tingen worden opgenom en in relatie met de toew ijzing van de 

lokatie van deze deelgebieden. Ten aanzien van de belasting van het m ilieu worden speci

fieke maatregelen opgelegd.

32. ONTWIKKELINGSZONE VOOR REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN

Deze aflijn ing geeft een bijkom end, afgewogen ru im te lijk  aanbod voor de inrichting van 

regionale bedrijventerreinen tijdens de planperiode om de kontinuïte it van het aanbod te 

kunnen verzekeren.

Voor de realizatie ervan zijn dezelfde voorwaarden van toepassing zoals gesteld bij de 

regionale bedrijventerreinen (zie onder 28). Een adekwate (infra)strukturele integratie met 

het (operationele) regionaal bedrijventerre in vo rm t een bijkom ende ontw ikkelingseis.

2.3. TOERISME

Strukturerende toeristische aktiv ite iten zijn op de Plankaart voorgeste ld  ais Gezoneerde of 

Plaatselijke Elementen, waar nodig voorzien van een Plankaartinstruktie.

In de woonkernen zijn de toeristische aktiviteiten niet op de Plankaart voorgesteld en aan 

specifieke beperkingen onderworpen in funktie van de w oonkw alite it. Dit geldt ook voor 

kleinschalige toeristische aktiv ite iten in de open ruimte.
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In gebieden met specifieke potenties (zie onder 62) kunnen toeristische aktiviteiten deel 

uitmaken van de voorgestelde ontw ikkelingsm ogelijkheden.

Bepaalde bedrijv igheden, zoals jachthavengebonden aktiviteiten, staan in d irekt verband 

met de toeristische aktiv ite it en zijn daarom bij de ru im te lijk strukturerende elementen van 

het toerism e ondergebracht.

De toeristische randparkeerterreinen zijn ais netwerkelem ent bij de verkeersinfrastruktu- 

ren (zie infra) ondergebracht.

33. TOERISTISCHE ZONE MET AANDUIDING VAN DE BELANGRIJKSTE NOG 

BESCHIKBARE RUIMTES

Het betreft de afbakening van bestaande gebieden voor toeristische aktiviteiten, die het 

S truktuurplan h iervoor bestendigt, hetzij voor dagrekreatie, hetzij voor verblijfrekreatie. 

Deze bestem m ing w ord t steeds door een bijkom ende bestem m ingsspecifikatie (zie onder 
34 to t en met 40) nader bepaald.

De afbakening is gebeurd na een door de visie van duurzaam toerism e gerichte afweging 

ten opzichte van andere aanspraken (in het bijzonder voor de open ruim te, okkasioneel 

ook voor wonen) en ten opzichte van de ruim telijke kontekst en het jurid isch-p lanolog isch 

statuut.

B ijkom ende gebieden ten opzichte van deze afbakening zijn apart ais ontw ikkelingszones 

voor toeristische aktiv ite iten voorgesteld (zie onder 41).

34. JACHTHAVEN MET BIJHORENDE AKTIVITEITEN

Deze specifikatie bij de toeristische bestem m ing bepaalt de plaatsen aan de Kust waar 

jachthavens met b ijhorende aktiviteiten toegelaten zijn. Zij zijn ais gezoneerd of plaatse

lijk e lem ent aangeduid op de Plankaart.

Het S truktuurplan beoogt de bestaande jachthaveninfrastruktuur aan de Kust te 

versterken en ze plaatselijk uit te breiden to t een aanvaardbare kapaciteit van ligplaatsen 

voor jachtboten. Aansluitend hiermee zijn jachthavengebonden aktiviteiten ais nevenbe

stem m ing toegelaten, in zoverre zij qua schaal en qua exploita tie  niet h inderlijk zijn voor 

hun onm iddellijke  om geving en de ontw ikkelingsm ogelijkheden ervan.
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35. GOLFTERREIN

Deze specifikatie bij de toeristische bestem m ing bepaalt de plaatsen in het S truktuurplan 

waar golfterre inen worden aanvaard.

Zij zijn ais plaatselijk element aangeduid op de Plankaart. In gebieden met specifieke 

potenties (zie onder 62) kan golf deel uitmaken van de voorgestelde ontw ikke lingsm oge

lijkheden. Ook bijkom ende, overlappende zones bakenen gebieden af waarbinnen ter 

vervanging van de voorgestelde basisbestem ming van het Struktuurplan een golfterre in 

aanvaardbaar is (zie onder 42).

36. TOERISTISCH REKREATIEPARK

Deze specifikatie bij de toeristische bestem m ing bepaalt de plaatsen in het S truktuurplan 

waar een toeristisch rekreatiepark toegelaten is.

Het betreft gebieden die in hoofdzaak bestaan uit groenvoorzieningen met extensieve 

rekreatieve voorzieningen (wandelpark, speelterrein voor kinderen, open luchtsportvoor- 

ziening, openluchttentoonste lling, natuurcentrum, archeologische s ite , ...) en met 

uitslu iting van verb lijfakkom m odatie . Zij hebben daardoor een open ruim te vrijwarende 

nevenfunktie.

Zij zijn ais gezoneerd element voorgesteld op de Plankaart. Ook overlappende zones kun

nen gebieden afbakenen waarbinnen ter vervanging van de voorgestelde 

basisbestem m ing van het S truktuurplan een toeristisch rekreatiepark aanvaardbaar is (zie 

onder 43).

37. TOERISTISCHE ELKWEERVOORZIENING

Deze specifikatie bij de toeristische bestem m ing bepaalt plaatsen aan de Kust waar ver

nieuwende toeristische elkweervoorzieningen toegelaten zijn.

Het betreft seizoenonafhankelijke voorzieningen of bezoekerscentra, die een innovatie f 

kultureel of edukatief, bij voorkeur streekeigen onderwerp aan de toerist aanbieden, op 

een schaal en niveau met regionale aantrekkingskracht.
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Zij zijn ais plaatselijk e lem ent aangeduid op de Plankaart.

38. ATTRAKTIEPARK

Deze specifikatie bij de toeristische bestem m ing bepaalt de plaatsen aan de Kust waar 

een attraktiepark toegelaten is.

Een attraktiepark is een meestal kunstm atig aangelegd com plex met een grote verschei

denheid aan op ontspanning en persoonlijke beleving gerichte attrakties. Het is 

gedurende een aaneengesloten periode van tenm inste enkele maanden het objekt van 

toeristisch bezoek op grote schaal.

Het is ais gezoneerd elem ent voorgesteld op de Plankaart.

39. HIPPODROOM

Deze specifikatie bij de toeristische bestem m ing du id t aan waar een h ippodroom  toegela

ten is.

Het betreft vo lw aardige sportin frastruktuur voor paardenrennen, met de nodige parkeer- 

en zitakkom m odaties voor toeschouwers.

Het is ais plaatselijk e lem ent aangeduid op de Plankaart.

40. GEGROEPEERDE TOERISTISCHE VERBLIJFAKKOMMODATIE

Deze specifikatie bij de toeristische bestem m ing bepaalt de gebieden in het Struktuurplan 

waarin specifieke toeristische verb lijfakkom m odatie , nam elijk kampeerterreinen, 

w eekendverblijfparken en rekreatieve vakantiedorpen te huisvesten zijn. In principe zijn 

hotels en ind iv idue le  vakantiewoningen (huurvakantiewoningen zowel ais tweede ve rb lij

ven) hierin niet begrepen, behalve wanneer explic ie t in het S truktuurplan verm eld (zoals 

voor de ontw ikke ling  ten zuiden van de jachthaven Novus Portus in N ieuwpoort). Be

staande sociale vakantiecentra kunnen in deze zones eveneens voorkom en.

