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Verklarende woordenlijst 
 

Abiotisch milieu De niet-levende materie. 
 

Ankerplaatsen De meest landschappelijk waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Ze bestaan 
uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen. Ze 
zijn binnen de relictzone uitzonderlijk inzake gaafheid of representativiteit, of 
nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijker is voor de zorg of het herstel van 
de landschappelijke omgeving, of ze zijn uniek. 
 

Biotoop Natuurlijke omgeving waarin een plant of dier kan leven en zich kan 
voortplanten. 
 

Bodemerosie Een proces waarbij bodemmateriaal door de inwerking van wind of 
water verplaatst wordt. 
 

Bodemkaart De bodemkaart geeft de verspreiding van bodemseries, die elk gekenmerkt 
worden door hun grondsoort, natuurlijke drainageklasse en 
horizontenopvolging; ze geeft in een begeleidende tekst ook de blijvende 
landbouwwaarde van de verschillende bodems aan. 
 

Bodemprofiel Verticale bodemdoorsnede waarin de opbouw en de ontwikkeling van de 
bodem waarneembaar is. 
 

Bodemstructuur Grootte, onderlinge ruimtelijke rangschikking en onderlinge binding van vaste 
deeltjes. 
 

Drainageklasse Ontwateringstoestand van het bodemprofiel uitgedrukt volgens het Belgisch 
bodemclassificatiesysteem. 
 

Ecosysteem Geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot 
elkaar en hun omgeving. 
 

Emissie Uitstoot (in lucht) of lozing (in water of de bodem) van stoffen. 
 

Grondwaterkwetsbaarheid Aanduiding in welke mate een watervoerende laag beschermd is tegen 
verontreiniging vanaf het maaiveld. 
 

Habitat De plaats waar de voorwaarden aanwezig zijn waaronder een bepaald 
organisme normaal kan leven. 
 

Immissie Het binnendringen door een verontreinigde stof in bodem, water of lucht. 
 

Landschapsatlas Verkorte naam voor ‘Atlas van de relicten van traditionele landschappen’. Deze 
atlas werd opgemaakt voor de vijf provincies. 

Natuurverbindingsgebied Deze term is afkomstig uit de ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Het zijn 
gebieden waarin over het algemeen andere functies, bijvoorbeeld landbouw, 
als hoofdgebruiker voorkomen en waar de natuurfunctie ondergeschikt is. 
 

Ontsnipperen Verbinden van bestaande biotopen door middel van het creëren van nieuwe, 
of het slechten van barrières waardoor een functionele eenheid op een hoger 
niveau ontstaat.  
 

Traditionele landschappen Landschapstypering die gebaseerd is op landschappen die niet of slechts in 
beperkte mate gewijzigd zijn door grootschalige ingrepen sinds de Industriële 
revolutie  
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APA Algemeen Plan van Aanleg 

 
BBT / BAT Beste Beschikbare Techniek 
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BREF BAT Reference documents  

 
B.S. Belgisch Staatsblad 

 
BWK Biologische WaarderingsKaart 

 
DABM Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid 

 
DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 
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Milieueffectrapport 
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Provinciaal Ruimtelijk StructuurPlan 
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1 LEESWIJZER 
 
Voorliggend document, de kennisgevingsnota, vormt, samen met de adviesvraag en ter inzage- legging 
van dit rapport, de eerste stap bij de opmaak van een plan-MER. Deze eerste stap heeft een 
tweevoudige doelstelling: het is de bedoeling om met dit document de administraties en bevolking te 
informeren over het voorgenomen plan en de onderzoeksmethodiek die zal toegepast worden om de 
milieueffecten te onderzoeken en te beoordelen. Daarnaast is het de bedoeling om zinvolle reacties en 
informatie te verzamelen die een meerwaarde bieden aan de plan-m.e.r. 
 
De kennisgevingsnota is daarom als volgt opgebouwd: 
� In de eerste hoofdstukken wordt het globale procesverloop geduid. Meer specifiek wordt 

ingezoomd op de rol van het plan-MER en de voorliggende kennisgevingsnota.  
� Vervolgens wordt een beschrijving van het plan gegeven. Hierbij wordt er bijzondere aandacht 

besteed aan de specifieke context van het voorliggend plan. Hierbij wordt ingegaan op de 
voorgeschiedenis, de huidige situatie en voorafgaandelijke studies ter opmaak van de 
uiteindelijke planbeschrijving. 

� Daarna worden de aspecten besproken zoals de overwogen alternatieven, de juridische en 
beleidsmatige context, de lopende en geplande ontwikkelingen en de beschikbare informatie 
uit bestaande onderzoeken. 

� Na deze algemene gegevens, beschrijft de kennisgevingsnota de wijze waarop het 
milieuonderzoek zal worden uitgevoerd rekening houdende met de specifieke eigenheid van 
het voorliggende plan. Hiertoe wordt eerst de algemene methodiek beschreven waarna er 
dieper wordt ingegaan op de diverse milieudisciplines. 
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2 ALGEMENE INLICHTINGEN 

2.1 Beknopte beschrijving van het plan 
 

Het domein Duinenzicht, opgestart in 1932 als exponent van de opkomst van het sociaal toerisme, werd 
in 2006 - 2007 overgenomen door Twin Properties, een projectontwikkelaar die vanuit haar tak 
‘exploitatievastgoed’ het vakantiedomein een tweede leven wil geven.  
 
De bestaande planologische context maakt het mogelijk om ca. 45.000 m² vloeroppervlakte te 
realiseren. Vertaald naar een commercieel programma creëert dit een invulling met 700 à 750 
toeristische logies, wat op zich een solide kritische massa biedt voor een optimale bedrijfseconomische-
toeristische exploitatie. Echter, de ruimtelijke kwaliteit is niet optimaal te noemen. Zo zou de projectzone 
volgens huidige BPA ten dele ingevuld dienen te worden met witte vissershuisjes. De initiatiefnemer wil 
het duurzaamheidsprincipe op grondgebruik toepassen door denser te bouwen en zo een hoge 
aanwezigheid en kwaliteit van tussenruimtes te creëren. Dit als alternatief op een terrein vol bouwen 
met vissershuisjes. 
 
In de periode 2011-2014 werd door studiebureau SUM een masterplan uitwerkt. Uit de tekenpen kwam 
een concept dat kadert in het ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en haar visie op een 
metropolitaans kustlandschap. Blikvanger is de denkpiste om te kiezen voor een baken als landmark 
om Westende letterlijk én figuurlijk op de kaart te plaatsen, een baken met een compacte footprint die 
kansen genereert voor een nieuw semi-publieke ruimte.  
 
Het plangebied kent thans een drieledige opbouw. Primo ten zuidwesten van de Vakantiestraat een 
bebouwde site bestaande uit het hoofdgebouw (georiënteerd naar de Vakantiestraat) en een tweede 
toeristisch complex (door een parking gescheiden van de Hovenierstraat). Secundo ten noordoosten 
van de Vakantiestraat een onbebouwde zone, voorheen in gebruik als tennisterreinen en minigolf. Tertio 
het duingebied aan de overzijde Bassevillestraat bestaande uit natuurlijke vegetatie, uitgezonderd 
kleinschalige klaslokalen in verval, grenzend aan de bewoning. Bijkomend worden zones 3 bis en 4 bis 
opgenomen, respectievelijk percelen Bassevillestraat 197, 201, 203 en Bassevillestraat 100/1-23 incl. 
wegenis (zie Kaart 1, 2, 25). Deze zones behoren niet tot de ontwikkelingsgrond van de initiatiefnemer 
maar worden, gezien hun ligging t.o.v. het projectgebied, eveneens opgenomen in het onderzoek naar 
de toekomstmogelijkheden, ruimer dan de beperkingen in het huidige BPA. 
 

Gelet op de gewestplanbestemming is slechts een invulling als verblijfsrecreatieve zone mogelijk, zo er 
geopteerd zou worden voor een ten dele invulling als tweede verblijven zal gewaakt dienen te worden 
over facetten als o.m. een verbod op domicilie. 
 
Gelet op de gewestplanbestemming alsook gelet op de initiatieven vanuit het Agentschap voor Natuur 
en Bos en de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Natuur (cfr. onteigeningsbesluit – opmaak van een 
visie op de grotere Sint-Laureinsduinen) wordt er niet getornd aan het duingebied aangeduid als 
natuurgebied. 
 
Gelet op de uitdrukkelijke analyse in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) om te streven 
naar een kwalitatieve invulling van de verblijfsrecreatieve zones, wordt niet geopteerd voor een 
ontwikkeling met witte vissershuisjes-typologie (die in rechte lijn tegenover het duurzaamheidsprincipe 
staat); integendeel, er wordt voorkeur gegeven aan: 
� een configuratie met toeristische residenties  

o waarbij vakantielogies gesitueerd zijn aan weerszijden van een centrale middengang  
o wat een compactere bebouwing genereert en aldus kansen voor gemeenschappelijk 

groen  
� een centrale exploitatie van alle of het merendeel van de toeristische logies door 

dochtervennootschap Holiday Suites  
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2.3 Opdrachthouder en MER-deskundigen 
 
BOVA ENVIRO+ NV  
Wellingstraat 102 
9070 Destelbergen 
 
Tel.: 09 210 28 63 
Fax: 09 328 11 50 
 
Projectcoördinator: 
Bjorn De Wilde 
E-mail: bjorn.dewilde@bovaenviroplus.be 
GSM: 0494 15 83 81 
Erkend MER-deskundige Bodem en Water – deeldomein geohydrologie 
 
Bijgestaan door: 
Ellen Thibo 
E-mail: ellen.thibo@ bovaenviroplus.be  
Erkend MER-deskundige Lucht – deeldomein luchtverontreiniging en Water – deeldomeinen 
oppervlakte- en afvalwater 
 
Tamara Braeckman 
E-mail: tamara.braeckman@bovaenviroplus.be 
Consultant Milieu - Deskundige Fauna & Flora 
 

Sil Lanckriet 
E-mail: sil.lanckriet@bovaenviroplus.be 
Consultant Milieu - Deskundige Landschappen 
 

 
Tabel 2: Team van deskundigen 

Deskundige Discipline(s) 
Geldigheidsdatum 

erkenning 
EDA-nummer 

Handtekening 

Bjorn De Wilde 
(MER-
coördinator) 

Bodem – deeldomeinen pedologie 
en geologie 
 
Water – deeldomein geohydrologie 

onbepaalde duur 
725 

 
onbepaalde duur 

725 

 

 

Ellen Thibo Lucht – deeldomein 
luchtverontreiniging 
 
Water – deeldomein oppervlakte- en 
afvalwater 
 

onbepaalde duur 
807 

 
onbepaalde duur 

807 
 

 

Dirk Van Damme 
 

Fauna en flora 
 
 
 

onbepaalde duur 
152 

 

 
 

Patrick Maes Mens – deeldomeinen mobiliteit en 
ruimtelijke aspecten 
 
Landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie – deeldomein landschap 
 

onbepaalde duur 
016 

 
onbepaalde duur 

016 
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2.4 Toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht 
 
Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie 
vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 

1) Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in (titel IV van) 
het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?  
Ja - Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een overheidsinstantie  wordt 
opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden 
vastgesteld. Dit maakt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie valt van een plan of 
programma zoals gedefinieerd in het DABM. 
 

2) Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM? 
Ja - Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning aan een project, 
zodat het plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt. 
 

3) Valt het plan onder de plan-MER-plicht? 
Ja – het plan vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 
opgesomd in “Bijlage II: artikel 12 a: Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, 
permanente kampeer- en caravanterreinen, themaparken, skihellingen, skiliften en 
kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen, met een terreinoppervlakte van 5 ha of meer” 
en het vormt geen klein gebied op lokaal niveau.  

 
Ingevolge het voorgaande is het voorliggend plan plan-MER-plichtig. 

2.5 Situering van de MER-procedure 
 
Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de MER-procedure. Tevens is het de bedoeling om informatie 
te bieden aan inwoners van gemeente Westende waar deze kennisgevingsnota ter inzage ligt en over 
hoe ze concreet kunnen reageren op dit document. 
 

2.5.1 Milieueffectrapportage: algemeen 

 
Het voornemen om binnen het RUP voor de reconversie van het vakantiedomein Duinenzicht te 
Westende een aantal bestemmingen te wijzigen, zal worden getoetst op de impact op het milieu. De 
impact op het milieu wordt nagegaan door de opmaak van een milieueffectenrapport (kortweg MER). 
Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een 
activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Via 
het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg 
stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op die 
wijze kan het voorliggend project of plan worden bijgestuurd. Het milieueffectrapport vormt bijgevolg 
een belangrijk instrument in de besluitvorming. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te 
beslissen of een bepaald project of plan toegelaten of vergund zal worden en onder welke voorwaarden. 
 
Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken RUP moet het duidelijke uitspraken 
bevatten omtrent de elementen die in het RUP moeten worden opgenomen, met name een 
gemotiveerde afweging van de te herbestemmen gebieden en een opgave van milderende maatregelen 
met een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele maatregelen inzake parkeergelegenheid, 
waterberging, enz.). 
 

2.5.2 Kort overzicht van de MER-procedure 

 
Een plan dat door een instantie op gemeentelijk niveau wordt opgesteld en vastgesteld én dat het kader 
vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project valt binnen het toepassingsgebied van 
titel IV van het DABM. 
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Titel IV van het DABM beschrijft de m.e.r.-procedure. Dit decreet is op het vlak van milieueffect- 
rapportage voor plannen en programma’s herhaaldelijk gewijzigd. De hierna beschreven MER.-
procedure, welke zal gevolgd worden, betreft het regulier spoor. 
 
a) Kennisgevingsfase 
De initiatiefnemer controleert of het plan moet onderworpen worden aan een milieueffectrapportage. Als 
het voorgenomen plan MER.-plichtig is, stelt de initiatiefnemer een team van deskundigen samen. De 
kennisgevingsnota wordt opgemaakt. In deze nota zijn onder meer de voorgenomen activiteit, de aard, 
de ligging, doelstellingen en verantwoording van het plan beschreven en worden de coördinaten van de 
initiatiefnemer en namen van de voorgestelde uitvoerders van het milieueffectrapport vermeld. Ook 
wordt hierin een overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige context en onderzochte 
alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en relevante gegevens uit vorige rapportages en 
goedgekeurde rapporten. Daarnaast beschrijft deze nota de specifieke milieuaspecten die onderzocht 
en beschreven zullen worden in het MER, inclusief de verdere aanpak voor de bepaling en de 
beoordeling van deze aspecten. Ook worden de reeds gekende moeilijkheden en leemten in de kennis 
aangegeven. Verder wordt de relatie tussen het RUP en het MER weergegeven. 
 
Na het opstellen van de kennisgevingsnota, dient de initiatiefnemer het dossier in bij de bevoegde 
overheid, namelijk de Dienst Mer. Na het ontvangen van de nota onderzoekt de Dienst Mer of deze 
volledig is. Na eventuele aanpassingen wordt het dossier volledig verklaard. De administratie neemt 
een beslissing over de volledigheid van de kennisgevingsnota en betekent, uiterlijk binnen een termijn 
van twintig dagen na datum van ontvangst van de kennisgeving, deze beslissing aan de initiatiefnemer. 
 
b) Terinzagelegging en richtlijnen 
De dienst Mer stelt de volledig verklaarde kennisgeving onverwijld ter beschikking van het publiek (= 
terinzagelegging) op volgende wijzen: 
� bij de initiatiefnemer; 
� bij de dienst Mer en de Gemeente Middelkerke en de Gemeente Nieuwpoort; 
� via de internetsite van Dienst Mer (http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage), van de 

gemeente Middelkerke (http://www.middelkerke.be) en de Gemeente Nieuwpoort 
(http://www.nieuwpoort.be) De dienst Mer kondigt dat aan via een advertentie in de krant en via 
haar website.  

De Dienst Mer bezorgt eveneens een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving aan het 
betrokken gemeentebestuur, de provinciale overheid en de door de Vlaamse regering aangewezen 
administraties. 
 
De terinzagelegging voor het publiek creëert de mogelijkheid voor de burger om inhoudelijke 
opmerkingen te maken, zodat de initiatiefnemer kan komen tot een zo volledig mogelijke 
inhoudsafbakening van de te bespreken en te onderzoeken items in het eigenlijke plan-MER. Bij de 
bekendmaking of terinzagelegging wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de 
inhoudsafbakening van het voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na bekendmaking van de 
kennisgeving aan Dienst Mer moeten worden bezorgd. 
 
Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de zogenaamde 
‘richtlijnenvergadering’, waarin de opmerkingen op de kennisgevingsnota worden besproken en wordt 
nagegaan welke opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van het MER. De resultaten van dit 
overleg vertaalt Dienst Mer in de richtlijnen voor de opmaak van het plan-MER. 
 
c) Uitvoeringsfase – opmaak MER 
Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het definitieve MER op onder leiding 
van een MER-coördinator, rekening houdend met de richtlijnen opgemaakt door Dienst Mer. Dit definitief 
MER wordt opgesteld nadat er tussentijds een ontwerp-MER informeel besproken werd door de 
initiatiefnemer, het team van deskundigen, de Dienst Mer en aangeschreven administraties en openbare 
besturen. 
 
d) Beoordelingsfase 
Zodra dit definitief MER aan Dienst Mer wordt overhandigd, zal Dienst Mer controleren of het MER 
beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de richtlijnen. Daarna keurt Dienst Mer het MER goed 
of af en stelt ze een goedkeurings- of afkeuringverslag op.  
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Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 40 dagen betekend aan de initiatiefnemer, de 
betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college van burgemeester en 
schepenen van de betrokken gemeentebesturen. Bij een grensoverschrijdend MER kunnen de 
termijnen met maximaal 20 dagen verlengd worden. 
 
Een goedgekeurd MER is een officieel document. Na goedkeuring worden de ‘niet technische 
samenvatting’ en het goedkeuringsverslag op de MER-website geplaatst. 
 

2.5.3 Kennisgevingsnota in relatie tot MER-procedure 

 
Zoals hoger aangegeven is de kennisgevingsnota de eerste procedurele stap in de opmaak van het 
plan-MER. Hierbij is het doel van de kennisgevingsnota informatie te bieden aan de administraties en 
bevolking over het voorgenomen plan en de wijze waarop het milieuonderzoek zal worden uitgewerkt. 
Daarnaast is het de bedoeling om zinvolle reacties en informatie te verzamelen die een meerwaarde 
bieden aan de plan-MER. Dit betekent dat in deze fase van het m.e.r.-proces nog geen verder 
onderzoek is uitgevoerd, wel wordt in dit document een overzicht gegeven van de bestaande informatie 
en worden met de consultatie nuttige inzichten, informatie en reacties verzameld. 

2.5.3.1 Doel van de terinzagelegging 

Het doel van de terinzagelegging van de kennisgevingsnota is ten eerste om de betrokken inwoners 
van de gemeente op de hoogte te stellen van de voorgenomen activiteit en zijn mogelijke gevolgen op 
de omgeving. Ten tweede is het de bedoeling om concrete, zinvolle reacties op deze nota te verzamelen 
waarmee Dienst Mer rekening kan houden bij de opmaak van de richtlijnen. 
 
De richtlijnen bakenen de inhoud af van de te bespreken en te onderzoeken onderwerpen in het 
uiteindelijke plan-MER. Door nuttige inspraakreacties van inwoners kan het onderzoek voor het plan-
MER inhoudelijk bijgestuurd worden. Meer informatie is beschikbaar in een folder die Dienst Mer 
daarover heeft opgesteld. Deze folder vindt u op volgende website 
http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken of bij de milieuambtenaar van 
uw gemeente. De folder kan u ook aanvragen via mer@vlaanderen.be. 

2.5.3.2 Termijn van de terinzagelegging 

De terinzagelegging start onverwijld na de volledig verklaring van de kennisgeving. Het publiek en de 
instanties kunnen hun eventuele opmerking op de kennisgevingsnota binnen een termijn van 30 dagen 
na bekendmaking toesturen aan Dienst Mer. Deze opmerkingen kunnen met behulp van een 
inspraakformulier, opgesteld door Dienst Mer, kenbaar gemaakt worden. Dit formulier kan per e-mail 
verstuurd worden naar mer@vlaanderen.be, met in het onderwerp de vermelding over welk plan het 
gaat.  
 
Anderzijds kan het formulier ook per post verstuurd worden naar:  
Departement LNE, Dienst Mer 
Onder vermelding van de naam van het plan 
Koning Albert II-laan 20, bus 8  
1000 Brussel 
België 
Of gefaxt worden naar het nummer: 02 553 80 75 

2.5.3.3 Wat zijn nuttige inspraakreacties? 

De terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij bezwaarschriften kunnen ingediend worden. 
Bezwaarschriften kunnen enkel ingediend worden tijdens het openbaar onderzoek dat georganiseerd 
zal worden naar aanleiding van de RUP-procedure en van de latere vergunningsaanvraag voor het 
eigenlijke project. Dit is dus tijdens de latere besluitvormingsprocedure en niet gedurende de m.e.r.-
procedure. Het milieueffectrapport is bij een dergelijk openbaar onderzoek overigens bruikbaar als 
instrument om bezwaarschriften te onderbouwen maar ook een basis om ze te weerleggen. Het is dus 
in ieders belang dat het milieueffectrapport van goede kwaliteit is. 
 
De inspraakreactie kan m.a.w. volgende zaken bevatten: 
� mogelijke alternatieven (andere locatie, andere inrichting, ...) 
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� mogelijke effecten waarvan niet in het kennisgevingsdossier of de nota voor publieke consultatie 
vermeld wordt dat ze onderzocht zullen worden (geluidsoverlast, geurhinder, biotoopverlies,...) 

� bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het plan (monumenten en 
landschappen, fauna en flora, landbouwgebieden, speelterreinen, ...) waarop het plan een 
impact kan hebben en waarvan het kennisgevingdossier of de nota voor publieke consultatie 
geen melding maakt 

 
Belangrijk hierbij is om vooral opmerkingen te maken vanuit eigen ervaring, inzicht en kennis van de 
omgeving.  

2.5.3.4 Wat gebeurt er met de inspraakreacties? 

Dienst Mer bundelt de zinvolle reacties op de kennisgevingsnota. De kennisgevingsnota wordt na de 
consultatieperiode besproken op een vergadering waarbij Dienst Mer en de bevoegde overheid 
aanwezig zijn om de reikwijdte, het detailleringsniveau, de inhoudelijke aanpak van het plan-MER vast 
te stellen, rekening houdend met de opmerkingen die werden bezorgd tijdens de consultatieperiode. 
 
Dienst Mer maakt een verslag van de vergadering op binnen twintig dagen na de terinzagelegging. Het 
verslag bevat de richtlijnen over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het 
plan-MER, en eventuele bijzondere en aanvullende richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER. 
 
Deze richtlijnen zijn een openbaar document en elke burger kan ze bij de milieuambtenaar van zijn 
gemeente opvragen of consulteerbaar op de website van Dienst Mer. 
 

2.5.4 Verdere procedures en besluitvorming 

 
De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de doorwerking van milderende maatregelen in ruimtelijke 
maatregelen en een gemotiveerde afweging van inrichtingsconcepten, zullen worden bijgevoegd aan 
het RUP. Dit kan gebeuren door een integratie in de toelichtingsnota of als afzonderlijk document dat 
als bijlage aan het RUP wordt toegevoegd. Na de plenaire vergadering (en eventuele bijsturingen) wordt 
het voorontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Dit ontwerp RUP wordt 
vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek gedurende 60 dagen. De bezwaren worden 
gebundeld en verwerkt door de Vlaamse Regering die een gemotiveerd advies uitbrengt. Uiteindelijk 
wordt het RUP (na eventuele aanpassingen) en na advies van de Raad van State definitief vastgesteld 
door de Vlaamse Regering (uiterlijk 10 maanden na het einde van het openbaar onderzoek). Het RUP 
treedt in werking 14 dagen na de publicatie van het RUP in het Belgisch Staatsblad. Erna is er afdoende 
juridische zekerheid voor de verdere ontwikkeling van de terreinen conform de nieuw vastgelegde 
bestemmingen. 
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3 RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE EN JURIDISCHE 
SITUERING 

3.1 Ruimtelijke situering 

3.1.1 Ligging van het plangebied 

 
De plangebied is gesitueerd langsheen de Bassevillestraat en wordt begrensd door de Hovenierslaan, 
het vakantiedomein Zon en Zee en woningen/appartementen in de Essex Scottishlaan. De 
Vakantiestraat (ten dele gedesaffecteerd) doorsnijdt het plangebied. Aan de overzijde van de 
Bassevillestraat bevindt zich tevens een perceel grenzend en deels liggend binnen beschermd 
duingebied en ook drie percelen met woningen. 
 
Voor de situering wordt verwezen naar de kaarten 1, 2, 4, 5, 6 en 25.  
 
Het plangebied kent thans een drieledige opbouw, met 4 hoofdzones en 2 bis zones: 

� Ten zuidwesten van de Vakantiestraat een bebouwde site bestaande uit het hoofdgebouw 
(georiënteerd naar de Vakantiestraat – zone 2) en een tweede toeristisch complex, door 
een parking geschieden van de Hovenierstraat (zone 1). 

� Ten noordoosten van de Vakantiestraat een onbebouwde zone (zone 3), voorheen in 
gebruik als tennisterreinen, en aan de overzijde drie percelen met woningen (zone 3 bis) 

� Het duingebied aan de overzijde Bassevillestraat, bestaande uit natuurlijke vegetatie, 
uitgezonderd kleinschalige klaslokalen grenzend aan de bewoning van zone 3 bis (zone 4). 
Ten oosten van zone 4 situeert zich 4 bis: een verkaveling met weekendhuisjes. 

  
Vanuit een morfologische analyse op macroniveau bevindt het gebied zich op een overgangszone 
tussen enerzijds het verstedelijkte Westende Dorp (Essex Scottishlaan en andere) en anderzijds een 
cluster van diverse openlucht-recreatieve domeinen (overzijde Bassevillestraat). Op iets grotere afstand 
start een duinmassief, doorsneden door de Koninklijke Baan (N34 - incl. kusttrambedding) weliswaar. 
 
Op microniveau bepaalt het imposante hoofdgebouw (2 + 1 bouwlaag) aan de Vakantiestraat het beeld. 
Dankzij de ruime bufferafstanden t.o.v. enige andere bebouwing alsook en in bijzonder de oriëntatie 
naar de Vakantiestraat kan het als een afzonderlijk complex beschouwd worden en geeft het aan haar 
onmiddellijke omgeving een specifieke uitstraling.  
 
Verkeerstechnisch bevindt het plangebied zich op ca. 50 m van de Essex Scottishlaan dat de centrale 
verkeersas tussen Westende Dorp en Westende Bad vormt en in het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan geselecteerd is als lokale verzamelweg. De Westendelaan (N318) alsook de Koninklijke 
Baan (N34) zijn zo gemakkelijk bereikbaar. Een halte van de kusttram bevindt zich op ca. 400 m. 
 

3.1.2 Huidige bestemming volgens het gewestplan en BPA 

 
In het gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij KB van 26 januari 1977 werd het domein 
gesitueerd in zone voor verblijfsrecreatie.  
 
Het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen en de gewestplannen stelt hieromtrent:  

5. De recreatiegebieden: 
5.0. De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische 
accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. In deze gebieden 
kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het 
recreatief karakter van de gebieden te bewaren. 
5.2. De gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie zijn bestemd voor de recreatieve en toeristische 
accommodatie alsmede de verblijfsaccommodatie met inbegrip van de kampeerterreinen, de 
gegroepeerde chalets, de kampeerverblijfparken en de weekendverblijfparken. 

 



 

Plan-MER Duinenzicht Westende  blz. 21 

 

Voor de toepassing van het begrip “recreatiezone” binnen RUP’s wordt – dixit het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm 
en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen – thans volgende bepaald:  

Inzake de typebepaling :  
Het gebied is bestemd voor recreatie / dagrecreatie / verblijfsrecreatie. 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van 
de bestemming, zijn toegelaten, onverminderd de bepalingen over de zone in overdruk 
voor specifieke gebouwen en constructies. 

 Inzake de toelichting : 
Voorbeelden van recreatie zijn: een zwembad, voetbalveld voor niet-professioneel 
gebruik, speelruimten en voorzieningen voor activiteiten voor jeugdwerking, 
tennisvelden, plas voor waterrecreatie, manege, terreinen voor lawaaierige sporten, 
een voetbalstadion. 
Als gebouwen overal in het gebied toegelaten zijn, wordt er geen bepaling opgenomen 
(in overdruk) voor een zone waar gebouwen toegelaten zijn. 

 
Het projectgebied wordt ten dele gevat door twee BPA’s: het BPA Westende Dorp slaat het grootste 
deel, het BPA Westende Bad treft slechts een oostelijke zone – ‘spie’. De zone gesitueerd aan de 
overzijde Bassevillestraat, grenzend aan duingebied, kent geen verfijning van het gewestplan.  
 
Figuur 1: BPA nr. 1 “Dorp” (MB 19/09/1984) 

 
 
Het BPA stelt dat de zone ‘5a’ bestemd is voor het aanleggen van terreinen voor verblijfsrecreatie. Er 
worden in bijzonder inrichtingsvoorschriften geponeerd voor gemeenschappelijke voorzieningen inzake 
terreinbezetting (tot 40%), naar bouwhoogte (3 bouwlagen), naar inplanting (5 m afstand t.o.v. weggrens 
en achterkavelgrens, 3 m afstand t.o.v. zijkavelgrens), daktypologie en materialisatie.  
 
Figuur 2: BPA nr 17 ‘Westende Bad’ 

 

De visievorming als geponeerd in het BPA op een zone voor openlucht-recreatieve verblijven waarbij 
o.m. chalet, bungalow en soortgelijke verblijfsvorm toegelaten is, mits het respecteren van 
gedetailleerde bezettingsnormen, maakt dat in het plangebied geopteerd zou kunnen worden voor een 
26 units in een opstelling als witte vissershuisjes zoals verderop in de Bassevillestraat.  
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3.1.3 RUP Zon en Zee 

 
Bij beslissing van de Bestendige Deputatie d.d. 09/02/2012 werd een beleidsvisie op het naburige 
vakantiedomein ‘Zon en Zee’ planologisch verankerd.  
 
Figuur 3: RUP Zone en Zee (Bron: SumResearch) 

 
 
Het RUP vertrekt vanuit de visie dat de zone gestructureerd wordt door een zachte as op het tracé van 
de vroegere Vakantiestraat. Deze zachte as dient te worden ingericht met een activiteitenplein, 
waarrond vakantieverblijven samen met ondersteunende recreatieve functies gebouwd kunnen worden. 
Deze functies richten zich naar het activiteitenplein. Het bestaande aparthotel maakt deel uit van deze 
cluster. De rest van het terrein kan ook met vakantieverblijven bebouwd worden, waarbij de 
bouwhoogtes per deelzone zijn afgestemd op de ruimtelijke context. In globaliteit gaat het over een 
ontwikkeling tot 700 vakantieverblijven (type tweede verblijf of vakantielogies).  
 
De niet bebouwde delen moeten minstens 50% van het terrein uitmaken, en worden als park ingericht. 
In dit park dient de waterbeheersing uitgewerkt te worden. Ten aanzien van de Hovenierslaan en de J. 
Matthieulaan is een buffer van 10 m verplicht. 
 
De ontsluiting gebeurt in hoofdzaak vanaf de Essex Scottishlaan. Het parkeren gebeurt verplicht 
ondergronds. Bovengronds zijn enkel parkeerplaatsen voor mensen met een handicap toegelaten, 
alsook bezoekersparkings. Een tweede nevenontsluiting geschiedt via de J. Matthieulaan. 
 
Het RUP werd in een verkaveling vertaald, welke goedgekeurd werd bij zitting van het College 
Burgemeester en Schepenen d.d. 04/11/2013 en een wijzigende verkavelingsvergunning afgeleverd op 
14/02/2017. 
 
Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat ook een deel van het vakantiedomein Duinenzicht 
gevat is in het RUP Zon en Zee. Het omvat perceel 34 C 23. Deze zone werd door Twin Properties 
aangeduid als projectgebied ‘Zon en Duin’.  
 
De visievorming op dit perceel valt buiten het masterplan Duinenzicht daar deze kleine projectzone zich 
schaart achter het RUP Zon en Zee. Een omgevingsvergunning voor de realisatie van Zon & Zee 
inclusief de 2 Zon & Duin gebouwen, met toeristische logies, zal binnenkort worden aangevraagd bij de 
gemeente.  
 
De parkeerfaciliteiten worden – conform het RUP – ook integraal ingevuld op het projectgebied ‘Zon en 
Zee’, in een ondergrondse parking.   
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3.2 Milieuadministratieve situering  

3.2.1 Historiek van het plangebied 

 
Op 8 november 1932 werd de nv Ons Rustoord opgericht om zowel aan volwassenen als aan kinderen 
een luchtkuur aan te bieden. Het was een project van de Christelijke Mutualiteit van Kortrijk. 
 
De bouwgrond werd in januari 1933 aangekocht en de Torhoutse architect Willem Nolf kreeg de 
opdracht het gebouw te ontwerpen. Kanunnik Achiel Logghe coördineerde de bouw. Het gebouw sloot 
dichter aan bij Westende-Dorp dan bij de badplaats. 
  
Reeds op 11 augustus 1933 arriveerden de eerste kinderen. Dat jaar ontving Ons Rustoord 474 
kinderen. In 1936 liep dat cijfer op tot 1.241.  
 