Zij zijn ais gezoneerd elem ent aangeduid op de Plankaart.
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Specifieke ruim telijke kwaliteitseisen betreffende de interne strukturering, de aansluitings- 

wijze op het openbaar dom ein, de im pact op het verkeer en de architekturale zowel ais 

landschappelijke integratie in de om geving zijn van wezenlijk belang voor de ontw ikkeling 

van deze gebieden. Omschakeling van de ene naar de andere logiesvorm  binnen deze 

gebieden zou aan bijkom ende voorwaarden moeten worden onderworpen.

41. ONTWIKKELINGSZONE VOOR TOERISTISCHE AKTIVITEITEN

Het betreft de afbakening van bijkom ende zones voor toeristische aktiviteiten, ter on tw ik

keling van nieuwe of bestaande toeristische bestemmingen.

De toeristische aktiv ite it w o rd t steeds door een bijkomende bestem m ingsspecifikatie (zie 

onder 34 to t en met 40) nader bepaald.

Zij zijn ais gezoneerd elem ent voorgesteld op de Plankaart.

42. GEBIED WAARBINNEN EEN GOLFTERREIN AANVAARDBAAR IS

Bepaalde op de Plankaart voorgestelde overlappende zones bakenen gebieden af in de 

nabijheid van verstedelijkte woonkernen, waarbinnen behoudens de voorgestelde basis

bestem m ing van het S truktuurplan een golfterre in aanvaardbaar is.

Deze alternatieve bestem m ingsm ogelijkheid legt geen bijkom ende eisen op qua 

ruim telijke ordening voor de basisbestem m ing van het S truktuurplan. Een U itvoerings

plan dient m ogelijke in itiatieven bij hun konkrete realizatie te richten.

43. GEBIED WAARBINNEN EEN TOERISTISCH REKREATIEPARK AANVAARDBAAR IS

Op de Plankaart is een overlappende zone afgebakend - in de nabijheid van de 

verstedelijkte woonkern Knokke-Heist - waarbinnen behoudens de voorgestelde basisbes

tem m ing van het S truktuurplan een toeristisch rekreatiepark aanvaardbaar is.
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Deze alternatieve bestem m ingsm ogelijkheid legt geen bijkom ende eisen op qua ru im te

lijke ordening voor de basisbestem ming van het Struktuurplan. Een U itvoeringsplan dient 

mogelijke initiatieven bij hun konkrete realizatie te richten.

3. DE VERKEERSINFRASTRUCTUREN

3.1. WEGEN

Op de Plankaart zijn twee niveaus uitdrukkelijk ingetekend : bovenregionale wegen en 

regionale wegen; de wegen van een lager niveau zijn op de kaartbasis zichtbaar.

De ingetekende wegen zijn aangeduid met hun gew enst niveau; d it kan verschillen van 

het huidige.

44. BOVENREGIONALE WEG

Het betreft de (inter-)nationale autosnelwegen :

- de bestaande autosnelwegen : Brussel-Oostende (A10), B rugge-Kortrijk (A17) en 

Jabbeke-Veurne(-Franse grens) (A18);

- aan te leggen autosnelwegen : Jabbeke-W estkapelle (A18);

- to t autosnelweg om te bouwen wegen : W estkapelle-Antwerpen.

De verlenging van de huidige A18 Jabbeke-Veurne to t de Franse grens in het westen en 

to t W estkapelle in het oosten vo rm t een wezenlijk onderdeel van de te realizeren integra

tie in het internationaal autosnelwegennet en van het to t stand komen van een 

"kam struktuur" van het wegennet in de kuststreek. Deze kam struktuur w o rd t gevorm d 

door de A18 samen m et de verb indingen van de A18 met de badplaatsen (de tanden).
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45 EN 46. REGIONALE WEG EN REGIONALE WEG MET STERK LOKAAL MEDEGEBRUIK

Als regionale wegen zijn vooral de interstedelijke verb indingen opgenomen.

Waar deze wegen door een bebouw ingskoncentratie lopen worden zij aangeduid ais 

gekenmerkt door een "sterk lokaal m edegebruik". Hetzelfde geldt voor de weg die de 

kerkdorpen van de badplaatsen tussen Oostende en De Panne verbindt. Wegens de 

invloed van het toerism e w ord t deze hele weg, ook waar ze niet door bebouw ingskoncen- 

traties loopt, beschouwd ais een regionale weg met sterk lokaal medegebruik.

De sekties met sterk lokaal medegebruik hebben, naast hun verkeersfunktie, ook een 

verb lijffunktie . Het kan aangewezen zijn deze sekties her in te richten met de bedoeling de 

verb lijffunktie  op te waarderen ten koste van de verkeersfunktie. Dit kan gebeuren door 

onder meer snelheidsrem m ende maatregelen die het gem otorizeerd verkeer dw ingen to t 

een verkeersveilig gedrag.

47. KONINKLIJKE BAAN

De Koninklijke Baan is met een eigen voorste llingsw ijze ingetekend.

Deze weg w o rd t thans in die mate gebruikt door doorgaand verkeer en door lokaal ve r

keer dat d it oorzaak is van sterk verm inderde verkeersleefbaarheid.

De u itbouw  van de A18 over de hele Kust (zie punt 44) laat toe maatregelen te treffen om 

de Koninklijke Baan te ontdoen van het doorgaand verkeer en haar funktie te verlagen to t 

onder het niveau van een regionale weg.

De funktieverlaging van de Koninklijke Baan kan worden gerealizeerd door op w e lbe

paalde plaatsen het aantal rijstroken te herleiden to t 2x1. De aldus vrijgekom en ruim te 

kan plaatselijk w orden gebru ikt ais parkeerterrein of kan evolueren to t duinengebied 

("verdu in ing"). Bij de funktieverlaging dient het tram - en fietsverkeer verzekerd te blijven. 

De resultaten van dergelijke ingreep zullen uitw ijzen o f een plaatselijk opheffen van de 

Koninklijke Baan op term ijn  wenselijk en verantwoord kan zijn.
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De konkrete uitwerking van de funktieverlaging door de wegbeheerder (Vlaamse Gewest) 

kan stapsgewijze gebeuren, afhankelijk van de plaatselijke toestand.

48. VERKEERSWISSELAAR OP BOVENREGIONALE WEG

Zoals de bovenregionale wegen zelf zijn ook de verkeerswisselaars op deze wegen ingete

kend met desgevallend de aanduiding van bijkomende inform atie.

Op de ingesloten gronden binnen dergelijke verkeerswisselaars d ient opgaand groen 

voorzien, hetzij via spontane natuurontw ikkeling, hetzij via aanplantingen.

49. TOERISTISCH RANDPARKEERTERREIN

Mede om de aantrekkelijkheid van de Kust te verhogen is het aangewezen de badplaatsen 

auto-arm en plaatselijk zelfs autovrij te maken. Dit veronderstelt een aanbod van vervan
gende parkeergelegenheid, in beginsel aan de rand van de badplaatsen. Deze (eerder 

grootschalige) randparkeergelegenheden moeten via v lo t openbaar vervoer in verb inding 

staan met de centra van de badplaatsen.

In het koncept van de kam struktuur worden de randparkeerterreinen in wezen gezien 

langs de tanden van de kam.