Tijdens de bezetting lagen er bestendig Duitse troepen ingekwartierd. Het gebouw was omgeven door 
prikkeldraad en door loopgrachten met schootstellingen voor automatische wapens. Ernaast stond een 
barak voor het stallen van een twintigtal paarden. Na de bevrijding bezetten Engelse soldaten het 
gebouw. 
 
Door de oorlog en de aard van de bezetting, was een grondig herstel van het gebouw absoluut nodig. 
Op 7 maart 1947 konden we in ‘De Zeewacht’ lezen dat de grootste herstelwerken die aan de 
kinderkolonie sedert de bevrijding gedaan werden, hun einde naderden. Er werden ook geen 
volwassenen meer toegelaten, enkel nog kinderen van 2 tot 14 jaar, die er kwamen voor een preventieve 
luchtkuur of omdat hun gezinssituatie een opvang noodzakelijk maakte.  
 
Op het einde van de jaren 1970 kwamen steeds minder kinderen naar het home en in 1980 werd ‘Ons 
Rustoord’ opgenomen in het gezinsvakantiecomplex van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond 
(ACW): ‘Zon en Zee’.  
 
Einde 2000 viel ‘Zon en Zee’ weer uiteen. Er werd een omheining geplaatst op de grens met ‘Ons 
Rustoord’ en de nieuwe eigenaars werden de grootste politievakbond van het land, de NSVP (Nationaal 
Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel) en de militaire vakbond ACMP, Algemene Centrale 
van het Militair Personeel. De bouwheer NV Formatio investeerde vervolgens ruim 4,5 miljoen EUR. 
Alle bestaande gebouwen werden vernieuwd, met nieuwe ramen en de graspleinen werden 
heraangelegd. Het domein kreeg een dubbele bestemming. Het eerste deel werd een internationaal 
congres- en vormingscentrum NV Formatio voor seminaries, congressen, productvoorstellingen, 
feesten,... Het tweede deel werd een vakantiecentrum met een capaciteit van 48 kamers met 200 
bedden en appartementen voor 2 tot 8 personen. 
 
Echter deze opflakkering was van korte duur. Zoals zovele vakantiecentra besefte ook nv Formatio dat 
het beheer van een vakantiedomein geen corebusiness is voor een vakbond. Het domein werd dan ook 
verkocht in 2006 – 2007 aan projectontwikkelaar Twin Properties dat met haar dochtervennootschap 
Holiday Suites sterk inzet op de uitbouw van exploitatievastgoed.  
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3.2.2 Vergunningen 

 
Hierna wordt een overzicht gegeven van de bestaande vergunningen voor het plangebied.  

3.2.2.1 Stedenbouwkundige vergunningen 

Tabel 3: Stedenbouwkundige vergunningen  

Datum Omschrijving bouwvergunning 

23/03/1962 Bouwen van sanitaire inrichting 
24/01/1969 Verbouwen van woonhuis 
21/02/1995 Bouwen 40 vakantiewoningen 
10/07/2000 Aanleggen minigolf & kartingcircuit 
14/08/2001 Verbouwen berging + plaatsen tijdelijke constructies aan eetzaal 
01/06/2004 Oprichten 4 tennisvelden + omnisportveld/1 voetbalweide/slopen woning/vellen bomen 
26/09/2013 Verbouwing en uitbreiding van het hoofdgebouw van het voormalig vakantiedomein Formatio in 

functie van inrichting toeristische logies, gelegen Vakantiestraat 3 
06/10/2015 Regularisatie verbouwing en uitbreiding van het hoofdgebouw van het voormalig 

vakantiedomein Formatio ifv de inrichting van toeristische logies, gelegen Vakantiestraat 3 
14/06/2016 Wijzigen van de buitenaanleg rond toeristische logies met uitbreiding en verplaatsing van 

vergunde parking op het terrein. 
 

3.2.2.2 Milieuvergunningen 

Inzake de milieuvergunningen wordt in onderstaande tabel enkel een overzicht gegeven van de nog 
van toepassing zijnde milieuvergunningen op het plan. 
 
Tabel 4: Milieuvergunningen  

Datum 
besluit  

Einddatum 
vergunning 

Perceelnummers  Voorwerp van de vergunning Bijzondere 
milieuvoorwaarden 

05/11/1998 05/11/2018: 
vakantiedorp 
05/11/1999: 
feestzaal met 
dans-
gelegenheid 

Afd. 10, Sectie A: 
34/02, 34 C 23, 34 D 
23, 34 E 12, 34 M 30, 
34 V 18, 34 W 19, 37 X 
5 en 37 Y 5 
Afd. 11, Sectie B: 168 
T, 180 F, 180 G, 180 
H, 180 K, 180 L, 180 
M, 182 X, 190 B, 36 H, 
43 E en 51 D 

Vergunning voor de exploitatie 
van een vakantiedorp 
afgeleverd door Bestendige 
Deputatie van West-
Vlaanderen  

Niet relevant in 
voorliggend rapport 

05/07/2016 Akte van 
melding 

Afd. 10/ 
Westende/sectie A, 
nr(s) 0034F 32 

Inrichting Vlarem klasse 3: 
besluit van het college van 
burgemeester en schepenen 
houdende aktename, geldend 
als vergunning, van de melding 
ingediend door Twin Properties 
nv, voor de exploitatie van 
vakantielogies, gelegen 
Vakantiestraat 3 te 8434 
Middelkerke 

Niet van toepassing 

 

3.2.3 Bestaande milieustudies m.b.t. het plangebied 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de bestaande milieustudies met betrekking tot 
het plangebied.  
 
Tabel 5: Bestaande milieustudies m.b.t. plangebied 

Datum Studie Uitvoerder 

31/05/2010 Oriënterend bodemonderzoek: Formatio NV, 
Vakantiestraat 3 te 8434 Middelkerke 

Saneco bvba 

Maart 2013-Aug. 
2014 

Verkennende natuurstudie – inventarisatie Duinenzicht Johan Broidioi, Natuurpunt 
Middenkust 

25/02/2015 MOBER Masterplan Duinenzicht Patrick Maes 
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03/07/2014 Sonderingsverslag, Werf Vakantiestraat 3 , Westende, 
perceel 34 F 32 

Diepsonderingen 
Funderingsadvies Verbeke 
bvba 

03/01/2017 Bekrachtigde archeologienota opgemaakt ikv 
uitbreiding op  zone 2.  

BAAC Vlaanderen bvba 
 

 

3.2.3.1 Mober masterplan Duinenzicht 

 
Begin 2015 werd de mobiliteitsstudie afgerond voor het project Duinenzicht. Er werd hierbij vertrokken 
van het masterplan van SUM, waarbij drie varianten werden onderzocht: 

� Variant 1 :  750 vakantielogies 
� Variant 2 :  1.000 vakantielogies 
� Variant 3 :  1.250 vakantielogies 

 
Om het conflict met de voetgangers en fietsers beheersbaar te houden heeft de Mober gesteld dat het 
aantal voertuigen in de Bassevillestraat niet fors boven 200 voertuigen per uur mag klimmen. Dit is enkel 
het geval indien het aantal vakantieverblijven bij 100% vakantiepark beperkt blijft tot 750. Daarom heeft 
de projectontwikkelaar beslist om enkel de variant van 750 vakantieverblijven verder te onderzoeken in 
het m.e.r.-proces. 
 
De mober zorgt voor de nodige input bij de discipline mens-mobiliteit. 
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3.3 Beleidsmatige en juridische randvoorwaarden 
 
In onderstaande tabel worden de beleidsmatige en juridische randvoorwaarden samengevat 
weergegeven onder matrix vorm. De tabel verwijst eveneens naar kaarten, die zich in de bijhorende 
kaartenbundel bevinden. De belangrijkste randvoorwaarden, waarmee rekening dient gehouden te 
worden in het plan-MER worden meer in detail besproken in hoofdstuk 4.1 en 4.2.  
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Tabel 6: Overzicht juridische en beleidsmatige randvoorwaarden 

Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 
Milieuhygiëne Algemeen 
m.e.r.-decreet (18/12/2002) en 
uitvoeringsbesluit 

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van ingrepen waarvoor een 
milieueffectenrapport moet worden opgemaakt. 
 
Een plan-MER is nodig voor de RUP-procedure. Mogelijk ook project-m.e.r.-plichtig in functie 
van de vergunningsaanvraag. 

Ja Algemeen van toepassing 

Decreet algemene bepalingen 
milieubeleid (DABM)  
d.d. 05/04/1995 

Voor onderhavig plan is een plan-MER vereist i.k.v. het later op te stellen RUP Ja Algemeen van toepassing 

Milieuvergunningendecreet 
d.d.28/06/1985 en 
uitvoeringsbesluiten VLAREM I 
d.d. 06/02/1991 en VLAREM II 
d.d. 01/06/1995 en wijzigingen 

VLAREM geeft aan voor welke activiteiten en inrichtingen een milieuvergunning noodzakelijk 
is. Aanvullend wordt voor verscheidene rubrieken (gerelateerd aan aard van activiteiten) 
aangegeven aan welke (algemene en sectorale) voorwaarden moet voldaan worden. 
 
Het decreet en uitvoeringsbesluit zijn niet relevant op dit planniveau maar zal wel van belang 
kunnen zijn bij de latere, verdere projectontwikkeling binnen het plangebied. 

Neen 
 

Omgevingsvergunningsdecreet    
Materialendecreet d.d. 
24/06/2011 en uitvoeringsbesluit 
VLAREMA (B.S. d.d. 23/05/2012), 
welke het Afvalstoffendecreet d.d. 
02/07/1981 en uitvoeringsbesluit 
VLAREA d.d. 05/12/2003 
vervangt 

Het decreet zet de Europese Kaderrichtlijn 2008/98/EG om in Vlaamse regelgeving en legt 
een juridische basis voor de omslag van het Vlaamse Afvalstoffenbeleid naar een beleid 
gericht op de ganse materiaalkringloop. 
 
In het decreet staat een duurzame ontwikkeling inzake materiaalgebruik centraal, met name 
vrijwaren van de gezondheid van mens en milieu, tegengaan van verspilling van grondstoffen 
en energie. Hierbij wordt de Ladder van Lansink gerespecteerd. 
 
Het plan past in het kader van dit decreet en uitvoeringsbesluit. 

Ja Algemeen van toepassing 

Verdrag van Espoo  
d.d. 25/02/1991 

Dit verdrag voorziet dat bij projecten in een lidstaat die aanzienlijke effecten kunnen hebben 
op het milieu van een andere lidstaat, de lidstaat op wiens grondgebied het project wordt 
voorgesteld, informatie verstrekt aan de andere lidstaat. 
 
Er zijn geen (gewest- of) grensoverschrijdende effecten te verwachten.  

Neen  
 

Seveso-richtlijnen (1996/82/EG 
d.d. 09/12/1996 en 2003/105/EG 
d.d. 16/12/2003), 
geïmplementeerd via het decreet 
d.d. 01/12/2006 betreffende het 
samenwerkingsakkoord tussen de 
gewesten (B.S. 08/01/2007), het 
besluit ruimtelijke 
veiligheidsrapportage d.d. 
26/01/2007 (B.S. 19/06/2007) en 

Doelstelling is de preventie van zware ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn 
en beperkingen van de gevolgen hiervan voor mens en leefmilieu. Hiervoor voorzien de 
richtlijnen onder meer een veiligheidsrapport, een veiligheidsbeheersysteem en een 
omgevingsveiligheidsrapport. 
 
Gezien het plan enkel gericht is op de reconversie van en vakantiedomein, wordt er vanuit 
gegaan dat er geen veiligheidsrapportage opgemaakt moet worden. 
Het dichtstbij gelegen Seveso-bedrijf ligt in Veurne op 12 km van het plangebied. Wegens 
deze afstand is verder onderzoek niet vereist. 
 

 
 
 
 
 

Neen 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

het decreet 
milieueffectrapportage en 
veiligheidsrapportage  
d.d. 21/11/2003 (B.S. 29/04/2004) 
+ wijzigingen  

In uitvoering van artikel 4.2.5. van het decreet van 27 april 2007 houdende de wijziging van 
titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(DABM) is voorafgaand aan de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan een onderzoek tot 
milieueffectrapportage gevoerd. 

Ja Algemeen van toepassing 

Mestdecreet dd. 22/12/2006 Deze wetgeving bepaalt voor de afzet en het gebruik van (vooral dierlijke) meststoffen op 
Vlaamse (landbouw)gronden de verschillende voorwaarden. 
 
Er zal niet worden bemest in vakantiedomein.  

Neen  

Sectorale uitvoeringsplannen 
OVAM 

Sectorale uitvoeringsplannen hebben betrekking op concrete projecten, op acties in verband 
met preventie, recuperatie en verwijdering van afvalstoffen of op specifieke categorieën van 
afvalstoffen.  

Neen  

BBT/BREF documenten n.a.v. de 
IPPC-richtlijn (96/61/EG) 
opgeheven door de richtlijn 
2008/1/EG dd. 15/01/2008 

Op Europees niveau worden BREF-documenten opgesteld. Deze documenten geven per 
industriesector de BBT alsook de emissieniveaus (naar lucht, water, geluid, ) weer die 
gepaard gaan met deze BBT. 
 

Neen  

Ruimtelijke Ordening 

Vlaamse Codex ruimtelijke 
ordening (01/09/2009) 

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening omvat bepalingen inzake organisatie, planning, 
vergunningenbeleid en handhaving.  
 
De codex is relevant op dit planniveau inzake procedure tot opmaak van het RUP, waarvoor 
deze plan-MER wordt opgesteld.  

Ja Algemeen van toepassing 

Gewestplan, andere 
stedenbouwkundige plannen 
(BPA, APA, ...)  

Deze plannen geven het gewenste/toegestane grondgebruik binnen het Vlaams Gewest.  
 
Het plangebied is gelegen in het gewestplan Oostende-Middenkust, goedgekeurd bij KB van 
26 januari 1977. Het domein is gesitueerd in zone voor verblijfsrecreatie. Het projectgebied 
wordt ten dele gevat door twee BPA’s: Westende Dorp en Westende Bad  

Ja Algemeen van toepassing 
3.1.2 
 
Kaart 4 
Figuur 1 en 2 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP) 

In een ruimtelijk uitvoeringsplan legt de overheid de bodembestemming in een bepaald 
gebied vast. Indien voor een bepaald gebied een ruimtelijk uitvoeringsplan definitief werd 
goedgekeurd, vervalt het gewestplan voor dat gebied.  
 
Het plangebied is momenteel niet gelegen in een RUP. De bedoeling van dit plan-MER is de 
opmaak van een Gemeentelijk RUP. Voor het aangrenzende domein Zon & Zee werd reeds 
een Gemeentelijk RUP opgemaakt en goedgekeurd.  
 

Ja 
 

Algemeen van toepassing 

RSP-Vlaanderen (RSV) 
d.d. 23/09/1997 en herzieningen 
d.d.12/12/2003 en d.d. 
17/12/2010 

Volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is Westende – Middelkerke gesitueerd 
binnen het stedelijk netwerk van de Kust, een stedelijk netwerk op Vlaams niveau waar de 
stedelijke ontwikkeling geënt is op de toeristische en recreatieve ontplooiing.  
 
Het RSV wordt behandeld in hoofdstuk 4.1.1. 

Ja 4.1.1 
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Randvoorwaarde Toelichting Relevantie Bespreking in de tekst 

Provinciaal RSP West-
Vlaanderen (PRSP) d.d. 
06/03/2002, en herziening d.d. 
11/02/2014 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan biedt een referentiekader voor de ruimtelijke planning 
op gemeentelijk niveau: 
� Het PRSP doet uitspraak over de structuurbepalende elementen voor bovenlokale 

belangen die niet van gewestelijk belang zijn; 
� Het PRSP bevat aanwijzingen of desgevallend bindende bepalingen over de inhoud van 

de gemeentelijke structuurplannen, zowel formeel (taakomschrijving) als inhoudelijk 
(krijtlijnen van de invulling van de taak); 
� Het PRSP bevat naast bindende bepalingen over de uitvoering die op provinciaal niveau 

moet gebeuren, ook bindende bepalingen over de uitvoeringstaken (voor uitvoering van 
het provinciaal ruimtelijk structuurplan) die aan de gemeenten worden opgedragen. 
 

Het PRSP West-Vlaanderen wordt behandeld in hoofdstuk 4.1.2. 

Ja 4.1.2 

Gemeentelijk RSP Middelkerke 
(GRSP) d.d. 23/10/2008 

 

Het GRSP werd op 23 oktober 2008 door bij ministerieel besluit goedgekeurd en geeft de 
hoofdlijnen weer van het door de gemeente gewenste ruimtelijk beleid. 
 
Het GRSP Middelkerke wordt behandeld in hoofdstuk 4.1.3. 