Slechts in een paar gevallen (Adinkerke, Zeebrugge en Knokke) is een terrein ingetekend 

met "gekende ligg ing". In de meeste gevallen werd de aanduiding "zonder gekende lig 

g ing" gebruikt. De intekening op een bepaalde plaats verw ijs t in deze gevallen enkel naar 

een eerder ruime om geving waarbinnen een lokatie d ient gezocht. Dit kan gebeuren via 

gedetailleerd onderzoek op stedelijk niveau (Uitvoeringsplan).

O m wille  van haalbaarheidsoverwegingen zal w e llich t een stapsgewijze benadering d ie

nen gevolgd waarbij op korte term ijn  terreinen to t stand komen die niet geheel voldoen 

aan de kenmerken van "parkeren aan de rand". Op lange term ijn  kunnen zij eventueel 

worden afgebouwd en worden vervangen door randparkeerterreinen in de echte beteke

nis van het w oord.
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De intekening van toeristische randparkeerterreinen nabij de badplaatsen betekent niet

dat er geen behoefte zou zijn aan parkeerinfrastruktuur op louter stedelijk niveau (in

bepaalde badplaatsen en in Brugge).

50. INDEX BIJ AAN TE PASSEN WEG-ELEMENT

De index op de kaart verw ijst naar inform atie in voorliggende toe lichting.

W1. Het in gebruik nemen van de A18 Veurne-Franse grens(-Duinkerke) zal, in sam en

hang met de A25 Rijsel-Duinkerke, naar verwacht kan worden, leiden to t 

verschuivingen in de verkeersstromen, meer bepaald op de relatie tussen 

Rijsel-Roubaix-Tourcoing en de Westkust. Een ontlasting van de weg leper-Veurne is 

te verwachten.

Evaluatie van de nieuwe toestand zal bepalen in hoever het nodig is de weg 

leper-Veurne aan te passen (met grote aandacht voor de doortocht van Hoogstade) 

dan wel de vroeger geplande en op het Gewestplan ingetekende A19 leper-Veurne 

op een al of niet gew ijzigd tracé uit te voeren. De eventuele aanleg van de A19 is niet 

binnen de planperiode te zien.

W2. Van de weg Torhout-Oostende vorm t de sektie ten noorden van de A18 een belang

rijke toegangsweg vanaf de A18 to t het zuidwestelijk deel van de Oostendse 

agglomeratie. De aanwezigheid van de luchthaven aldaar, de voorziene realizatie 

van een zone voor luchthavengebonden aktiviteiten (zie punt 31) en van een d ien

stenzone (zie punt 29) alsook de reeds aanwezige verkeersproblem atiek nopen to t 

een aanpassing van deze wegsektie. Onderdeel hiervan is de aanleg van een ontslu i- 

tingsweg voor de zone voor luchthavengebonden aktiviteiten.

W3. Mede in funktie van de aanleg van de sektie De Bolle-Kennedyrotonde (term inus van 

de A10) is een aanpassing van deze thans reeds gevaarlijke rotonde noodzakelijk.

W4. De huidige aansluiting van Jabbeke op de A10 en de A18 is gebrekkig (geen afrit 

voor w ie uit Veurne komt) en gevaarlijk (geen in loopstrook op de A10).

Om hieraan te verhelpen is het aangewezen de sektie tussen de huidige a frit te Jab

beke en een punt 2 km oostwaarts (ten oosten van het sportcom plex) te herdenken. 

Elementen van het geheel zijn : de huidige afrit, de huidige parallelwegen langs 

genoem de sektie en een nieuwe (beperkte) aansluitingsinfrastruktuur, te bouwen ten 

oosten van het sportcom plex (deel van de op het Gewestplan ingetekende verkeers

wisselaar, destijds voorzien voor het kontakt A10-A17) en aan te sluiten op de 

Gistelsesteenweg aldaar. H ierdoor zou de aanleg van de op net Gewestplan ingete

kende oostelijke om le id ing van Jabbeke vervallen.
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W5. Het betreft de bouw  van een tunnel op de Zeebruggelaan ter hoogte van de kern van 

Lissewege. H ierdoor kan het doorgaand verkeer (veel zwaar verkeer van/naar de 

westelijke voorhaven van Zeebrugge) via deze tunnel door Lissewege rijden en 

w ord t de huidige verkeersonveilige situatie aldaar opgeheven.

W6. De huidige expresweg door de Brugse agglom eratie w o rd t thans gebru ikt door door

gaand verkeer (onder meer havenverkeer) en agglom eratieverkeer.

Door de aanleg van de sektie Jabbeke-W estkapelle van de A18 (zie punt 44) moet 

het zwaar havenverkeer kunnen worden weggenom en van de expresweg zodat deze 

weg een funktieverlaging to t regionale weg kan ondergaan.

W7. De funktieverlaging van de Koninklijke Baan is toegelich t onder punt 47.

3.2. SPOORWEGEN

51. SPOORWEG

De spoorwegen zijn uitdrukkelijk ingetekend met u itzondering van de aftakkingen die 

havengebieden en bedrijventerreinen bedienen. Van deze aftakkingen is slechts de aanzet 

ingetekend.

52. KUSTTRAM

Ais zeer belangrijk en te ondersteunen openbaar vervoerm idde l dat de hele Kust bedient, 

is de kusttram explic ie t ingetekend met inbegrip van de te realizeren verlenging vanaf de 

huidige term inus te De Panne to t bij het spoorwegstation van Adinkerke.

53. SPOORWEGSTATION VAN REGIONAAL BELANG

Het huidige station bij de S tationsw ijk te Zeebrugge is niet ingetekend. Wel is ter hoogte 

van de S trandw ijk de m ogelijkheid voorzien voor de bouw van een nieuw station ter ve r

vanging van het station bij de S tationsw ijk. Het nieuwe station zal zowel de S trandw ijk ais 

de haven (ferries) bedienen.
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54. INDEX BIJ AAN TE PASSEN SPOORWEG-ELEMENT

5 1 . De aanduiding verw ijs t vooreerst naar de modernizering en elektrifikatie van de lijn 

Adinkerke-Deinze(-Gent). Een volwaardige realizatie van d it projekt houdt onder meer 

in : het plaatsen van een tweede spoor op het trajekt Adinkerke-Veurne(-D iksmuide). 

De aanduiding verw ijs t ook naar de noodzaak van onderzoek naar de m ogelijkheid 

to t herwaardering van de lijn Adinkerke-Duinkerke (Duinkerke zal worden aangedaan 

door SST) to t een volwaardig verlengde van Gent-Adinkerke. Mits aanpassing van de 

lijn Calais-Duinkerke zou deze herwaardering ook leiden to t een kortere verb ind ing 

van de W estvlaamse havens met de Kanaaltunnel.

52. Er is te voorzien in b ijkom ende facilite iten op de relatie Zeebrugge-Gent. Op korte te r

m ijn w ord t gedacht aan het aanleggen van een derde spoor tussen Dudzele en 

Brugge en van een derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent; deze ingreep vergt 

nader onderzoek. Op lange term ijn w o rd t gedacht aan een vierde spoor tussen Dud

zele en Brugge.

Er d ient de m ogelijkheid opengehouden om op de oever van het kanaal 

Zeebrugge-M erendree (zie onder punt 56) een spoorlijn  aan te leggen ten dienste van 

de relatie Zeebrugge-Gent.