Ja 4.1.3 

Sectoraal beleid 

Strategisch beleidsplan toerisme 
en recreatie aan de Kust 2015-
2020, goedgekeurd provincieraad 
02/10/2014  
 

Beschrijft de beleidsdoelstellingen voor de Vlaamse Kust op middellange termijn. Het geeft 
een stand van zaken van het kusttoerisme en legt de ontwikkelingslijnen vast tot 2020. 
Toerisme Vlaanderen en Westtoer hebben het samen opgemaakt op basis van talrijke 
onderzoeksresultaten en gesprekken met regionale en lokale actoren uit de kustgemeenten. 
Een groep deskundigen van beide instanties begeleidde dit proces. 
 
Waar in het vorige beleidsplan (2009 - 2014) de nadruk lag op het realiseren van de nodige 
basisinfrastructuur aan de Kust ligt de lat nu hoger. Samen met de sector willen Westtoer 
en Toerisme Vlaanderen de Vlaamse Kust verder ontwikkelen tot een topbestemming. 

Ja  4.1.5.1 

Landschapszorg 

Decreet d.d. 21/12/1988  
(+ wijzigingen) en besluiten 
betreffende ruilverkaveling en 
landinrichting 

 

Deze instrumenten hebben respectievelijk als doel te komen tot een betere economische 
uitbating en te komen tot volwaardige ontwikkeling van alle facetten van een gebied. 
 
Het plangebied bevindt zich niet in een ruilverkaveling. 

Neen  

Regionaal landschap Een regionaal landschap is een duurzaam samenwerkingsverband ter bevordering van o.a. 
streekeigen karakter, natuur, beheer kleine landschapselementen. 
 
Het plangebied behoort niet tot een regionaal landschap.  

Neen  
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Onroerend erfgoeddecreet 
(12/07/2013) & Onroerend- 
erfgoedbesluit (16/05/2014) 

Kaart 21 

Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en 
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. 
 
Het plangebied bevindt zich in het traditioneel landschap ‘Westelijke Middenkust’. Een deel 
van het projectgebied maakt deel uit van het landschapsrelict ‘IJzermonding en Sint-
Laureinsduinen’. Er is geen beschermd onroerend erfgoed. Volgens de Centraal 
Archeologische Inventaris bevindt het plangebied zich in de zone waar de slag bij Nieuwpoort 
in 1600 (tijdens de tachtigjarige oorlog) zich afspeelde. Tijdens WOI hebben de Duitsers in 
deze zone loopgraven aangelegd en ‘unterstanden’ gebouwd zodat waarschijnlijk elk spoor 
anno 1600 wellicht spoorloos en onherkenbaar zal zijn. 

Ja Discipline Landschap, 
bouwkundig erfgoed en 
archeologie 
 

Natuurbehoud 

Decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu d.d. 21/10/1997 (B.S. d.d. 
10/01/1998) 
 
 

Dit decreet heeft als doel de bescherming, de ontwikkeling, het beheer en het herstel van het 
natuurlijk milieu. Centraal staan een planmatige aanpak (natuurbeleidsplan), een horizontaal 
beleid (stand-still-principe) en een gebiedsgericht beleid. 
 
Het stand-still principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het natuurdecreet. 
Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de uitvoering van het project 
natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen vernietigd of ernstig beschadigd 
worden, moeten maatregelen genomen worden om deze vernietiging of beschadiging te 
voorkomen, te beperken of te herstellen. De vermelde principes zijn algemeen van 
toepassing. 

Ja Algemeen van toepassing 
Discipline Fauna en Flora 

Habitatrichtlijnengebieden 
(92/43/EEG)  

Kaart 20 

In het natuurdecreet werd de afbakening van speciale beschermingszones op Vlaams 
grondgebied geïntegreerd. De afbakening van deze speciale beschermingszones (SBZ-H) 
heeft als doel soorten en natuurlijke habitats in stand te houden. Indien het plangebied 
gelegen is of indien er effecten op dergelijke beschermingszones optreden, is de opmaak 
van een passende beoordeling vereist. 
 
Het plangebied grenst aan het habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden incl. IJzermonding en 
Zwin’.  

Ja Discipline Fauna en Flora 

Vogelrichtlijnengebieden 
(79/409/EEG) 

Kaart 20 

In het natuurdecreet werd de afbakening van speciale beschermingszones op Vlaams 
grondgebied geïntegreerd. De afbakening van deze speciale beschermingszones (SBZ-H) 
heeft als doel soorten en natuurlijke habitats in stand te houden. Indien het plangebied 
gelegen is of indien er effecten op dergelijke beschermingszones optreden, is de opmaak 
van een passende beoordeling vereist. 
 
Het plangebied is niet gelegen in of nabij een vogelrichtlijngebied. 

Neen  
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Vlaams ecologisch netwerk 
Kaart 19 

In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
afgebakend, bestaande uit 
� GEN of Grote Eenheden Natuur, met een hoge actuele natuurwaarde, 
� GENO of Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, met hoge potentiële natuurwaarde. 
Deze VEN-gebieden hebben een duidelijke samenhang en een voldoende aaneengesloten 
oppervlakte. In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en -ontwikkeling op de eerste plaats 
en moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten bewaard blijven. In functie hiervan 
gelden binnen VEN een aantal verbodsbepalingen. In het GENO zijn natuurelementen 
minder geconcentreerd aanwezig of zijn er maatregelen nodig om ook op terreinen die door 
menselijke ingrepen tot stand zijn gekomen, de natuur verder te ontwikkelen. 
 
Het plangebied grenst aan het VEN-gebied ‘De Middenkust’ (GEN). 

Ja Discipline Fauna en Flora 
 

Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk 

Kaart 19 

Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) omvat gebieden waarbij 
natuur een levensfunctie uitmaakt naast andere functies zoals landbouw, bosbouw, recreatie 
en wonen. Het IVON bestaat uit: 
� Natuurverwevingsgebieden, waar hoge natuurwaarden voorkomen naast de andere 

functies. Natuur is hier een nevenfunctie 
� Natuurverbindingsgebieden, die (ongeacht hun oppervlakte) van belang zijn voor de 

migratie van planten en dieren tussen de gebieden van het VEN en/of de 
natuurreservaten. 

 
Het plangebied en omgeving maken geen deel uit van een IVON gebied. 

Neen  

Vlaamse en/of erkende natuur- en 
bosreservaten 

 

Door de Vlaamse regering worden terreinen die belangrijk zijn voor het behoud en de 
ontwikkeling van het natuurlijke milieu aangewezen of erkend. 
 
Het plangebied en omgeving maken geen deel uit van een erkend of Vlaams reservaat. 

Neen  

Ministerieel besluit tot onteigening 
ten algemene nutte van 
onroerende goederen gelegen op 
het grondgebied van de 
gemeente Middelkerke 
(23/10/2009) 

Vordering door het algemeen nut, en meer in het bijzonder het natuurbehoud, van de 
onmiddellijke inbezitneming voor rekening van het Vlaamse Gewest van een deel van 
perceel 1 F 02. 

Ja Fauna & Flora 

Beschermde planten en dieren 
(maakt deel uit van het 
natuurdecreet, art. 51) 

Een aantal plant- en diersoorten zijn op nationaal niveau beschermd. Het is o. a verboden 
deze soorten te bejagen, te vangen alsook hun woon- en schuilplaatsen te beschadigen of 
met opzet te verstoren. De lijst van soorten van communautair belang voorkomend in 
Vlaanderen is opgenomen in bijlage 3 van het Natuurdecreet. 

Ja Algemeen van toepassing 
 

Bosdecreet (13 juni 1990, een 
laatst gewijzigd 8 januari 2016) 
 

Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in het bosdecreet 
o.a. de vergunningsvoorwaarden voor kappingen en eventuele compensaties voor 
ontbossing.  
 
In het plangebied en omgeving liggen geen bospercelen.  

Neen  
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Biologische waarderingskaart 
(2004 en actualisaties) 

Kaart 17 

Deze kaart is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het Vlaamse Gewest; een 
landschapsecologische analyse van het gebied. 
 
Volgens de biologische waarderingskaart is het plangebied gelegen in een biologisch minder 
waardevol gebied (halfopen of open bebouwing met beplanting). Ten noorden van zone 4 
van het plangebied komt een biologisch zeer waardevol kalkrijk duingrasland voor.  

Ja Discipline Fauna en Flora 

Conventie van Ramsar  
d.d. 02/02/1971 

De Ramsar-conventie is een internationale overeenkomst inzake watergebieden 
(draslanden) die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder als woongebied voor 
watervogels. 
 
Het plan is niet gelegen in een Ramsar gebied. 

Neen  

Conventie van Bonn De Bonn-conventie (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) 
is een verdrag dat op initiatief van de Verenigde Naties in 1979 in Bonn werd gesloten. Het 
doel is het behoud van (met name bedreigde) trekkende diersoorten 

Ja Discipline Fauna en Flora 

Milieubeleidsplannen 
Milieubeleidsplannen In de milieubeleidsplannen (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) worden voor diverse 

thema’s (zoals verstoring door geluid, verdroging, verontreiniging, …) doelstellingen 
geformuleerd evenals maatregelen die de realisatie van deze doelstellingen mogelijk moeten 
maken. 
De doelstellingen zijn relevant als leidraad i.f.v. de milderende maatregelen die voor het plan 
zullen voorgesteld worden. 

Ja Diverse disciplines  

Vlaams Milieubeleidsplan 
2011-2015 (d.d. 27/05/2011) 

De Vlaamse regering stippelt elke vijf jaar een milieubeleidsplan uit met een stapsgewijze 
aanpak van de milieuproblematiek. Het Vlaamse Milieubeleidsplan omvat korte termijn- en 
lange termijndoelstellingen met concrete maatregelen om de beoogde resultaten te bereiken. 
Het huidige Milieubeleidsplan 2010-2015 is het vierde op rij en de opvolger van het Vlaamse 
Milieubeleidsplan 2003-2007, dat verlengd en geactualiseerd werd tot 2010.  
Het MINA-plan 4 stelt 8 uitdagingen voorop om het Vlaams milieu binnen een termijn van 
één generatie gezonder en nog leefbaarder te maken:  
1. Een betere kwaliteit van de leefomgeving  
2. Verantwoorde productie en consumptie  
3. Biodiversiteit en ecosystemen in balans brengen  
4. Klimaatvriendelijke samenleving  
5. Beperkte milieu-impact op andere landen  
6. Risicobeheersing  
7. Inzake milieu evengoed scoren als de andere economische topregio’s  
8. Sterker milieubewustzijn  

Ja Algemeen van toepassing 

Gemeentelijk milieubeleidsplan  De Gemeente Middelkerke beschikt niet over een Gemeentelijk Milieubeleidsplan. Neen 
 

Milieuhygiëne Bodem en Water 

Decreet integraal waterbeleid 
d.d. 18/07/2003 (B.S. d.d. 
14/11/2003) 

Dit decreet bevat bepalingen betreffende het gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, 
beheren en herstellen van watersystemen. Het heeft tot doel een goede toestand van grond- 
en oppervlaktewater te bereiken, zowel op kwalitatief als op kwantitatief vlak. De bepalingen 

Ja Discipline Bodem en Water 
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zijn algemeen van toepassing. Als instrument dat de realisatie van de vooropgestelde 
doelstellingen mede moet mogelijk maken voorziet het decreet de watertoets. 
De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten 
veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het 
grondwater of de waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de watertoets wordt als een 
waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het 
programma. 

Besluit milieukwaliteitsnormen 
voor oppervlaktewater, 
waterbodems en grondwater d.d. 
21/05/2010 (in uitvoering van 
decreet integraal waterbeleid 
opgenomen in Vlarem II) 

Het immissiebesluit legt de kwaliteitsdoelstellingen (afhankelijk van de bestemming) voor alle 
oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net vast. In Vlarem II zijn de 
milieukwaliteitsnormen vastgelegd die met deze doelstelling overeenkomen, alsook de 
lozingsvoorwaarden.  
 

Ja Discipline Bodem en Water 

Bestemming oppervlaktewaters 
d.d. 08/12/1998 

Dit is een besluit van de Vlaamse Regering d.d. 08/12/1998 tot aanduiding van de 
oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, 
zwemwater, viswater en schelpdierwater. 
 
In het plangebied is geen oppervlaktewater gelegen. 

Neen  

Grondwaterdecreet 
d.d. 24/01/1984 en 
uitvoeringsbesluit over de 
afbakening van waterwingebieden 
en beschermingszones 
d.d. 27/03/1985 

Vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het grondwater als voor het 
grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van waterwingebieden en 
beschermingszones rond drinkwaterwingebieden.  
 
Het plangebied ligt niet in een waterwingebied of beschermingszone, noch in de omgeving 
ervan. 

Neen 
 

Kwetsbaarheidskaart van het 
grondwater 

Kaart 12 

Geeft de gevoeligheid van het grondwater voor vervuiling weer.  Op basis van de aard van 
deklaag, kenmerken van watervoerende laag en onverzadigde zone wordt een indeling 
gemaakt in zeer kwetsbaar, kwetsbaar, matig kwetsbaar en weinig kwetsbaar.  
 
Het plangebied ligt in een voor het grondwater zeer kwetsbare zone (Ca1).  

Ja Discipline Water - 
geohydrologie 

Wet op de onbevaarbare 
waterlopen (K.B. 28/12/1967) 

Kaart 17 

Regelt o.a. bepalingen betreffende 'buitengewone werken van verbetering of wijziging' aan 
waterlopen. 
 
In het plangebied is geen onbevaarbare waterloop aanwezig. De meest nabije waterloop 
bevindt zich op ca. 100 m in westelijke richting (‘Het Geleed’).  

Neen 
 

Wet op de bevaarbare waterlopen 
(K.B. 05/10/1992) 

Kaart 17 

Duidt de bevaarbare waterlopen, overgedragen van de Staat aan het Vlaamse Gewest aan. 
 
In en nabij het plangebied is geen bevaarbare waterloop aanwezig.  

Neen  

Bekkenbeheerplan van het 
IJzerbekken 2008-2013  

In uitvoering van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 de 
Vlaamse Regering op 30 januari 2009 de elf bekkenbeheerplannen en de bijhorende 
deelbekkenbeheerplannen vast. Het bekkenbeheerplan heeft tot doel de beleidsvisie op het 
integrale waterbeleid voor het IJzerbekken te ontwikkelen en te beschrijven. Het vormt de 
leidraad voor de realisatie van een vernieuwd waterbeleid. De basisdoelstelling van het 

Ja Discipline Water 
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bekkenbeheerplan is de bescherming, het herstel en de verbetering van de natuurlijke 
werking en structuur van het watersysteem. Daarnaast spelen verschillende menselijke 
belangen in het bekken een belangrijke rol. Die belangen leggen bepaalde eisen of wensen 
op aan het watersysteem. Is er sprake van tegenstrijdige belangen of een verstoring van 
het watersysteem, dan is er een afweging nodig. Door rekening te houden met de 
specifieke lokale omstandigheden, ontstaat een ruimtelijke differentiatie in het waterbeleid. 
 
Het plangebied behoort tot het deelbekkenbeheerplan “Gistel-Ambacht”.  

Overstromingsgebieden 
Kaart 18 

Het plangebied is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.  Ja Discipline Water  

Legionella besluit dd. 09/02/2007 
(B.S. dd. 04/05/2007 

Dit besluit omschrijft de bescherming van mens t.a.v. de (gevaarlijke) besmetting door 
Legionella (in waterig milieu). 
 
Gezien een hotel voorzien wordt, en dit beschouwd wordt als een matigrisico-inrichting, is 
het Legionella besluit van toepassing.  

Ja Discipline Mens  

Besluit houdende vaststelling van 
een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening 
inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorziening 
buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater 
(05/07/2013) 

In dit besluit wordt het principe gehanteerd dat in het hemelwater in eerste instantie dient 
hergebruikt te worden, in tweede instantie in de bodem infiltreert en in laatste instantie 
vertraagd wordt afgevoerd. 

Ja Discipline Water 

K.B. dd. 15/10/1935 houdende het 
Algemeen Reglement der 
Scheepvaartwegen van het 
Koninkrijk 

Het besluit omvat algemene bepalingen m.b.t. het gebruik van waterwegen. Dit besluit werd 
later aangevuld met een politiereglement (24/09/2006) en legt specifieke regels op voor 
bepaalde waterwegen.  
 
In het plangebied komen geen bevaarbare waterlopen voor.  

Neen  

Decreet betreffende 
bodemsanering d.d. 27/10/2006 
en uitvoeringsbesluit VLAREBO 
d.d.14/12/2007, welke 
voorgaande decreet en 
uitvoeringsbesluit vervangen. 

Het bodemsaneringsdecreet en VLAREBO regelen enerzijds de sanering van 
verontreinigde gronden in het Vlaamse Gewest en anderzijds het grondverzet in het 
Vlaams Gewest. 
 
Van toepassing op het grondverzet in het plangebied. 

Ja Discipline Bodem 

Milieuhygiëne Lucht 
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Beschermingszones 
luchtverontreiniging 

Op diverse plaatsen in Vlaanderen zijn er zones afgebakend die specifieke (strengere) 
voorwaarden hebben ten aanzien van lozingen van afvalgassen ter bescherming van mens 
en leefmilieu.  

 
Het plangebied bevindt zich niet in een beschermingszone of speciale beschermingszone 
inzake luchtverontreiniging. 

Neen  

Europese kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit (2008/50/EG) en 3 
dochterrichtlijnen d.d. 20/05/2008; 
geïmplementeerd via Vlarem II 

Deze kaderrichtlijn vormt samen met een aantal dochterrichtlijnen de basis voor het 
luchtbeleid in Europa (luchtkwaliteit, beoordelingscriteria). Hierin worden o.a. de 
verontreinigende stoffen omschreven waarvoor in de dochterrichtlijnen grenswaarden of 
richtwaarden worden vastgelegd.  

Ja Discipline Lucht 

NEC-richtlijn (2001/81/EG) d.d. 
23/10/2001; geïmplementeerd via 
Vlarem II 

De richtlijn bepaalt de nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen 
en beoogt de beperking van emissie van verzurende en eutrofiërende verontreinigende 
stoffen en van ozonpercusoren. In België zijn de emissieplafonds opgesplitst naar de drie 
gewesten en de transportsector.  

Ja Discipline Lucht 

PACT 2020 
Dit pact stelt dat Vlaanderen voor de luchtkwaliteit in 2020 even goed moet scoren als 
Europese topregio’s. Hierbij dienen de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof met 25% 
dalen t.o.v. 2007. 

Ja Discipline Lucht 

Protocol van Göteborg  
d.d. 4/05/2012 

In dit protocol werden lucht emissieplafonds vastgelegd ter bescherming van de luchtkwaliteit 
(grensoverschrijdend). 

Ja Discipline Lucht 

Saneringsplan fijn stof dd. 
23/12/2005 voor de zones met 
overschrijding in 2003 en aanpak 
fijn stof problematiek in 
Vlaanderen 

Om de stofemissies te verlagen, keurde de Vlaamse overheid in 2005 het Vlaamse stofplan 
van 2005 goed. 
Sinds 1 januari 2005 mogen van Europa de grenswaarden van fijn stof maximaal 35 keer per 
jaar worden overschreden. Om de stofemissies te verlagen werd eind 2005 het Vlaamse 
stofplan goedgekeurd. De acties van het stofplan richten zich enerzijds tot alle sectoren 
(wegverkeer, huishoudens, industrie, scheepvaart, tertiaire sector, land- en tuinbouw) en zijn 
anderzijds toegespitst op zogenoemde hotspots, welbepaalde plaatsen met verhoogde 
concentratie (industriële hotspots, steden en gemeenten, snel- en gewestwegen). 

Ja Discipline Lucht 

Mobiliteit 

Nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen 
werd voorlopig vastgesteld d.d. 
25/10/2013 

Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsplan voor de komende jaren. Dit plan vormt een algemeen 
kader voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Hierbij worden 
doelstellingen en beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid geformuleerd. Het plan 
tracht de bereikbaarheid van steden en gemeenten te garanderen, de verkeersveiligheid te 
vergroten, een leefbare mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug te dringen. 

Ja Discipline Mens - mobiliteit 

Decreet d.d. 20/03/2009 
betreffende het mobiliteitsbeleid 
gewijzigd bij decreet d.d. 
10/02/2012 (BS 20/03/2012) 

Geeft een omkadering voor het mobiliteitsbeleid gericht op duurzame mobiliteitsontwikkeling 
en regelt o.a. de opmaak van mobiliteitsplannen. 
 
Er dient rekening gehouden te worden met het mobiliteitsplan van Middelkerke (herziening 
2014). 

Ja Discipline Mens - mobiliteit 
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4 BESCHRIJVING VAN HET VOORGENOMEN PLAN 

4.1 Ruimtelijke afweging 

4.1.1 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Voor ruimtelijke ordening is een beleid op lange termijn van groot belang. Het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen is sinds 1997 een belangrijk fundament van het ruimtelijk beleid, waarbij aangegeven wordt 
hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan. De consequenties van deze visie worden in detail 
en op wetenschappelijk onderbouwde wijze uitgewerkt voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, 
de economische gebieden en de ruimte voor infrastructuur. Het RSV werd goedgekeurd bij besluit van 
de Vlaamse Regering d.d. 23/09/1997 en bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen betreft, bij 
decreet van 17/12/1997. Het RSV werd tweemaal herzien. Deze herzieningen van het RSV werden door 
de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op respectievelijk 12/12/2003 en 17/12/2010 en bekrachtigd, 
voor wat de bindende bepalingen betreft, bij decreet van respectievelijk 19/03/2004 en 16/02/2011. De 
laatste herziening gaat voornamelijk om een actualisering van het cijfermateriaal. Er worden ook enkele 
knelpunten aangepakt. 
 
Volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is Westende - Middelkerke gesitueerd binnen het 
stedelijk netwerk van de Kust, een stedelijk netwerk op Vlaams niveau waar de stedelijke ontwikkeling 
geënt is op de toeristische en recreatieve ontplooiing.  
 

4.1.2 Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRSP) West-

Vlaanderen 

Op 6 maart 2002 werd het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen goedgekeurd. Dit 
beleidsplan stelt een ruimtelijk kader voor het provinciale beleid op langere termijn voorop. Het schept 
voor de provincie de voorwaarden en de mogelijkheden om het ruimtegebruik in West-Vlaanderen bij te 
sturen en te ontwikkelen. Dit gebeurt o.a. door de opmaak van provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, maar ook door de gemeentelijke ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen (al dan 
niet) goed te keuren en door op het terrein specifieke projecten te ondersteunen en te realiseren. 
Op 22 april 2010 heeft de deputatie beslist om het provinciaal ruimtelijk structuurplan in herziening te 
stellen. Het addendum provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen werd definitief vastgesteld 
door de provincieraad op 27 juni 2013. Op 11 februari 2014 heeft de minister de gedeeltelijke herziening 
van het provinciaal ruimtelijk structuurplan goedgekeurd, mits uitsluiting van de verplichting om sociale 
woningen te voorzien.  
 
Gelet op de situering van Westende - Middelkerke in het toeristisch-recreatief netwerk van de Vlaamse 
kust, zijn toerisme en recreatie de structuurbepalende functies. Beleidsdoelstellingen in deze zijn vanuit 
het PRS o.a. het duurzaam en kwalitatief versterken van het bestaande toeristisch-recreatief aanbod 
en het optimaal benutten van nog aanwezige potenties voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. Dit 
werd vertaald in de gewenste ruimtelijke structuur via o.a. de idee van een “kralensnoer” van 
badplaatsen als multifunctionele en complementaire knooppunten. Hier kan een kwalitatieve uitbouw 
en uitbreiding (omwille van kwaliteitsverbeteringen) een beleidspunt vormen.   
 

4.1.3 Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRSP) 

Middelkerke 

 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Middelkerke werd goedgekeurd bij 
ministerieel besluit op 23 oktober 2008 en bestaat uit drie delen: 
� Deel 1 is het informatieve gedeelte. Hierin werd de toestand op het moment van opmaak 

beschreven. Vanzelfsprekend ligt de focus op het ruimtelijke aspect, maar het wordt vanuit de 
verschillende maatschappelijke oogpunten benaderd.  

� Deel 2 is het richtinggevend gedeelte. In dit hoofdstuk wordt richting gezocht voor de gewenste 
ontwikkelingen.  

� Deel 3 is het bindend gedeelte waarin door de gemeenteraad specifieke opties worden 
genomen. 
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Het GRS poneert volgende uitgangspunten:  
� Middelkerke wenst zijn rol te vervullen binnen het stedelijk netwerk van de kust 
� een duurzame ruimtelijke ontwikkeling vormt hierbij de basis 
� het streven naar een maximale ruimtelijke kwaliteit is de uiteindelijke doelstelling van de 

ruimtelijke planning 
� de ruimtelijke draagkracht wordt als uitgangspunt gehanteerd 

 
Dit wordt vertaald in o.m. volgende basisdoelstellingen:  
� het versterken van het leefbaarheidsaspect is een uitgangspunt 
� het ontwikkelen van een duurzaam toeristisch recreatief aanbod 

o het kanaliseren van de parkeerdruk 
o het verhogen van de kwaliteiten van de openlucht recreatieve verblijven  
o het concentreren van de openlucht recreatieve verblijven 
o het streven naar hoogwaardige recreatieve voorzieningen  

 
Inzake de gewenste toeristisch-recreatieve structuur wordt dit nader verfijnd als volgt:  
� het werken aan een kwalitatief ruimtelijk en esthetisch karakter van de kustbadplaatsen 
� het streven naar een verdere differentiatie en kwalitatieve opwaardering van het aanbod  
� het aanmoedigen van meer kwalitatieve vormen van de recreatieve verblijven 

Hierbij wordt in bijzonder een lans gebroken om 1° te werken aan een hoge ruimtelijke en architecturale 
waarde binnen de kustzone alsook om 2° de belevingswaarde van de publieke ruimten te verhogen.  
 
Vanuit een territoriale benadering naar visievorming op Westende Bad en Dorp, die beide geselecteerd 
werden als verstedelijkte kustdorpen, wordt vanuit de ambitie voor een verdere toeristische uitbouw (in 
bijzonder Zon en Zee wordt expliciet vermeld) volgende doelstellingen geponeerd:  
� het versterken van de kustgebonden toeristisch-recreatieve potenties rekening houdend met de 

draagkracht van de omgeving 
� het herstellen van het evenwicht tussen autochtone bewoning en de toeristische infrastructuur 
� het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van de bebouwing en het publieke domein 

 
Of hoe het GRS de stelling poneert om bij de invulling van verblijfsrecreatieve zones sterker te focussen 
op kwaliteit en minder op kwantiteit. Voorliggend plan zal hierop inspelen dankzij het nastreven van een 
hoge ruimtelijke kwaliteit mét ook bijzondere aandacht naar de (semi)publieke ruimte – 
groenvoorzieningen – architectuur – e.d. 
 

4.1.4 Relatie met het Mobiliteitsplan Middelkerke 

 
Hiervoor wordt verwezen naar de discipline mens-mobiliteit. 
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4.1.5 Toeristisch-recreatieve context 

4.1.5.1 Reflectie Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust 

 
De (her)ontwikkeling van het vakantiedomein dient vanzelfsprekend getoetst te worden aan het 
Strategisch Beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de Kust. 
 
De visie voor de Kust op lange termijn kan als volgt geformuleerd worden: 
� De belangrijke economische positie (omzet en tewerkstelling) van het kusttoerisme bestendigen 

door een verbreding van de bestemming voor (lange) zomervakanties naar een eigentijdse 
vierseizoensbestemming. 

� Het aanbieden van topkwaliteit aan toeristische voorzieningen en beleving ter versterking van 
de concurrentiepositie van de Kust op de internationale markt ten opzichte van andere nabije 
buitenlandse kustbestemmingen. O.a. bijkomende beeldbepalende projecten aan de Kust 
kunnen de positionering op de binnenlandse en internationale markt versterken. 

� Het toegankelijk en democratisch houden van de Kust als een toeristische bestemming voor 
iedereen. 

 
Deze missie bevat zodoende diverse componenten:  
� het veilig stellen van de socio-economische positie van het kusttoerisme 

Niet het volume van overnachtingen of dagtrips is belangrijk wel het resulteren in meer omzet 
en een meer volwaardige werkgelegenheid aan de kust.  

� het streven naar duurzaamheid door seizoensverbreding 
De kust kende een hoge seizoenaliteit, de uitdaging luidt dan ook het op een duurzame manier 
omgaan met deze pieken en het spreiden van bezoekersaantallen over het hele jaar. 

� het beantwoorden aan de zich steeds wijzigende behoeften van een breed publiek 
Het opzet is het verder ontwikkelen van de Vlaamse kust als een eigentijdse kwalitatieve 
toeristisch-recreatieve bestemming. In het plan wordt tevens de lans gebroken om aandacht te 
schenken aan doelgroepen als o.m. minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen (‘budget’-
segment).  

 
Deze visievorming wordt ter hart genomen bij de opmaak van voorliggend plan.  
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4.1.5.2 Casus tweede verblijven & commerciële logies in Middelkerke - Westende 

 
Westtoer publiceerde volgende cijfers m.b.t. het logiesaanbod:  
 
Figuur 4: Logiesaanbod aan de Vlaamse kust 

 
 
Dat commerciële logies nochtans noodzakelijk zijn staat buiten kijf. Immers ze creëren de grootste 
toegevoegde waarde en tewerkstelling (cfr. multiplicatoreffect, direct alsook indirect) én dit het jaar rond. 
 
Dat er een discrepantie is in het aanbod commerciële logies (8% aanbod) t.o.v. de tweede verblijven, 
incl. de standplaatsen & vakantiewoningen op openluchtrecreatieve terreinen, blijkt ook uit een andere 
dataset, die van de tweede verblijven. Zoals elders aan de Vlaamse kust treedt zich een verdringing op 
t.o.v. de autochtone bevolking.  
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Figuur 5: Twee verblijven aan de Vlaamse kust (WES) 

 

 
Het behoeft dan ook weinig betoog dat het gemeentebestuur (o.m. in het GRS) alsook de hogere 
overheden (o.m. Strategisch Plan voor het Toerisme, Westtoer – zie verder) pleiten om het aanbod aan 
commerciële logies (met centraal beheer) te handhaven en zo mogelijk te versterken.  
 

4.2 Beschrijving van de alternatieven 
4.2.1 Nulalternatief 

 
Een alternatief dat traditioneel in een MER dient beschouwd te worden, is het nulalternatief. Dit is het 
niet-uitvoeren van het plan, en dus ook het project. Voor voorliggend plan komt dit neer op het behouden 
van de planologische context waarin 700 à 750 toeristische logies gecreëerd kunnen worden met max. 
2+1 bouwlagen (BPA Westende Dorp) en deels paviljoen typologie (BPA Westende Bad).  
 
In het nulalternatief is er reeds een reconversie van het hoofdgebouw opgenomen. Hiervoor werd 
immers reeds op 26 september 2013 een stedenbouwkundige vergunning verleend. In mei 2014 werd 
vervolgens gestart met het strippen van het gebouw. Gelet op het markante voorkomen van het 
hoofdgebouw werd beslist om de grondvorm van het gebouw en haar architecturale kwaliteiten te 
behouden en te versterken. Er kwam een beperkte aanbouw waardoor de buitengang een centrale 
middengang werd welke langs weerzijden geflankeerd wordt door vakantielogies. Tevens werden twee 
sport & leisure outdoor-zones met nieuwe speelelementen ingericht. Een eerste fase van de exploitatie 
is geopend net voor de zomer 2016 en de tweede fase in december 2016. Het centrale middenblok 
(waar voorheen seminaries in georganiseerd werden) werd tot nog toe behouden. De initiatiefnemer 
heeft intussen uitbreidingsplannen klaar liggen om voor de zomer 2017 in te dienen bij de gemeente. 
Voor de uitbreiding op zone 2 zou het centrale middenblok geruimd worden en ingericht als 
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binnenterrein met openluchtzwembad tussen 2 uitbreidingsvleugels. De uitbreidingsvleugels zijn mee 
opgenomen in de verschillende ruimtelijke scenario’s. 
 
Qua parkeerfaciliteiten werd voorzien in enerzijds een heringebruikname van de parkeerplaatsen 
langsheen de Vakantiestraat, als anderzijds een heringebruikname van een parkeerzone aan de 
Bassevillestraat. Bij de uitbreidingsplannen in zone 2 is meteen een ondergrondse parking inbegrepen. 
  
 

4.2.2 Locatiealternatieven 
 
Een locatiealternatief is een alternatief dat erin bestaat het plan (of delen ervan) te realiseren op een 
andere locatie dan die voorzien in het basisalternatief. 
 
Het gebied is thans ingekleurd als zone voor verblijfsrecreatie. Conform de beleidsvisies in het GRS 
alsook PRS, is het de wens van de toeristische initiatiefnemer om de site een kwaliteitsvolle 
opwaardering te laten ondergaan. Een planologische ruil lijkt temeer niet wenselijk gelet op de situering 
van het gebied, quasi ingesloten door andere zones voor verblijfsrecreatie en woongebied. Er worden 
dan ook geen locatie-alternatieven onderzocht. 
 

4.2.3 Inrichtingsalternatieven 

 
Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plangebied een andere 
(ruimtelijke) configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien.  
 