55. BELANGRIJK SPOORWEG-EMPLACEMENT

Alleen de ru im te lijk  belangrijke spoorweg-em placem enten zijn ais zodanig ingetekend.

3.3. W ATERW EG EN

56 EN 59. BEVAARBARE WATERWEG; BEVAARBARE ZONE

Twee bijzonderheden zijn te verm elden : de IJzermonding en het kanaal 

Zeebrugge-M erendree.
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Op de rechteroever van de IJzermonding is de grens tussen water en land aangeduid met 

een indikatieve lijn. Dit ve rw ijs t naar de wenselijkheid de aldaar destijds opgespoten g ron

den af te graven en het herstel van natuurlijke slikken en schorren te bevorderen.

H ierdoor kan het bestaande natuurreservaat worden uitgebreid en kan de om geving des 

te z invo ller ais natuurkerngebied worden beheerd.

Op de relatie Zeebrugge-M erendree is het verloop ingetekend van een kanaal; het gaat 

overwegend om de verbreding van het onbevaarbare A fleidingskanaal van de Leie; ter 

hoogte van de achterhaven gaat het om een geheel nieuwe w aterweg. O m wille  van een 

aantal onduidelijkheden betreffende de precíese ligging van d it laatste pand is het geheel 

ingetekend ais "zonder gekend tracé".

De optie to t het realizeren van Zeebrugge-M erendree heeft voo r gevolg  dat op het kanaal 

Brugge-Gent nog slechts lokale aanpassingen te verantw oorden zijn.

57. BELANGRIJKE ZEEHAVEN

Ais zodanig is de u itbouw  van de havens van Zeebrugge en van Oostende ingetekend.

Voor Oostende is de situatie ingetekend zoals voorzien in het "M asterplan ter renovatie 

van de haven van Oostende". Dit plan houdt in hoofdzaak in :

- aanpassing van de voorhaven;

- bouw  van een nieuwe zeesluis;

- herstrukturering van de handelshaven met dempen van Demeysluis, V lotdok en Hout- 

dok;

- realizatie van de w egverb ind ing  tussen de Kennedyrotonde en De Bolle.

58. INDEX BIJ AAN TE PASSEN WATERWEG-ELEMENT

WW1. De aanduiding verw ijs t naar de u itvoering van het "M asterp lan ter renovatie van 

de haven van O ostende" (zie onder punt 57).
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3.4. LUCHTVAART

60 EN 61. LUCHTVAARTTERREIN - LUCHTHAVEN

Het betreft de luchthaven van Oostende. Het com plex is een belangrijk element in de 

regionale ontw ikkeling en dient ondersteund en geoptimalizeerd.

4. ANDERE AANDUIDINGEN

De kategorie "Andere aanduidingen" om vat aanduidingen die op elk van de drie vorige 

kategorieën betrekking kunnen hebben.

62. GEBIEDEN MET SPECIFIEKE POTENTIES

Het gaat om gebieden waarbinnen meerdere bestemmingen naast elkaar aanvaardbaar of 

zelfs gewenst zijn of waar een keuze kan worden gemaakt tussen uiteenlopende bestem 

mingen. Via later voor te bereiden gem eentelijke Struktuurplannen of U itvoeringsplannen 

moet ter zake duidelijkheid ontstaan.

In afwachting van deze gem eentelijke Struktuurplannen of U itvoeringsplannen geldt een 

bouwverbod, tenzij voor tijde lijke  konstrukties o f eventueel voor kleinschalige aanpassin

gen, afhankelijk van het gebied. Dit bouw verbod b lijft van kracht to t bij u itvoering van 

deze plannen o f to t herziening van het Struktuurplan.

Waar hierna w o rd t gesproken over "parkgebied" w ord t in beginsel een openbaar groen- 

dom ein bedoeld.

Volgende gebieden met specifieke ontw ikkelingsm ogelijkheden zijn ingetekend :

P1. Te De Panne (om geving station Adinkerke) :

- rekreatie (dag- en/of verblijfrekreatie);

- toeristisch randparkeerterrein gekoppeld aan spoorwegstation en tram term inus.
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P2. Te Veurne (ten noorden van stad) :

- golf;

- parkgebied, sport;

- trekkerscam ping;

- stedelijke uitbreid ing.

P3. Te Veurne (zuidwesten) :

- groenaanleg;

- am bachtelijke /com m ercië le  aktiviteiten;

- parkeerterrein (stedelijk niveau).

P4. Te N ieuw poort (linkeroever IJzermonding) :

- parkgebied;

- toeristische elkweervoorziening;

- hotel of beperkte hotelzone.

P5. Te Oostende (oostelijk van havenm onding) :

- toeristische elkweervoorziening;

- herwaardering Fort Napoleon;

- herstel duinen;

- geïntegreerde groenaanleg;

- toeristische randparking (in of nabij P5).

P6. Te Bredene (bij spuikom) :

- parkgebied;

- watersport;

- niet-intensieve dagrekreatie (eventueel beperkt golfterre in).

P7. Te Oudenburg (De Kluiten) :

- beperkte ontg inn ing ;

- u itbouw  v ijver, waterrekreatie;

- dag- en/of beperkte verblijfrekreatie m its toegankelijkheid via Westkerkestraat;

- landschappelijke integratie zeer belangrijk.

P8. Te Zuienkerke (Polderw ind) :

- ontg inning;

- u itbouw  v ijver, waterrekreatie;

- dag- en/of beperkte verblijfrekreatie;

- landschappelijke integratie zeer belangrijk.
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P9. Te Brugge (Sint-Pieters) :

- bovengem eentelijke dagrekreatie;

- zeer beperkte verblijfrekreatie : trekkerscamping;

- parkgebied;

- agrarisch gebruik;

- op term ijn  eventueel u itbreid ing bedrijventerrein.

P10. Te Brugge (bij Herdersbrug) :

- projekten in de primaire sektor waarbij de afvalwarm te van de voorziene 

e lektriciteitscentrale w ord t benut; bedoeld zijn : visteelt, tu inbouw  onder glas, ...;

- agrarisch gebruik;

- natuurontw ikkeling.

P11. Te Knokke-Heist (stationsom geving Knokke) :

- toeristisch randparkeerterrein;

- herstruktureren tram term inus en spoorwegstation;

- hotel o f beperkte hotelzone;

- afwerken woongebied en verd ichting stationsom geving;

- passieve rekreatie om geving vijver.

P12. Te Beernem (kanaaleiland) :

- ontg inning;

- opslag zand;

- natuurontw ikkeling;

- sport;

- dagrekreatie die w oonkw a lite it niet schaadt;

- parkaanleg.

63. MILITAIRE DOMEINEN GROTER DAN 10 HA

Op de kaart zijn ais "overlappende zone" en door m iddel van hun om treklijn , de m ilitaire 

dom einen aangeduid die ten m inste 10 ha groot zijn en die thans niet te koop gesteld zijn. 

De kleurvulling du id t de volgens het Struktuurplan wenselijke bestem m ing aan bij een 

eventuele latere opheffing van het m ilita ir domein.

M ilitaire dom einen die thans reeds te koop gesteld zijn worden niet ais zodanig ingete

kend maar wel m et hun nieuwe bestemming.
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64. SIGNAAL TER AANDUIDING VAN EEN BELANGRIJK RUIMTELIJK KONFLIKT

Signaal 1 : De Panne : De Drie V ijvers te Adinkerke.

Het gaat om een goedgekeurd BPA dat voorziet in een beperkte uitbreid ing 

van het wateroppervlak en in "rekreatieve en toeristische akkom m odatie in 

overheidsbeheer en toegespitst op w atersportbeoefen ing".