Er worden drie inrichtingsalternatieven in beschouwing genomen, waarbij gespeeld wordt met de 
bouwhoogte van het baken en de bebouwing/bouwhoogte van de semi-publieke ruimte:  
� baken light (Kaart 26) 
� baken medium (Kaart 27) 
� baken high (Kaart 28) 

 

4.3 Beschrijving voorgenomen planelementen 

4.3.1 Voorgenomen planelementen 

 
Het studiebureau SUM lanceerde het idee om af te stappen van een klassieke invulling die een groot 
grondbeslag kent en opperde om een landmark op te richten op het perceel palend aan het duingebied. 
Zo wordt een baken gecreëerd dat een kwalitatievere invulling zal geven aan het projectgebied en aan 
Westende op zich. Dit niet alleen vanuit het idee van een attractief vormgegeven gebouw, maar ook 
omdat dit een kleiner grondbeslag kent waardoor er kansen zijn om de duinbiotopen via een parkaanleg 
langsheen de Bassevillestraat als het ware door te trekken tot aan de Vakantiestraat en alzo richting 
Westende Dorp, wat kan omschreven worden als het ontstaan van een “groene loper”. 
 
Zoals hoger gesteld, is een programma van 45.000 m² - 700 à 750 toeristische logies het vertrekpunt. 
De hamvraag is de ruimtelijke configuratie waarbij de discussie in abstractie ontleed kan worden in vier 
delen:  
� deel georiënteerd naar de Hoveniersstraat (thans in gebruik als vakantiedomein met 

toeristische logies in één O-vormig complex rondom een centrale middentuin): 
renovatie/uitbreiding van de bestaande O-vormige configuratie en een uitbreiding van het 
centrumgebouw in lijn van de thans aanwezige typologie / gabariet (geen 
inrichtingsalternatieven) 

� centraal deel (Vakantiestraat ‘West’) – reconversie hoofdgebouw als vergund (zie hoger): geen 
inrichtingsalternatieven 

� centraal deel (Vakantiestraat ‘Oost’) – inrichting van een check-in/evenementenzone; het betreft 
een verfijning – detailuitwerking van het masterplan SUM ingegeven vanuit volgende motivaties:  

o de wenselijkheid vanuit mobiliteitsoogpunt om i.f.v. toekomende gasten een check-in 
parking te voorzien, welke geen impact genereert qua filevorming op het openbaar 
domein 
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o het door vertalen van het RUP Zon en Zee en haar visie op de Vakantiestraat in 
bijzonder, immers het plein zal op niet-incheck-dagen (bvb. dinsdag of woensdag) ook 
dienstbaar kunnen zijn voor evenementen (bvb. een boerenmarkt of muziekoptreden) 

o de ligging op enerzijds een steenworp van de receptie in het vergunde centrumgebouw 
als anderzijds de centrale ligging vanuit perspectief gasten (centraal op het domein) én 
vanuit perspectief goed-nabuurschap (op ruime afstand van de bewoning in de Essex 
Scottishlaan en Hovenierslaan)  

o en plus kan dit plein/parking kansen scheppen om – zo geopteerd wordt voor het 
bakenscenario – invulling te geven aan het concept van de nieuwe publieke ruimte (met 
diverse landschapskamers)  

� deel georiënteerd naar de E. Scottishlaan (incluis het perceel grenzend aan het duingebied)  
baken: vertrekkend vanuit het masterplan SUM 2011 wordt koers gezet naar een 
landmark voor Westende gekoppeld aan de creatie van nieuwe semi-publieke ruimte 
langsheen de Bassevillestraat (“groene loper”) 

- er worden drie uitvoeringsalternatieven ontwikkeld waarbij gespeeld wordt met 
de bouwhoogte en bebouwing/bouwhoogte van de semi-publieke ruimte (Kaart  
26, 27 en 28). De totale grondoppervlakte van het baken is steeds ca. 1450 m² 
en deze oppervlakte heeft steeds dezelfde vorm. 

• Baken light: baken met 18 bouwlagen over een grondoppervlakte van 
290 m² en 4 bouwlagen over resterend volume van 1160 m² 

• Baken medium: baken met 18 bouwlagen afhellend naar 9 bouwlagen, 
met tussenin 15 en 12 bouwlagen over de totale oppervlakte van 1450 
m² 

• Baken high: baken met 18 bouwlagen over de totale grondoppervlakte 
van 1450 m² 

Kanttekening: qua inplanting (ondergrondse) parkeerfaciliteiten wordt vertrokken vanuit een mogelijke 
vierdeling als volgt (Kaart 29): 
� deelzone 1 richting Hoveniersstraat: ondergronds, met mogelijke discussie rond inplanting 

in/uitrit) en bovengronds 
� deelzone 2 t.h.v. Vakantiestraat: bovengronds (in functie van check-in/out), cfr huidige 

vergunning hoofdgebouw en ondergronds 
� deelzone 3 t.h.v. thans tennisvelden: ondergronds 
� deelzone 4 t.h.v. perceel grenzend aan duingebied: ondergronds  

 
Naast de ruimtelijke kerncijfers (en plannen) die het plan genereert (zie vorig), heeft dit vanzelfsprekend 
ook een te kwantificeren dimensie qua bezoekersaantallen.  
 
Zoals gesteld wordt in het MER een onderzoek verricht naar de realisatie van 750 toeristische logies 
waarbij volgende invulling onderzocht wordt:  
� vakantiepark – centraal beheerde vakantielogies 

Sowieso zal minstens 50% van het project Duinenzicht als centraal beheerd vakantiepark 
gerealiseerd worden. Echter de vraag is of het niet opportuun is om ten dele ook een andere 
invulling te bieden, opportuun i.e. ingegeven vanuit een ruimtelijke – stedenbouwkundige 
reflectie (casus hotel) of vanuit een commerciële reflectie (casus hotel alsook tweede verblijf)  

� hotel  
Gelet op de wenselijkheid om een levendige plint (i.e. de eerste 5 à 7 verdiepingen) te 
realiseren, is het een denkpiste om in het baken de onderste verdiepingen in te richten als hotel. 
Het hotel zou zich positioneren in het economy-segment (drie sterren) en zou beperkt zijn tot 
een tachtigtal hotelkamers (vervat in de 750 toeristische logies) waarbij er ook een beperkte 
RECA-functie en MICE-faciliteiten aan gekoppeld wordt 

� tweede verblijven  
Gelet op enerzijds potentiële marktvraag als anderzijds de (meer)kostprijs van een kwalitatief 
baken, kortom op basis van een economisch-commerciële ratio kan ook beslist worden om ten 
dele een invulling te geven aan het project met tweede verblijven (vanzelfsprekend met een 
verbod op domicilie gelet op de gewestplanbestemming) 

 
Op het facet ‘(verbod op) wonen’ is er één uitzondering namelijk een conciërgewoonst beperkt tot 1° het 
centrumgebouw (cfr. afgeleverde stedenbouwkundige vergunning) als mogelijk 2° ook het baken.  
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Ook inzake ‘handel & diensten’ kan de stelling geponeerd worden dat dit geen opzet van het masterplan 
is, weliswaar zullen in de marge volgende facetten voorzien worden: 
� een beperkte parkwinkel (kleiner dan 200 m² bruto / 100 m² netto) ten behoeve van de gasten 

met een beperkt aanbod 
� een beperkte bistro (kleiner dan 350 m² bruto / 250 m² netto) ten behoeve van het hotel (waar 

ook gasten van het vakantiepark welkom zijn)  
� het evenementenplein waar ook bvb. een boerenmarkt of avondmarkt georganiseerd kan 

worden (maximale capaciteit 10 marktkramers).  
 

De split van de toeristische doelgroepen wordt – gelet op de immer wijzigende marktevoluties – idealiter 
pas op projectniveau definitief beslist. Vanuit het MER-perspectief zal dit enkel van belang zijn in de 
discipline Mens deeldomein mobiliteit, daar de piekbelasting niet wijzigt. Immers, aan het kerngetal 750 
wijzigt niets, weliswaar zal een hotel een grotere bezetting, en derhalve groter aantal overnachtingen 
en groter aantal aankomsten genereren dan een vakantiepark (dat op zijn beurt een grotere bezetting 
kent t.o.v. tweede verblijven).   
 

4.3.2 Parkeervisie 

 
Door de projectontwikkelaar / exploitant wordt thans gedacht aan volgend maximalistisch (d.w.z. nog te 
verfijnen op basis van MER) parkeerconcept: 
 
� Check-in / evenementenzone vakantiepark bovengronds ter hoogte van de Vakantiestraat B1 
� Check in  hotel : bovengronds (met plaats voor autocar) B2 
� Ondergrondse parking O1 t.h.v. van de tennisvelden met in/uitrit naar check-in zone 
� Ondergrondse parking O2 achter het huidig centrumgebouw met in/uitrit op de 

Bassevillestraat 
� Ondergrondse / bovengrondse parking O3 t.h.v. huidige parking aan de Hoveniersstraat 
� Ondergrondse parking 04 onder het baken 

 
Figuur 6 : Parkeervisie project 

 
Bron: Twin Properties 
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B1 O1 

O2 
03 
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5 Algemene methodologie milieueffectenbeoordeling 

5.1 Ingreep-effectenanalyse 
Per discipline worden de effecten ten gevolge van de reconversie (op planniveau) toegelicht. Deze 
effecten worden beoordeeld ten opzichte van de meestal ‘huidige situatie’ als referentiesituatie. 
 
In dit deel wordt een algemeen ingreep-effectschema voor de globale verkenning van de potentiële 
milieueffecten gegeven.  
 
Er wordt opgemerkt dat in de ingreep-effectentabel de te verwachten milieueffecten binnen een 
bepaalde discipline worden aangegeven.  
 
Hiernaast kan opgemerkt worden dat de impact van een bestemmingswijziging op het milieu zich vaak 
op drie vlakken situeert: 
� Een bestemmingswijziging impliceert mogelijk een zeker direct ruimtebeslag. Dit ruimtebeslag 

brengt een aantal milieueffecten met zich mee zoals het verlies van functies. Deze 
milieueffecten zijn doorgaans definitief (gezien het ruimtebeslag doorgaans definitief is) en on- 
afhankelijk van het gebruik. Het ruimtebeslag ontstaat reeds tijdens de werken (= realisatie van 
de aanwezigheid van de infrastructuur). 

� De aanwezigheid van nieuwe bestemmingen (en hiermee samenhangende infrastructuur) heeft 
een invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlakken (ecologisch, 
landschappelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière ontstaan ten aanzien 
van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van een nieuwe bestemming een 
versterking betekenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding realiseren. Deze 
effecten worden ook wel netwerkeffecten genoemd. 

� Het gebruik van nieuwe infrastructuur of de aanwezigheid van nieuwe activiteiten brengt 
verstoring van de omgeving met zich mee. Deze verstoring is onder meer gerelateerd met 
emissies (geluid, lucht, licht, trillingen) van voertuigen, gebruik van installaties, … en is daardoor 
in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit waarmee infrastructuur wordt gebruikt. 
Daarnaast is ook verstoring mogelijk tijdens de aanlegfase (door de gebruikte werk- tuigen en 
uitvoeringstechnieken). De milieueffecten ingevolge de aanlegfase worden normalerwijze niet 
op planniveau besproken, voor zover het geen irreversibele effecten betreffen.  
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Tabel 7: Ingreep-effectenschema  

Fase / deelingreep Directe effecten Indirecte effecten 
Aanwezigheid en gebruik 
vakantieverblijf 
Duinenzicht 

Impact op verkeersintensiteiten, verkeersstromen, parkeermogelijkheden, openbaar 
vervoer, fiets- en voetgangersstromen 
Permanente impact op stedelijk landschap (structuur, perceptie, erfgoed, archeologie) 
Impact op bodem en grondwater door aanleg ondergrondse parkeermogelijkheden 
(bemaling) 
Licht: beschaduwing omwonenden en hinder nachtelijke verlichting en oplichting 
(mens en fauna, onder meer impact op trekvogels en vleermuizen) 
Verminderde infiltratie, verhoogde afvoer regenwater � beïnvloeding kwaliteit 
oppervlaktewater, en beïnvloeding waterbeheersing 
 

Impact op verkeersleefbaarheid 
Impact op belevingswaarde (voor diverse doelgroepen) 
Impact op populatiesamenstelling omgeving 
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5.2 Overzicht van de te onderzoeken disciplines 
De bedoeling van het plan-MER is een beschrijving te geven van de effecten van het plan op het milieu 
en een onderzoek te doen naar eventuele milieuverzachtende maatregelen die de negatieve impact op 
het milieu trachten te beperken of te voorkomen. 
 
Gezien de karakteristieken van het gebied, de aard van het plan en bovenstaande ingreep-
effectenschema worden in de MER door de respectievelijke erkende MER-deskundigen volgende 
aspecten diepgaand behandeld: 
� Bodem 
� Water - geohydrologie en oppervlaktewater 
� Mens - ruimtelijke aspecten en mobiliteit 
� Fauna en flora 
� Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 
De discipline Lucht zal slechts beperkt worden behandeld aangezien voor de gewenste planologische 
wijzigingen geen noemenswaardige bijkomende emissies te verwachten zijn.  
 
De uitvoering en opstelling van de disciplines zullen gebeuren conform de richtlijnen die door de Dienst 
Mer zijn opgesteld en uitgevaardigd. Grosso modo zullen per discipline volgende punten worden 
onderzocht: 

� Afbakening studiegebied 
� Beschrijving referentiesituatie 
� Effectbeschrijving en –beoordeling  
� Milderende maatregelen 

Naast de bespreking per discipline zullen de disciplines in de hoofdstukken: 
� Synthese 
� Leemten in de kennis 
� Monitoring en postevaluatie 
� Niet-technische samenvatting 

eveneens besproken worden. 
 
De disciplines klimaat en mens-toxicologie zullen niet afzonderlijk besproken worden in het MER daar 
er hiervoor geen significante effecten worden verwacht. 
 
De discipline Licht zal onder Fauna & Flora en Mens worden besproken. 
 
De discipline Geluid en Trillingen zal summier worden behandeld door de coördinator omdat deze vrijwel 
uitsluitend op het projectniveau effecten kan veroorzaken bij de constructiewerken. Door de toename 
aan verkeer is er mogelijk een beperkte invloed. 
  

5.3 Opbouw per discipline 

5.3.1 Afbakening van het studiegebied 

 
Het plangebied is het gebied waarbinnen de eigenlijke bestemmingswijziging wordt voorzien. Het 
plangebied is dus het gebied dat het voorwerp uitmaakt van het toekomstige RUP. De effecten 
veroorzaakt door het beschreven plan, manifesteren zich doorgaans in een groter gebied dan het 
eigenlijke plangebied. Dit wordt het studiegebied genoemd.  
 
De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door het invloedsgebied waarbinnen effecten 
optreden. Dit kan verschillend zijn per discipline en zelfs per effect. Het studiegebied wordt met andere 
woorden globaal gedefinieerd als het plangebied met inbegrip van het invloedsgebied en wordt dan ook 
per discipline bepaald.  
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5.3.2 Juridische en beleidsmatige context 

 
Het plan dient te voldoen aan een juridisch en beleidsmatig kader, dat reeds in hoofdstuk 0 werd 
vastgelegd. Hierbij wordt - indien door de deskundige noodzakelijk geacht - voor bepaalde disciplines 
een aparte en uitgebreide toetsing aan de juridisch en beleidsmatige wetgeving uitgevoerd, welke van 
toepassing is voor deze discipline. 

5.3.3 Beschrijving referentiesituatie 

Voor de voorspelling van effecten is het van belang vooraf aan te geven naar welke toestand van het 
studiegebied zal gerefereerd worden (d.i. referentiesituatie). Bij de beschrijving van deze 
referentiesituatie dient gebruik gemaakt te worden van de meest recent bestaande documenten, 
veldwaarnemingen, kaartmateriaal, e.d. De bestaande toestand wordt geëvalueerd en kwetsbare 
gebieden worden afgebakend met het oog op de effectvoorspelling. 
 
Als referentiesituatie kan men volgende mogelijkheden beschouwen: 

� de huidige situatie: dit is de actuele situatie van het studiegebied waarbij geen rekening 
wordt gehouden met eventuele toekomstige activiteiten die in het studiegebied zouden 
gerealiseerd worden; 

� de gewijzigde situatie: dit is de situatie die zou bestaan op het ogenblik van de realisatie 
van andere lopende projecten. Ten gevolge van de realisatie van andere projecten zou de 
huidige situatie namelijk reeds kunnen verslechterd zijn waardoor de effecten van het 
beschouwde plan plots onaanvaardbaar worden; 

� de gewenste situatie: dit is de situatie waarbij rekening gehouden wordt met de heersende 
beleidsdoelstellingen. 

 
De huidige situatie is geen zinvolle referentie voor dit plan-MER aangezien het aangrenzende Zon & 
Zee ook zal gerealiseerd worden. Vandaar wordt voor dit MER geopteerd om als referentiesituatie de 
gewijzigde situatie te hanteren.  

5.3.4 Effectbeschrijving en –beoordeling 

Het plan-MER bepaalt de randvoorwaarden waarbinnen de voorliggende bestemmingswijzigingen 
aanvaardbaar zijn qua milieueffecten. In het kader van het RUP gebeurt de vertaling van deze 
randvoorwaarden naar ruimtelijke inrichting en dit onder meer door middel van stedenbouwkundige 
voorschriften. 
 
Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent dat de toetsingscriteria 
duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven 
waardering. Hierbij worden de effecten van het ontwikkelingsscenario (nieuwe bestemmingen) 
vergeleken met de effecten van de referentiesituatie (huidige bestemmingen). 
 
Niet alle effecten kunnen reeds in het kader van het plan-MER ten gronde worden beoordeeld. 
Algemeen gezien zullen de tijdelijke effecten die optreden tijdens de uitvoering van de werken in het 
plan-MER niet aan bod komen, uitgezonderd de te bespreken effecten van de inrichtingsalternatieven. 
Uit deze beschrijving zal per discipline voortvloeien, welk van deze inrichtingsalternatieven het minst 
effect zal hebben op de omgeving. 
 
Bij de beoordeling van de effecten zal onderstaande zevenwaardige schaal gehanteerd worden.  
 

Tabel 8: Zevenwaardige schaal voor effectbeoordeling 

Beoordeling effect Waardering 

aanzienlijk negatief -3 
negatief -2 
beperkt  negatief -1 
geen of verwaarloosbaar effect 0 
beperkt positief +1 
positief +2 
aanzienlijk positief +3 
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Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de 
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd. Hierbij duidt een 
positieve score op een gewenst effect (verhoging, een ondersteuning of een versterking van de 
betrokken eigenschap). Een negatieve score wijst op een ongewenst effect (het verdwijnen, een 
verlaging of een aantasting van een bepaalde eigenschap). Per besproken effect van elke discipline 
wordt het significatieniveau toegelicht.  

5.3.5 Milderende maatregelen 

 
Het luik ‘milderende maatregelen’ omvat een opgave van alle relevante maatregelen ter voorkoming of 
ter vermindering van negatieve effecten en ter bevordering van positieve effecten zowel voor het 
ruimtebeslag als voor de uiteindelijk gekozen uitvoeringsalternatief. Deze milderende maatregelen zijn 
aanbevelingen om de milieu-impact te minimaliseren door een aangepaste concretisering van het plan. 
Een aantal milderende maatregelen zullen vertaald worden in het RUP (stedenbouwkundige 
voorschriften). Het MER zal in de mate van het mogelijke aangeven welke elementen dienen vertaald 
te worden in het RUP en welke milderende maatregelen op een andere manier dienen te worden 
geconcretiseerd.  
 
Hierbij dienen minimaal de uiteindelijke negatieve scores vanuit de zevenwaardige schaal als volgt 
gekoppeld te worden aan milderende maatregelen: 
 
Tabel 9: Koppeling milderende maatregelen aan negatieve effectbeoordeling 

Waardering Milderende maatregel 

-1  Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de 
onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan stellen, 
dan dient de deskundige over te gaan tot het voorstellen van milderende maatregelen. Bij 
het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-2 Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel 
te koppelen aan de lange of langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit 
gemotiveerd te worden. 

-3  Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel 
te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 

 

5.4 Grensoverschrijdende effecten 
In overeenstemming met het Verdrag van Espoo (Finland, 25 februari 1991, B.S. 31/12/1999) en de 
EG-Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 is het noodzakelijk grensoverschrijdende milieueffecten van 
de activiteiten te evalueren. 
 
Het plangebied bevindt zich ver van de lands- en gewestgrenzen (afstand tot Frankrijk: ca. 17 km, tot 
Nederland: ca. 45 km en tot Waals Gewest: ca. 42 km). Er worden dan ook geen grensoverschrijdende 
effecten verwacht. 
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6 Methodologie per discipline 
 
Rekening houdend met de omvang en de complexiteit van het voorgenomen plan met zijn 
planelementen worden volgende aspecten diepgaand behandeld: 

� Bodem 
� Water - geohydrologie en oppervlaktewater 
� Mens - ruimtelijke aspecten en mobiliteit 
� Fauna en flora 
� Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 
Voor elke discipline wordt eerst het studiegebied afgebakend. Vervolgens wordt de referentiesituatie 
van het studiegebied toegelicht, tenzij anders geformuleerd in de discipline. Vertrekkende vanuit deze 
referentiesituatie worden de effecten beschreven en beoordeeld inzake de vooropgestelde 
bestemmingswijzigingen van de diverse zones. Er worden hierbij ook reeds inrichtingsalternatieven 
meegenomen om in de synthese te komen tot één mogelijke inrichting. Tenslotte zullen milderende 
maatregelen geformuleerd worden teneinde mogelijke negatieve effecten t.g.v. het voorgenomen plan 
te verminderen of te doen verdwijnen. 
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6.1 Bodem – geologie en pedologie 
  

6.1.1 Afbakening studiegebied 

 
De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die direct op de bodem verwacht 
worden. Hierdoor kan het studiegebied worden beperkt tot het plangebied (perimeter GRUP), uitgebreid 
met eventuele zones waar verdrogingseffecten e.d. kunnen optreden ten gevolge van een verlaging van 
de grondwaterstand bij bemaling 

6.1.2 Beschrijving referentiesituatie 

 
Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter 
beschikking is of kan worden gesteld, zoals o.a. 
� beschikbare gegevens via Databank Ondergrond Vlaanderen, Geopunt, zoals topografische 

kaart, gegevens omtrent bodem en geologie via kaart en boringen,… 
� informatie door uitgevoerd veldwerk: avegaarboringen (3 x 4 m-mv), spoelboringen (1 x 25 m-

mv, 1 x 22 m-mv) en sonderingen (7 x 20 ton). 
� inventaris oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken en bodemsaneringsprojecten 

(OVAM) 

6.1.2.1 Topografie 

Het studiegebied bevindt zich in de Zeepolders en wordt gekenmerkt door een grotendeels vlakke 
topografie met microreliëf. Enkel in het duingebied komen noemenswaardige hoogteverschillen voor, 
variërend van 7,5 tot 19 m TAW. Het plangebied situeert zich tussen 6 en 16 m TAW.  
 
Het centrale punt heeft volgende Lambertcoördinaten: 
X = 37630 
Y = 206780 
 

6.1.2.2 Geologische opbouw 

Binnen het plangebied zijn in DOV twee boorbeschrijvingen opgenomen. Het gaat om de spoelboringen 
die werden uitgevoerd voor de grondwaterwinningen in de Formatie van Hannut voor ‘Ons Rustoord’ in 
1932 en 1964.  
 
Het Quartair kent ter hoogte van het studiegebied een gemiddelde dikte van ca. 25 m. Het bestaat 
voornamelijk uit fijn zand, met lokaal venige en kleiige niveau’s. Onder het Quartair zich een dik 
kleipakket (Lid van Kortemark en Formatie van Kortrijk).     
 
Op basis van de beschikbare informatie kan de geologische en lithologische opbouw samengevat 
worden als volgt:  
 
Tabel 10: Geologische en lithologische opbouw 

Diepte (m-mv) Lithostratigrafie Lithologie 
van tot 

0 25 Quartair overwegend fijn zand, lokaal venige en kleiige 
niveau’s 

25 145 Formatie van Tielt – Lid van Kortemark en 
Formatie van Kortrijk 

klei tot silt en 
zware klei tot kleiige silt 

145 - Formatie van Hannut zand 
 

6.1.2.3 Bodemtypologie – pedologie 

Op de bodemkaart ligt het plangebied grotendeels binnen kustduingronden (geëgaliseerde duingronden 
en duingronden met grotere duinpannen en lage kleine duintjes), die rusten op kleiige polderafzettingen. 
Het uiterste noorden van het plangebied bestaat uit hoge duingronden. In zuidwestelijke richting van het 
plangebied situeren zich schorgronden en kreekruggronden.  
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Uitgezonderd het duingebied, is de bodem in het plangebied reeds grondig verstoord door de vroegere 
werkzaamheden. 
 
Er komen in het studiegebied geen bodems voor die cultuurhistorisch of wetenschappelijk waardevol 
zijn volgens de “inventaris waardevolle erfgoedbodems Vlaanderen” (DOV). 
 

6.1.2.4 Bodemgebruik 

Het bodemgebruik waargenomen als functies die erop worden uitgeoefend, wordt bondig geschetst in 
de discipline mens – ruimtelijke aspecten.  
 
Onder de discipline bodem wordt het bodemgebruik nader ingedeeld in verharde en niet-verharde 
bodemgebruiken. Zoals reeds vermeld, kent het plangebied thans een drieledige opbouw: 
Het plangebied kent thans een drieledige opbouw, met 4 hoofdzones en 2 bis zones: 

� Ten zuidwesten van de Vakantiestraat een bebouwde site bestaande uit het hoofdgebouw 
(georiënteerd naar de Vakantiestraat – zone 2) en een tweede toeristisch complex, door 
een parking geschieden van de Hovenierstraat (zone 1). 

� Ten noordoosten van de Vakantiestraat een onbebouwde zone (zone 3), voorheen in 
gebruik als tennisterreinen (die nog deels aanwezig zijn), en aan de overzijde drie percelen 
met woningen (zone 3 bis) 

� Het duingebied aan de overzijde Bassevillestraat, bestaande uit natuurlijke vegetatie, 
uitgezonderd kleinschalige klaslokalen in verval, grenzend aan de bewoning van zone 3 bis 
(zone 4). Ten oosten van zone 4 situeert zich 4 bis: een verkaveling met weekendhuisjes. 

 

6.1.2.5 Bodemkwaliteit 

Op kaart 25 zijn de bodemonderzoeken opgenomen die in het plangebied en omgeving reeds werden 
uitgevoerd. Deze betreffen alle oriënterende bodemonderzoeken. 
 
Uit de resultaten van het bodemonderzoek op de site zelf (Saneco, 2010), blijkt dat de bodem in het 
plangebied nabij het stooklokaal (perceel 34 E 32) verhoogde concentraties aan benzo(a)pyreen en 
zink bevat. Deze zijn veroorzaakt door een opgevoerde laag die aangebracht werd bij de vroegere 
bouwwerken. Ook werd in één peilbuis een verhoogde pH gemeten (9,69 op perceel 34 F 32), eveneens 
in verband te brengen met een ophooglaag met gestabiliseerd zand. Verder onderzoek was niet 
noodzakelijk. 
 
Op het aangrenzend terrein Zon & Zee werd tijdens het oriënterend bodemonderzoek in 2006 
(Vandelanotte) ook een licht verhoogde waarde voor zink in de bodem aangetroffen, eveneens te 
relateren aan een ophooglaag en historisch van aarde. De verhoogde arseenconcentraties in het 
grondwater zijn een natuurlijk fenomeen in de kustregio. 

6.1.3 Methodologie effectbespreking 

 
Volgende effectgroepen worden besproken: 
� structuurwijziging: verdichting ten gevolge van rijden met zware machines, wijziging ten gevolge 

van graafwerken 
� profielwijziging: verwijdering ten gevolge van graafwerkzaamheden 
� wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid  
� wijziging bodemstabiliteit: bodemzetting en inklinking 
� wijzigen van diepere ondergrond: verlies geologische toestand door uitgraving ondergrondse 

parkings 
� wijziging bodemhygiëne: verspreiding eventueel aanwezige verontreinigingen, calamiteiten 

verband houdende met aanleg 
 

6.1.3.1 Structuurwijziging  

Structuurwijziging bestaat uit een wijziging van de stapeling van de bodemdeeltjes en ontstaat wanneer 
er externe krachten inwerken op de bodem. 
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Verdichting kan optreden ten gevolge van het berijden met zware machines of bij frequente betreding.  
De gevoeligheid van de bodem voor verdichting is afhankelijk van de textuur en de vochttrap. Op basis 
van de bodemkaart worden de aanwezige bodems binnen het studiegebied ingedeeld in 
gevoeligheidsklassen (niet tot zeer gevoelig).  
 
Beoordelingskader: 
� werken op gronden niet tot beperkt gevoelig voor verdichting (laagste klasse): geen relevante 

effecten 
� werken op gronden matig gevoelig voor (midden klasse): weinig negatief effect 
� werken op gevoelige tot zeer gevoelige bodems (hoogste klasse): significant negatief effect 

 
Bovendien moet worden rekening gehouden met de reeds vroeger door werkzaamheden veroorzaakte 
structuurwijziging. 
 

6.1.3.2 Profielwijziging 

Profielwijziging ontstaat wanneer de oorspronkelijke opeenvolging van de bodemlagen verstoord wordt. 
 
Door graafwerken en het aanbrengen van bodemvreemde constructies in de bodem, wordt de bodem 
verwijderd. Op basis van de bodemkaart wordt nagegaan welke bodemprofielen aanwezig zijn en welke 
oppervlakte daarvan aangesneden wordt.  
 
Beoordelingskader: 
� verlies van cultuurhistorisch of wetenschappelijk waardevolle bodem: negatief effect waarbij de 

grootte van het effect afhangt van de oppervlakte die verloren gaat 
� verlies van overige bodem: weinig negatief effect 
� herstel van de bodem: geen effect 

 

6.1.3.3 Wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid 

Door de reconversie van het vakantiedomein kan het bodemgebruik en de bodemgeschiktheid wijzigen. 
Het bodemgebruik wordt afgeleid op basis van de terreingegevens en recente luchtfoto’s. De 
bodemgeschiktheid zal worden bepaald op basis van de bodemeigenschappen (info door o.a. veldwerk 
verkregen).   
 
Beoordelingskader: 
� verlies van huidig bodemgebruik/huidige bodemfuncties: negatief effect waarbij de grootte van 

het effect afhangt van de oppervlakte die verloren gaat 
� omzetting naar hoogwaardiger bodemgebruik/bodemfuncties: positief effect 

 

6.1.3.4 Wijziging bodemstabiliteit 

Door de uitgevoerde werken kan de dragende structuur van de bodem worden aangetast en kan 
bodemzetting en inklinking optreden. Bodemzetting is het zakken van het niveau van het maaiveld als 
gevolg van een belasting. Inklinking kan voorkomen bij ontwatering van natte samendrukbare 
bodemlagen. 
 
Op basis van de bodemeigenschappen (info door o.a. veldwerk verkregen) en planeigenschappen wordt 
nagegaan of er risico is op bodemzetting/inklinking.  
 
Beoordelingskader:  
� bodemzetting en inklinking: negatief effect waarbij de grootte van het effect afhangt van de 

oppervlakte die aangetast wordt 
 

6.1.3.5 Wijziging van diepere ondergrond 

De wijziging van de diepere ondergrond bestaat uit twee deel-effectgroepen: 
� verlies van geologisch profiel 
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� afname van natuurlijke voorraden 
 
De afname van natuurlijke voorraden is hier niet relevant gezien het geen ontginningsgebied betreft. Op 
basis van de geologische kaart wordt nagegaan welke geologische lagen aanwezig zijn en welke 
oppervlakte daarvan aangesneden wordt. Aan de hand van de aard van de lagen en de oppervlakte die 
verloren gaat zal een inschatting gemaakt worden van het effect. 
 
Beoordelingskader: 
� verlies van wetenschappelijk waardevolle diepere ondergrond: negatief effect waarbij de grootte 

van het effect afhangt van de oppervlakte die verloren gaat 
� verlies van overige diepere ondergrond: weinig negatief effect 

 

6.1.3.6 Wijziging bodemkwaliteit 

Verspreiding van eventueel aanwezige verontreiniging wordt niet relevant geacht aangezien er in het 
studiegebied geen aanwijzingen zijn van bodemverontreiniging (d.i. boven de richtwaarde Vlarebo 
bijlage II).  
 
Bodemverontreiniging: 
Verontreiniging kan veroorzaakt worden ten gevolge van calamiteiten of aanvoer van verontreinigde 
gronden. In de bespreking zal algemeen aangegeven worden waar/wanneer welke activiteiten risico’s 
inhouden en welke maatregelen wenselijk zijn om calamiteiten te vermijden. 
 
Beoordelingskader: 
� sanering: positief effect 
� geen verontreiniging aanwezig, nieuwe verontreinigingen worden niet verwacht: geen relevant 

effect 
� kans op nieuwe verontreinigingen of verspreiding van aanwezige verontreinigingen reëel: 

significant negatief effect 
 

6.1.4 Maatregelen 

 
Op basis van de te verwachten effecten zullen, waar het nuttig is, maatregelen geformuleerd worden ter 
beperking of voorkoming van effecten. Er zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
planniveau (en dus vertaalbaar in het RUP) en projectniveau. 
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6.2 Water - geohydrologie  

6.2.1 Afbakening studiegebied 

 
De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die verwacht worden zowel direct 
als indirect op het grondwater. De afbakening van het studiegebied wordt voor onderhavig MER 
hoofdzakelijk bepaald door de invloedsfeer van de bemalingen voor de aanleg van de ondergrondse 
constructies (parkings).  