Dit projekt kan slechts worden gedoogd voor zover het werkelijk gaat om een 

uitbating door een overheid.

Signaal 2 : De Panne : bebouw ing noordzijde Duinhoekstraat.

Deze bebouw ing leunt aan tegen de zuidrand van het natuurreservaat. Het 

Gewestplan voorziet een langgerekte strook woongebied.

Verdere bebouw ing in deze strook en vern ieuw ing van bestaande gebouwen 

in deze strook is ontoelaatbaar.

Signaal 3 : Veurne : grens tussen bewoning en bedrijventerrein.

Gezien de indringende vorm  van het bedrijventerre in ten aanzien van het 

w oongebied, dient, wanneer de aanleiding zich voordoet, de grens tussen 

wonen en industrie verschoven ten voordele van het wonen.

Signaal 4 : Koksijde : Schipgatduinen te Oostduinkerke.

Het Gewestplan voorziet hier een grillig  gevorm d w oongebied om ringd met 
duinen.

Het is aangewezen d it woongebied niet verder te realizeren en aldus het du in 

gebied aldaar m axim aal te behouden.

Signaal 5 : Koksijde : W itte Burg te Oostduinkerke.

Het Gewestplan voorziet woongebied en w oonu itb re id ingsgeb ied op duinen 

en op de overgang duin-polder.

Verdere bebouw ing van deze gebieden is niet aanvaardbaar.

Signaal 6 : Koksijde : Home Georges Theunis te Oostduinkerke.

Om een m axim aal herstel van het duinengebied tussen

Oostduinkerke-aan-zee en de w ijk  Groenendijk-aan-zee te bekomen is het aan

gewezen de (leegstaande) Home Georges Theunis af te breken en deze zone 

integraal ais natuurkerngebied te ontw ikkelen.
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Signaal 7 :

Signaal 8 :

Signaal 9 :

Signaal 10

Signaal 11

N ieuw poort : bedrijventerrein Noorderhavenoever.

De zandopslag op d it terrein is visueel storend en kom t de aantrekkingskracht 

van de jachthaven niet ten goede.

Deze aktiv ite it kan worden gedoogd maar niet uitgebreid; bij stopzetting ervan 

dienen de betrokken gronden aangewend voor niet-hinderlijke jachthavenver

wante aktiviteiten. Op korte term ijn is er behoefte aan een adekwate groene 

bufferzone.

M iddelkerke : kern Westende.

Bedoeld gebied is gekenmerkt door een sterke verweving van verblijfrekreatie 

en wonen.

Een sanering ten voordele van de w oonfunktie  is aangewezen.

M iddelkerke : Schuddebeurze te Westende.

Het gaat om een oud duinengebied dat op het Gewestplan aangeduid is ais 

natuurgebied met wetenschappelijke waarde; op het S truktuurplan is het aan

geduid ais natuurkerngebied/hom ogeen landelijk gebied met aanvullende 

voorschriften  inzake natuur en landschap. In het noorden van het gebied kom t 

een weekendverb lijfpark voor. Op korte term ijn  d ient gestreefd naar ve rw ijde 

ring. In elk geval m oet bij stopzetting van deze aktiv ite it het terrein worden 

vrijgegeven voor natuurherstel.

: Bredene.

De aangeduide om geving is gekenmerkt door een gebrek aan struktuur en 

samenhang. Dit le idt to t moeilijke bereikbaarheid en onvoldoende herken

baarheid. Via een gem eentelijk Struktuurplan dienen de nodige maatregelen 

genomen.

: Bredene en De Haan : Blutsijde.

Zoals bij Schuddebeurze (signaal 9) gaat het om oude duingronden; zij zijn 

op het Gewestplan aangeduid ais groengebied. Ten zuiden hiervan voorziet 

het Gewestplan een strook woongebied.

Het S truktuurplan opteert voor het behoud van het open karakter en voor het 

niet bebouwen van bedoeld woongebied zoals voorzien in het Duinende

kreet.

Signaal 12 : De Haan : De Branding te Wenduine.

Deze instelling kan worden gedoogd; u itbreid ing is evenwel niet 

aanvaardbaar.
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Signaal 13 : Torhout : Groenhove.

In het Gewestplan zijn binnen d it dom ein gebieden voor verblijfrekreatie aan

geduid. In het S truktuurplan is het hele dom ein opgenom en in een landelijk 

gebied met aanvullende voorschriften inzake natuur en 

landschap/natuurontw ikkelingsgebied.

Mede om w ille  van het gevaar voor permanente bew oning is het niet aan

vaardbaar deze gebieden voor verblijfrekreatie te laten evolueren to t een 

vorm  van weekendverblijfpark. Veeleer d ient gestreefd naar een afbouw van 

aanwezige konstrukties en naar natuurherstel.

Signaal 14 : Zedelgem : kern Zuidwege-De Leeuw.

Het gebied is gekenm erkt door het door elkaar voorkom en van bewoning en 

industrië le aktiviteiten.

Bij verdere ontw ikkeling dient de nodige aandacht te gaan naar het voorko 

men van konflikten tussen wonen en industrie.

Signaal 15 : Zedelgem : Merkenveld.

In het Gewestplan is binnen dit dom ein een gebied voor verblijfrekreatie 

aangeduid. In het Struktuurplan is het dom ein opgenom en in een homogeen 

landelijk gebied met aanvullende voorschriften inzake natuur en 

landschap/natuurontw ikkelingsgebied. Bovendien is het dom ein onderdeel 

van een kultuurh istorisch zeer waardevol landschap.

Mede om w ille  van het gevaar voor permanente bew oning is het niet aan

vaardbaar deze gebieden voor verblijfrekreatie te laten evolueren to t een 

vorm  van weekendverblijfpark. Veeleer d ient gestreefd naar een a fbouw  van 

aanwezige konstrukties en naar natuurherstel. Het thans aanwezige jeugd- 

heem kan worden gedoogd.

Signaal 16 : Oostkam p : bedrijventerre in Kampveld.

De geïsoleerde ligging van d it terrein in een open ruim te met hoge 

natuurwaarden is strijd ig  met de visie van het S truktuurplan. Dit plan opteert 

voor bescherm ing van open gebied en van natuur en voor het op verant

w oorde wijze op elkaar aansluiten van bebouwde om gevingen.

Eventuele u itbreid ing van d it terrein kan zeker niet worden aanvaard.
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Signaal 17 :

Signaal 18 :

Signaal 19 :

Signaal 20 :

Signaal 21 :

Brugge : S tructo langs kanaal Oostende-Brugge.

Dit bedrijf staat geïsoleerd in een open ruim te met hoge natuurwaarden.

Deze ligg ing is strijd ig met de visie van het Struktuurplan waarin w o rd t geko

zen voor behoud van open ruim te en bescherm ing van natuur en landschap. 

Een U itvoeringsplan, op te maken in samenspraak tussen de betrokkenen, de 

Stad en de Provincie, d ient de gehele problem atiek van d it bedrijf op deze 

lokatie te onderzoeken en de gepaste uitspraken te form uleren.

Zuienkerke : gehucht Krampenkapel.

De geïsoleerde ligging van d it eerder recent gehucht (nagenoeg zonder vo o r

zieningen) in het open gebied is strijd ig  met de visie van het Struktuurplan.

Dit plan opteert voor een maximaal behoud van de open ruim te.

Eventuele uitbreid ing van d it gehucht is niet aanvaardbaar.

Brugge : bedrijven op de oostelijke oever van het Boudewijnkanaal.

Op de oostelijke oever van het Boudewijnkanaal is ter hoogte van het 

gehucht Kruisabele en op de oostzijde van de L. Coiseaustraat een zekere 

koncentratie van f irm a 1 s gegroeid (handel in bouwm aterialen).

Deze ontw ikkeling betekent een aantasting van de landschappelijk waarde

vo lle  om geving (kastee lpark,...) en is overigens op die plaats strijd ig  m et het 

Gewestplan.

Een verdere ontw ikkeling is uit te sluiten.

Brugge : gehucht Kruisabele.

De geïsoleerde ligging van d it eerder recent gehucht (nagenoeg nog zonder 

voorzieningen) in het landschappelijk zeer waardevol open gebied is strijd ig  

m et de visie van het Struktuurplan. Dit plan opteert voor een maxim aal 

behoud van de open ruim te.

Eventuele uitbreid ing van Kruisabele is niet aanvaardbaar.

Brugge : buffer van havengebied.

Ais regel geldt dat binnen de grenzen van een bedrijventerrein d ient voorzien 

in een efficiënte groene bufferzone.

Aangezien de grens van het havengebied hier w o rd t gevorm d door kade- 

terreinen is deze bufferzone hier niet te realizeren. Het is dan ook van belang 

een bufferend effekt te creëren op de westelijke oever van het Boudew ijnka

naal.
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Signaal 22 : G rensgebied Zeebrugge-Heist.

Het grensgebied tussen de haven van Zeebrugge en het w oongebied van 

Heist is op de kaart opgenom en in de afgelijnde woonkern Heist.

Het is u itdrukkelijk de bedoeling dat d it grensgebied in essentie w ord t u itge

bouw d ais groene bufferru im te tussen de haven en Heist.

Signaal 23 : Damme : gehucht Braambeierhoek te Oostkerke.

De geïsoleerde ligg ing van d it eerder recent gehucht (nagenoeg zonder 

voorzieningen) in het landschappelijk zeer waardevol open gebied is strijd ig 

m et de visie van het Struktuurplan. Dit plan opteert voor een maximaal 

behoud van de open ruim te.

Eventuele u itbreid ing van de Braambeierhoek is niet aanvaardbaar.
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BIJLAGE

LAND- EN T U IN B O U W  : DEFINITIES

- Grondgebonden agrarische bedrijven : akkerbouw, melkvee, fru ittee lt en tu inbouw  in 

open lucht. Met uitzondering van bepaalde intensieve tu inbouw bedrijven met 

vo llegrondsteelten is een vrij groot areaal noodzakelijk om een leefbaar bedrijf uit te bou

wen.

- Niet-grondgebonden agrarische bedrijven : intensieve veeteelt, g lastu inbouw, 

w itloofschuren, forcerieteelten (1), cham pignonteelt. Er is geen funktionele band meer 

tussen de bedrijfszetel en de aldaar uitgeoefende aktiv ite it enerzijds en de uitbating van 

de om ringende gronden anderzijds.

- Extensieve groenteteelt : één teelt groente per jaar waarbij vroege bewerkbaarheid van 

de percelen van ondergeschikt belang is.

- Intensieve groenteteelt : meerdere teelten groente per jaar op een zelfde perceel waar

bij vroege bewerkbaarheid van de percelen belangrijk is.

- Glastuinbouw : teelten onder glas van groenten en van niet-eetbare tuinbouw gewassen. 

Beperkte glaskonstrukties voor de opkweek of het overw interen van plantenm ateriaal in 

het kader van openlucht-groenteteelt, sierteelt of boom kwekerij, vallen hier niet onder.

- Intensieve niet-grondgebonden tuinbouw : cham pignonteelt en forcerie tee lt 

(b ijvoorbeeld w itloo f, sojascheuten, hoppescheuten ...). Forcerieën die het gevolg zijn 

van aktiviteiten op het bedrijf, b ijvoorbeeld het w innen van w itloo fw orte ls , worden ais 

grondgebonden aktiv ite iten beschouwd.

(1) W itloo ffo rcerie  die het gevo lg  is van de aktiv ite iten  op het bedrijf, zoals het w innen van w itloo fw o rte ls , w o rd t ais g rondge
bonden a k tiv ite it beschouw d.
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- Bedrijfszetel : een agrarisch o f para-agrarisch bedrijf (zie verder) om vat op één erf alle 

bedrijfsgebouwen en aanhorigheden, alsmede de enige bedrijfsw on ing. De konfiguratie 

dient zodanig te zijn dat oneigenlijk gebruik en een eventuele afsplits ing van de bedrijfs

woning onm ogelijk  zijn. De aanwezigheid van een bedrijfsw on ing kan alleen worden 

verantwoord door de noodzaak om toezicht te houden op de dieren, processen en aktivi- 

teiten binnen de bedrijfsgebouwen. Een tweede woning kan dus in geen enkel geval 

worden verantw oord; het wonen van eventuele m edebedrijfs le iders en helpers dient net 

zoals voor de andere ekonom ische Sektoren te worden verwezen naar de woonzone. 

Moeilijkheden rond generatiew isseling zijn op te lossen door u itbre id ing van de bestaan

de woning en niet door het bouwen van een tweede w oning.

- Bestaande inplanting : bedrijfszetel waarop reeds land- en tu inbouw aktiv ite iten  plaats 

hebben o f hadden en w aarvoor de nodige voorzieningen werden aangebracht. De laatste 

land- en tu inbouw aktiv ite it mag m axim um  twee jaar gestopt zijn.

- Nieuwe inplanting : bedrijfszetel met bijhorende woning, opgerich t op een terrein 

waarop nog geen enkel bedrijfsgebouw  voor land- o f tu inbouw  werd opgerich t vóór de 

inplanting van het nieuwe bedrijf, of bestaande bedrijfszetel die meer dan twee jaar leeg

stond.

- Para-agrarische bedrijven : het gaat om :
. landbouw loonw erkondernem ingen;

. bedrijven voor het opslaan en konditioneren van landbouw produkten in afw achting dat 

ze verder worden verhandeld; d iepvriesbedrijven vallen hier niet onder;

. inrichtingen van algemeen nut in de landbouwsektor zoals schoolhoeven, p roefbedrij

ven en centra voor kunstm atige inseminatie;

. agrarische aktiv ite iten toegevoegd aan een com m ercieel bedrijf van landbouwprodukten 

zoals veehandel m et u itgeruste stallen voor m instens 100 runderen of m instens 

1.000 varkens ouder dan 10 weken;

. uitgeruste stallen voor m instens 30 paarden met gebeurlijk een manége;

. fokken o f stallen van dieren voo r n iet-landbouwdoele inden zoals een kinderboerderij, 

een hondenkennel en een im kerij.

- Agrarische bedrijven in nevenberoep : niet-leefbare agrarische bedrijven waarbij het 

inkomen w o rd t aangevuld door m iddel van aktiviteiten buiten de land- en tu inbouw  ofwel 

met com m ercië le  o f industrië le aktiv ite iten die verw ant zijn met de land- en tu inbouw .
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- Commerciële of industriële bedrijven die verwant zijn met de landbouw (1) : vervoe- 

rondernem ingen, intellektuele beroepen zoals tuinarchitekt, v e e a r t s , a a n -  en verkoop 

van landbouwprodukten en landbouwm ateriaal, industriële bedrijven zoals melkerijen, 

mouterijen, brouwerijen, suikerfabrieken, slachthuizen, cikoreidrogerijen, konstruktie- 

ateliers van landbouwm aterieel, konservefabrieken, d iepvriesbedrijven, enz.

(1) De verw erk ing  en verkoop van produkten, gewonnen op eigen bedrijf, w o rd t beschouw d ais onderdeel van de 

landbouw bedrijv ighe id .
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De zonekenmerken van overlappende zones worden op de Plankaart voorgesteld door:

een binnen de zonebegrenzing centraal geplaatst, omcirkeld teken (bv.T), ter 
aanduiding van een bijkomende bestemmingsbepaling. Zonebegrenzing en 
omcirkeling zijn op dezelfde wijze afgelijnd (b.v. ter aanduiding van militaire 
domeinen ).

De zonebegrenzingen worden op de Plankaart voorgesteld door de volgende aflijningen:

5. --------------  harde aflijningen, met een bindend karakter voor de overheid. Deze aflijningen
hebben een strikte ligging binnen de nauwkeurigheid van de kaartvoorstelling.

6  . -------------- zachte aflijningen, met een richtinggevend karakter voor de overheid. De
nauwkeurige ligging van deze aflijningen wordt niet door het Struktuurplan 
vastgesteld, maar wel door op te maken Uitvoeringsplannen, die het Struktuurplan 
ais richtsnoer dienen te gebruiken. Zo nodig voorkomt een specifieke richtlijn in 
het Struktuurplan een willekeurige interpretatie van deze aflijningen.

7. .................  indikatieve aflijningen, met een vooral informatief karakter. Zo nodig is de
aard ervan nader omschreven in het Struktuurplan.

PLANKAARTLEGENDE
A. DE LEKTUUR VAN DE PLANKAART

1 .ALGEMENE PLANKAARTGEGEVENS

De Plankaart voor de Kustzone heeft ais kaartbasis de recentste herzieningen (voor de meeste 
kaartbladen 1988 en 1989) van de topografische kaartbladen van het Nationaal Geografisch 
Instituut op schaal 1/50.000.

Het plangebied Kustzone om vat de bestuurlijke arrondissementen Brugge, Oostende en Veurne. 
De begrenzing ervan is op de volgende manier voorgesteld op de Plankaart:

1. • • • • •  plangrens.

De hoofdbestandde len van de P lankaart zijn R uim te lijk  S truk tu rerende E lem enten en 
Plankaartinstrukties.
De Ruimtelijk Strukturerende Elementen bepalen de ruimtelijke struktuur op bovengemeentelijk 
niveau. Zij omvatten gezoneerde elementen (bv. een regionaal bedrijventerrein), netwerkelementen 
(bv. een bevaarbare waterweg) en plaatselijke elementen (bv. een crematorium).
De Plankaartinstrukties geven een nadere, plaatsgebonden specikatie van de wijze waarop de 
ruimtelijke ontwikkeling er moet geleid worden (bv. de aanduiding kultuurhistorisch zeer waardevol, 
ter specifieke plaatselijke ondersteuning). Plankaartinstrukties kunnen ook toegevoegd zijn aan 
een Ruimtelijk Strukturerend Element (bv. plaatselijk aan te passen infrastruktuurelement).
De voorstellingswijze van deze hoofdbestanddelen van de Plankaart is hierna omschreven.

2. VOORSTELLING VAN GEZONEERDE ELEMENTEN

Op de Plankaart wordt een zone ais te onderscheiden gebied voorgesteld door een vlakvulling, die 
de zonekenmerken aangeeft en door aflijningen, die de zonebegrenzing bepalen.

De basiszonering van de kaart om vat de zones die het plangebied nagenoeg volledig bedekken 
(op de meeste netwerkelementen en de plaatselijke elementen na), zonder elkaar te overlappen. 
Hun zonekenmerken zijn basisbestem mingen van het Struktuurplan.
In sommige delen van het plangebied zijn bovenop de basiszonering ook nog overlappende zones 
a a n w e z ig , m et e ig e n  z o n e b e g re n z in g e n . Hun z o n e ke n m e rke n  z ijn  b ijko m e n d e  
bestemmingsbepalingen van het Struktuurplan.

De zonekenmerken van basiszones worden op de Plankaart voorgesteld door:

een vlakvulling in één bepaalde, door de Plankaartlegende gespecifiëerde 
kleur, ter aanduiding van een basisbestemming (b.v. voor toeristische 
zone). Ook de ongekleurde kaartbasis is ais vlakvulling bruikbaar.
Uitzonderlijk: twee kleuren in bandvorm, wanneer ook een nabestemming 
gegeven wordt.

een vlakvulling in één bepaalde kleur met een op de zone geplaatst teken 
(b v .T ) . Dit teken (een letter-cijferkombinatie of een symbool) geeft een 
specifikatie van de basisbestemming aan (b.v.voor attraktiepark ais 
specifieke vorm  van toeristische zone). Een eventueel bijgeplaatste index 
verwijst naar een nadere beschrijving voorde betrokken zone in het Struktuurplan.

2 .

□

3. VOORSTELLING VAN NETWERKELEMENTEN

Ruimtelijke netwerken bestaan uit lijnvormige netwerkelementen (zoals wegen, spoorwegen, 
waterwegen, waterlopen) en netwerkknooppunten (zoals parkeerterreinen, verkeerswisselaars, 
spoorwegstations, havens). Deze netwerkelementen worden op de kaart algemeen voorgesteld op 
schematische wijze, in een welbepaalde kleur waarmee het soort netwerk (bv.rood voor wegen) 
aangegeven wordt:

8. lijnvormige netwerkelementen.

9. •  netwerkknooppunten. De specifieke vorm van het schema bepaalt de
aard van het knooppunt en kan voorzien zijn van een symbool (bv.auto bij 
parkeerterrein).

Ais uitzondering hierop worden grootschalige netwerkelementen (zoals havengebieden, zeer 
brede waterlopen, grote waterplassen) niet schematisch maar gezoneerd voorgesteld in de 
geëigende kleur. Zij maken dan tegelijk deel uit van de basiszonering.

De Plankaart geeft bij de netwerkelementen ook Plankaartinstrukties op. Zij worden op de 
volgende wijze voorgesteld in de kleur van het soort netwerk (respektievelijk bij schematisch en bij 
gezoneerd weergegeven netwerkelementen):

bestaand (d.i. bij aanvang van de plantermijn), te behouden netwerkelement.

bestaand, aan te passen netwerkelement. De bijgeplaatste index i verwijst naar 
een nadere beschrijving van de betreffende aanpassing in het Struktuurplan.

te realiseren netwerkelement, met gekende ligging of tracé. De ligging of 
het tracé worden vastgesteld door het Struktuurplan.

te realiseren netwerkelement, zonder gekende ligging of tracé. De 
nauwkeurige ligging of het juiste tracé worden niet door de Plankaart 
vastgesteld, maar wel door op te maken Uitvoeringsplannen, die het 
Struktuurplan ais richtsnoer dienen te gebruiken.

i
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4. VOORSTELLING VAN PLAATSELIJKE ELEMENTEN

Het betreft plaatselijke min of meer gekoncentreerde Ruimtelijk Strukturerende Elementen van 
b o v e n g e m e e n te lijk  n ivea u . Hun ke n m e rke n  en ru im te g e b ru ik  en hun ve rd e re  
ontwikkelingsmogelijkheden zijn beschreven in het S truktuurplan. Zo nodig worden deze 
ontwikkelingsmogelijkheden nader bepaald door op te maken Uitvoeringsplannen, waarbij het 
Struktuurplan ais richtsnoer te gebruiken is.

Plaatselijke elementen zijn niet ais zone afgelijnd op de Plankaart. Zij worden voorgesteld door 
een symbool of teken, dat zwart omkaderd wordt, ter onderscheid van de voorgestelde zonering op 
de Plankaart en ook van symbolisch voorgestelde Bijzondere Plankaartinstrukties (zie hierna).

plaatsing op de kaartbasis van het omkaderd symbool van het plaatselijk 
element (bv. rioolwaterzuiveringsinstallatie). Ais symbool kan ook een specifikatie 
van een basisbestemming van het Struktuurplan gebruikt worden (bv. jachthaven 
ais specifieke toeristische voorziening).

Ingeval de bestemmingsspecificatie reeds gerealiseerd is (dit is bij aanvang van 
de planperiode) is het kaderveld met de kleur van de basisbestemming ingekleurd 
(bv. oranje voor toerisme).

5. VOORSTELLING VAN BIJZONDERE PLANKAARTINSTRUKTIES

Bijzondere Plankaartinstrukties stellen op bovengemeentelijk niveau specifieke kwaliteitseisen 
aan te stimuleren ruimtelijke ontwikkelingen (zoals b.v. versterking van de woonkernenhiërarchie), 
of aan te beheersen ruimtelijke ontwikkelingen (zoals verspreiding van de bebouwing over de open 
ruimte, periferievorming, verweving van bestemmingen in de bebouwde ruimte). Hun betekenis is 
in het Struktuurplan beschreven en gemotiveerd. Zij worden zo nodig door op te maken 
Uitvoeringsplannen geoperationaliseerd, waarbij het Struktuurplan ais richtsnoer te gebruiken is.

Bijzondere Plankaartinstrukties worden op de Plankaart door specifieke, 
duidelijk zichtbare tekens ( b.v. pijlvormige aanduidingen) of specifieke 
arceringen voorgesteld. Een eventueel bijgeplaatste index verwijst naar een 
plaatsgebonden beschrijving in het Struktuurplan.

16.
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B. DE SPECIFIEKE PLANKAARTVOORSTELLINGEN  

1. DE OPEN RUIMTE

1.1. Land- en Tuinbouw in het landelijk gebied

1 .
L4

L3

3.

4.

L2

L1

Landelijk gebied met diverse bebouwing en/of specifieke agrarische 
geschiktheden.

Landelijk gebied met diverse bebouwing en/of specifieke agrarische 
geschiktheden, maar waarin glastuinbouw en intensieve, niet-grondgebonden 
tuinbouw worden geweerd

Homogeen landelijk gebied

Homogeen landelijk gebied met aanvullende voorschriften inzake natuur en 
landschap

1.2. Natuurlijk Milieu

NatuurkerngebiedK

K O Natuurontwikkelingsgebied dat op korte termijn kan evolueren tot 
natuurkerngebied

Natuurontwikkelingsgebied

Zeestrand

Belangrijke onbevaarbare waterloop

1.3. Onderlinge bestemmingsverwevlng van Land- en Tuinbouw en Natuurlijk Milieu

1 0 .
L4 L 4 /0 * *

L3 L 3 /0 * *

L2 L 2/0 KO/L2 K/L2

L1 L I/O KO/L1 K/L1

S O KO K

* = niet bestaande kombinatie

1.4. Andere Ruimtelijk Strukturerende Elementen

11.

12 .

13.

14.

15.

16.

ÜL

+
♦

Waterplas met rekreatieve potentie

Ontginningsgebied groter dan 10 ha, met nabestemming

Antennepark

Crematorium

Gezondheidszorg

Rioolwaterzuiveringsinstallatie groter dan 10.000 i.e. (inwoner-ekwivalenten)

1.5. Bijzondere Plankaartinstrukties

/17

1£

/
K ulturh is torisch zeer waardevol landschap

Te benadrukken kontinuïteit van open ruimte onder verstedelijkingsdruk

19. A  A  A  A  Zuidelijke grens van de provinciale beschermingszone inzake mestpro

blematiek

20 .

2 1 .

4
Gebied met grondwaterwinning

A  Woonpark in de open ruimte, zoals afgelijnd op het Gewestplan

2. DE BEBOUWDE RUIMTE

2.1. Wonen

22. Afgelijnde woonkern met aanduiding van de belangrijkste, nog 
beschikbare ruimtes

\ /
23. —  Regionaal stedelijk centrum

24. Niet afgelijnde, kleine woonkern

25. K u ltu rh is to risch  zeer waardevol woongebied

26. Richting van toelaatbare woonkernontwikkeling

27. Richting van toelaatbare ontwikkeling voor lokaal bedrijventerrein

2.2. Nijverheid en Diensten

28 ^  Regionaal bedrijventerrein met aanduiding van de belangrijkste nog
beschikbare ruimtes

29. A Dienstenzone

30. I-» Transportzone

31. Zone voor luchthavengebonden aktiviteiten

32. 1 Ontwikkelingszone voor regionaal bedrijventerrein

2.3. Toerisme

33. Toeristische zone met aanduiding van de belangrijkste nog beschikbare 
ruimtes

34. iV Jachthaven met bijhorende aktiviteiten
59. Bevaarbare zone

35. J Golfterrein

36. f Toeristisch rekreatiepark 3.4. Luchtvaart

37. * Toeristische elkweervoorziening 60. E Luchthaven

38 Attraktiepark
61. I I Luchtvaartterrein

39.

ML

Hippodroom

40. Gegroepeerde toeristische verblijfakkommodatie

41.

42. r s ~ i

Ontwikkelingszone voor toeristische aktiviteiten 

Gebied waarbinnen een golfterrein aanvaardbaar is

43. I ( j )  I Gebied waarbinnen een toeristisch rekreatiepark aanvaardbaar is

3. DE VERKEERSINFRASTRUKTUREN

Plankaartinstrukties voor netwerkelementen (bv. aan te passen regionale weg) zijn op de Plankaart 
afleesbaar volgens de algemene voorstellingswijzen uiteengezet in deel A.3 van de 
Plankaartlegende (punten 10, 11, 12 en 13).

3.1. Wegen

44. - Bovenregionale weg

45. -------------- Regionale weg

46. Regionale weg met sterk lokaal medegebruik

47. Koninklijke Baan

48. Verkeerswisselaar op bovenregionale weg

49. 0 Toeristisch randparkeerterrein

50. W1 Index bij aan te passen weg-element, verwijzend naar de "Uitleg bij de Plankaart".

3.2. Spoorwegen

51. -------------- Spoorweg

52. — ——  Kusttram

53. | ^ |  Spoorwegstation van regionaal belang

54. S 1 Index bij aan te passen spoorweg-element, verwijzend naar de "Uitleg bij de Plankaart".

55. Belangrijk spoorweg-emplacement

3.3. Waterwegen

56.

57. 0  
58. W W 1

Bevaarbare waterweg 

Belangrijke zeehaven

Index bij aan te passen waterweg-element, verwijzend naar de "Uitleg bij de Plankaart".

4. ANDERE AANDUIDINGEN

62. I ^  I Gebied met specifieke potenties

63. m  M ilitair domein groter dan 10 ha

64. Signaal ter aanduiding van een belangrijk ruimtelijk konflikt
V
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