6.2.2 Beschrijving referentiesituatie  

 
De referentiesituatie voor de discipline grondwater wordt beschreven in de “Hydrogeologische studie 
van het grondwaterreservoir ter hoogte van het geplande vakantiecentrum Duinenzicht, Westende 
(Middelkerke)” opgemaakt door de Cel Grondwatermodellering van de Vakgroep Geologie en 
bodemkunde van de UGent (Claus et al., 2016), opgenomen in bijlage 3. 
 
  

6.2.3 Methodologie effectbespreking 
 
De wijziging van de hydrogeologische toestand tijdens en na de realisatie van Duinenzicht, werd  
eveneens reeds door de Cel Grondwatermodellering gemodelleerd. Er werd bijzondere aandacht 
besteed aan de invloed op de zoet-zoutwaterverdeling (bijlage 3). 
 
 

6.2.4 Maatregelen 
 
Op basis van de te verwachten effecten zullen, waar het nuttig is, maatregelen geformuleerd worden ter 
beperking of voorkoming van effecten. 
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6.3 Water - oppervlaktewater 

6.3.1 Afbakening studiegebied 

De afbakening van het studiegebied wordt bepaald door de effecten die verwacht worden zowel direct 
als indirect op het oppervlaktewater.  
 
Tijdens de aanlegfase zal bemaald worden, dit kan een invloed uitoefenen op de waterlopen in de 
onmiddellijke nabijheid van het plangebied. Tijdens de exploitatiefase zal afvalwater (en hemelwater) 
geloosd worden op het rioleringsstelsel van Westende. 
 
Met betrekking tot het studiegebied worden de waterlopen beschouwd die in de onmiddellijke nabijheid 
van het projectgebied stromen, en het rioleringsstelsel tot aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
en de ontvangende waterloop.  
 

6.3.2 Beschrijving referentiesituatie  

6.3.2.1 Hydrografisch net en afwatering 

Het hydrografisch net wordt weergegeven op Kaart 17.  
Er bevinden zich geen waterlopen in het plangebied. Ten westen van de site bevindt zich de beek Het 
Geleed, een waterloop van 3de categorie.  
 
Het plangebied is volgens de zoneringsplannen gelegen in centraal gebied. Dit betekent dat de riolering 
aangesloten is op een RWZI. In concreto zal het afvalwater zal afgevoerd worden naar de RWZI van 
Oostende. Deze RWZI loost via een pompstation in het Kanaal Gent-Oostende (lozingspunt t.h.v. de 
Biekorfstraat). 
Gegevens in verband met de capaciteit van de RWZI worden opgevraagd bij Aquafin. 
 

6.3.2.2 Overstromingsgevoeligheid 

Het plangebied bevindt zich niet in een risicozone voor overstroming, noch in een recent overstroomd 
gebied, noch in een overstromingsgevoelig gebied. 
 

6.3.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bouwfase en de exploitatiefase. 
 
Mogelijke effecten tijdens de bouwfase die onderzocht worden: 

• Effect van bemaling op omliggende waterlopen 
 
Mogelijke effecten tijdens de exploitatiefase die onderzocht worden: 

• Effect lozing afvalwater op RWZI Oostende: zowel kwalitatief als kwantitatief 
• Toename van de verharde oppervlakte en extra afvoer van hemelwater: kwantitatief 

 
De mogelijkheden tot hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater zullen onderzocht worden. Er 
zullen aanbevelingen gegeven worden om te voldoen aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
Verordening hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater (nieuwe verordening van kracht sinds 01/01/2014). Dit kan consequenties 
hebben op de ruimtelijke invulling van de zone. 
 
De elementen noodzakelijk voor het uitvoeren van de watertoets zullen worden aangereikt.  
 

6.3.4 Milderende maatregelen 

Indien nodig zullen milderende maatregelen voorgesteld worden voor een optimaal waterbeheer en een 
beperking van waterverontreiniging.  
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In het kader van een plan-MER is het niet steeds mogelijk om gedetailleerde maatregelen voor te stellen. 
Wel zullen zones aangegeven worden waar mogelijk milderende maatregelen genomen zouden kunnen 
worden.  
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6.4 Mens – mobiliteit 

6.4.1 Afbakening studiegebied 

 
Het studiegebied wordt voor deze discipline afgebakend tot de dichtstbijzijnde wegen in de onmiddellijke 
omgeving van de projectsite, waarvan met zekerheid kan gesteld worden (bestaande situatie) dat ze 
als aan- en afvoerwegen fungeren bij het functioneren van de verblijfrecreatie (750 vakantieverblijven).  
 
Concreet omvat het plangebied het gebied tussen de A18 Jabbeke-Nieuwpoort en de zee. 
 

Figuur 7: Afbakening studiegebied  

 
 

6.4.2 Juridische en beleidsmatige context 

 
Het mobiliteitsplan van de gemeente Middelkerke, verbreed en verdiept in 2010 fungeert als 
beleidsmatig referentiekader voor de discipline mens mobiliteit. De oorspronkelijke versie dateerde uit 
2001. Het nieuwe beleidsplan bouwt verder op het concept van de kamstructuur voor de kust, wat in de 
toekomst zal leiden tot een aangepast bereikbaarheidsprofiel voor onderhavig project.  
 
De E40 vormt de verdeelas van deze kamstructuur, van waaruit wegen aftakken naar de verschillende 
badplaatsen toe. Streefdoel is de kustbaan te ontlasten en de verplaatsingen zoveel mogelijk via deze 
kamstructuur te laten verlopen. Voor Middelkerke wordt de nadruk gelegd op de N369 - N325 als 
hoofdtoegang tot de gemeente vanaf de E40. Bedoeling is om het verkeer om te leggen via een 
westelijke omleiding rond Middelkerke naar de N318 Westendelaan toe. Vanaf het eindpunt van de 
westelijke omleiding kan de N318 als verdeelweg optreden, zowel richting Middelkerke als richting 
Westende - Lombardsijde (zie figuur). Verschillende doorsteken geven de verbinding met de N34. De 
westelijke omleiding versterkt de voorgestelde kamstructuur voor Westende en Middelkerke en verhoogt 
de verkeersleefbaarheid langs de Spermaliestraat. 
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Figuur 8: Kamstructuur Categorisering wegennet omgeving projectsite  

 
Bron: mobiliteitsplan Middelkerke, WVI, januari 2014 

6.4.3 Beschrijving referentiesituatie 

6.4.3.1 Ruimtelijke kenmerken omliggende wegen 

 
Het project Duinenzicht te Westende is gelegen langsheen de Bassevillestraat. Deze straat is 
voorbehouden voor uitzonderlijk plaatselijk verkeer wat ten gunste is van voetganger en fietser. De 
straat heeft een smal rijwegprofiel van ca. 3 m, met soms ruime groene, onverharde bermen, waarop 
geparkeerd wordt en is vooral belangrijk als toeristische fietsroute tussen de verschillende toeristische 
verblijven en campings in de straat en het strand van Westende via de Essex Scottishlaan.  
 
De Essex-Scottishlaan vormt de verbinding tussen de N34 Koninklijke Baan en het centrum van 
Westende (dorp), meer bepaald de N318 Westendelaan – Lombardsijdelaan. De Essex Scottishlaan 
heeft een 1x2-profiel met voetpaden en met een aanliggend dubbelrichtingsfietspad aan de overzijde 
van de Bassevillestraat. Tussen de Bassevillestraat en de N34 Koninklijke Baan is het fietspad 
gescheiden van de rijweg door een parkeerstrook.  
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Figuur 9: Zicht op de Bassevillestraat ter hoogte van het plangebied 

 
 

 
 
Er zijn plannen om het dubbelrichtingsfietspad in het deel van de Scottich-Essexlaan tussen de 
Bassevillestraat en de N34 te ontdubbelen in twee enkelrichtingsfietspaden, omwille van 
veiligheidsoverwegingen op het kruispunt N34 – Essex Scottishlaan - Strandlaan, op advies van de 
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid. Het dubbelrichtingsfietspad in de Strandlaan ligt immers aan 
de andere kant ten opzichte van de Essex Scottishlaan, wat leidt tot conflicten met het autoverkeer. 
 

Figuur 10: Zicht op de Essex Scottishlaan tussen Bassevillestraat en N34 
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Langs de gewestweg N318 zijn enkel smalle fietsstroken voorhanden. Er bestaan echter wel concrete 
plannen voor de herinrichting van deze doortocht. De N318 is ter hoogte van het centrum van Westende 
wel geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. De Bassevillestraat is ook bereikbaar vanaf de 
N318 via de Hoveniersstraat. Deze straat is een zuivere woonstraat met gemengd verkeer op een 
redelijk smal rijwegprofiel. Hier zijn vernieuwde voetpaden aanwezig aan de kant van de woningen. 
 

Figuur 11: Zicht op de N318 Westendelaan 

 
 

Figuur 12: Zicht op de Hoveniersstraat 

 

 

De N34 Koninklijke Baan is ter hoogte van het kruispunt met de Essex Scottishlaan versmald van het 
oorspronkelijk 2x2-profiel naar een 2x1-profiel, ten voordele van de oversteekbaarheid voor de 
tramhalte en brede fietspaden. 
 

Figuur 13: Zicht op de N34 Koninklijke Baan ter hoogte van de Essex Scottishlaan 
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Naast het noordelijk deel van de Essex-Scottishlaan is ook de Bassevillestraat een onderdeel van de 
kustfietsroute (zie figuur). De kustfietsroute, die loopt tussen De Panne en Knokke, parallel met de 
kustlijn vormt een veilige en attractieve verbinding tussen de badsteden.  
 

Figuur 14: Kustfietsroute omgeving plangebied 

 

Bron: Westtoer 

 
In het gemeentelijk mobiliteitsplan is de Essex Scottishlaan geselecteerd als lokale fietsroute, net als 
de N34 Koninklijke Baan. 
 

Figuur 15: Fietsroutenetwerk omgeving plangebied  

 
Bron: mobiliteitsplan Middelkerke, WVI, januari 2014 
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6.4.3.2 Openbaar vervoer 

 
De dichtstbijzijnde openbaar vervoerhalte is de kusttramhalte langsheen de N34 Koninklijke Baan op 
het kruispunt met de Essex Scottishlaan. De kusttram heeft een frequentie van 10’ in de zomermaanden 
en van 20’ in de wintermaanden. De afstand tot de halte bedraagt 300 m tot maximaal 700 m. Via de 
kusttram kan het meest nabije treinstation (dat van Oostende) gemakkelijk worden bereikt. 
 
Figuur 16: Netwerk openbaar vervoer omgeving projectsite 

  
Bron: De Lijn West-Vlaanderen 
 
Ook de bushaltes langsheen de N318 Westendelaan (Westende dorp en Westende Steenstraat) zijn 
redelijk nabij (500 tot 700 m). Hier stoppen twee buslijnen (68 en 69), die beide tussen Oostende en 
Veurne rijden. Buslijn 69 is tussen Nieuwpoort en Oostende een loutere schoolbus, met enkele 
versterkingsritten tussen Westende-dorp en Veurne. Opvallend is dat er op zaterdag helemaal geen 
bussen rijden. Op zon- en feestdagen is er één bus per uur. 
 
De huidige bediening van deze streeklijnen wordt in de onderstaande tabel weergegeven. Samen 
voldoen de lijnen qua frequentie aan de voorwaarden van basismobiliteit in het buitengebied, nl. een 
bediening van 1 maal per uur en minimaal 2 maal in de spits. Ook de afstand tot de haltes ligt binnen 
de normen. 
 

Tabel 11: Overzicht buslijnen nabij het plangebied 

Nummer Lijn 
Frequentie Spits 

Frequentie Dal 
VM NM 

68 Oostende – Nieuwpoort – Koksijde - Veurne 2/u 1/u 1/u 

 Veurne – Koksijde – Nieuwpoort - Oostende 1/u 2/u 1/u 

69 Oostende – Nieuwpoort – Koksijde - Veurne 1 2/u - 

 Veurne – Koksijde – Nieuwpoort - Oostende 2/u 1u - 

Bron: De Lijn West-Vlaanderen 
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Tabel 12: Minimumaanbod van geregeld vervoer op weekdagen 

 

 

frequentie piekuren 

(tussen 6 en 9 u en 16 en 19 u en op 
woensdag tussen 11 u 45 en 13 u 45) 

frequentie daluren 

(tussen 9 en 16 u en 19 en 21 u) 

afstand tot 
halte 

Grootstedelijk gebied minstens 5 maal per uur 
met een max. wachttijd van 15 min. 

minstens 4 maal per uur 
met een max. wachttijd van 20 min. 

max. 500 m 

regionaalstedelijk 
gebied 

minstens 4 maal per uur 
met een max. wachttijd van 20 min. 

minstens 3 maal per uur 
met een max. wachttijd van 30 min. 

max. 500 m 

Randstedelijk/ 
Kleinstedelijk gebied 

minstens 3 maal per uur 
met een max. wachttijd van 30 min. 

minstens 2 maal per uur 
met een max. wachttijd van 40 min. 

max. 650 m 

Buitengebied minstens 2 maal per uur 
met een max. wachttijd van 40 min. 

minstens 1 maal per uur 
met een max. wachttijd van 75 min. 

max. 750 m 

Bron: Uitvoeringsbesluit basismobiliteit van 29 november 2002 
 

6.4.3.3 Gemotoriseerd verkeer 

6.4.3.3.1 Rijdend verkeer 

 
De bereikbaarheid met de wagen van het project moet bekeken worden vanuit het perspectief van de 
toekomstige verblijver. Deze zal bijna uitsluitend vanuit het binnenland (wellicht ook een deel uit 
Frankrijk en eventueel Nederland) komen via de A18 Jabbeke – Veurne – Duinkerke. Vandaag geven 
alle GPS-systemen als snelste route naar de Bassevillestraat de afrit Nieuwpoort aan: ofwel via het 
centrum van Nieuwpoort, ofwel via de met borden gesignaliseerde route naar Westende-Bad langsheen 
de N356 Ramskapellestraat (rode route op de volgende figuur). Beide routes komen samen aan het 
sluizencomplex van Nieuwpoort en vervolgens kan ofwel via de N34 Koninklijke Baan, ofwel via de 
N318 Lombardsijdelaan de projectsite worden bereikt.  
 

Figuur 17: Snelste route naar het plangebied vanuit het binnenland, huidige situatie 

 
Bron: Google Maps 

 

Ter hoogte van Lombardsijde op de N34 Koninklijke Baan komt een permanente telpost voor, die 
continu in beide richtingen het aantal voertuigen meet. Hieronder worden de gemiddelde 
dagintensiteiten vanaf 2008 per richting weergegeven. Het aantal voertuigen schommelt rond 2500 per 
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richting. Er is geen uitgesproken trend waar te nemen, de cijfers blijven de laatste jaren vrij stabiel en 
worden wellicht vooral bepaald door de jaarlijkse weerschommelingen. 
 

Figuur 18: Gemiddelde dagintensiteiten N34 Koninklijke Baan te Lombardsijde 

 
Bron: AWV, Vlaams gewest 

 
Voorgaande cijfers verdoezelen de dagelijkse verschillen, die vooral sterk tot uiting komen tussen de 
zomer en de winterperiode. Daarom werden de cijfers voor het jaar 2013 verder onderzocht.  
 
Het verloop van de intensiteiten over een gemiddelde dag is weergegeven in de volgende grafieken, en 
dit voor beide richtingen afzonderlijk. Op de grafiek wordt telkens het dagverloop van de intensiteiten 
getoond voor: 

• een gemiddelde werkdag buiten de schoolvakanties (oktober – maart) 
• een gemiddelde weekdag in juli en augustus 
• een gemiddelde vrijdag in juli en augustus 
• een gemiddelde zaterdag in juli en augustus 
• een gemiddelde zondag in juli en augustus.  

 

Op de grafieken wordt ook telkens de topdag aangegeven. In 2013 was dit op de N34 voor de beide 
richtingen 10 augustus. 
 
In het kader van het kustactieplan III werden tussen juni 2007 en januari 2009 eveneens 
verkeerstellingen met slangdetectoren gehouden op de N318, zowel in de Lombardsijdelaan als in de 
Westendelaan. Op dezelfde wijze werden voor deze telposten de typedagprofielen ontrafeld. Het enige 
verschil met de N34 is het feit dat de teleenheid voor de N318 pae (personenauto-equivalent) is. Het 
aandeel vrachtverkeer is niet gekend, noch voor de N318 noch voor de N34, maar we mogen aannemen 
dat dit vrij beperkt is.  
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Figuur 19: Situering telposten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bron: AWV, Vlaams gewest 
 

Figuur 20: Intensiteitsverloop N34 te Lombardsijde, 2013 
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Bron: AWV, Vlaams gewest 
 

Figuur 21: Intensiteitsverloop N318 Lombardsijdelaan, 2007-2008 
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Bron: AWV, Vlaams gewest 
 

Figuur 22: Intensiteitsverloop N318 Westendelaan, 2007-2008 
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Bron: AWV, Vlaams gewest 

 
Uit deze grafieken kan worden opgemaakt dat voor de drie wegen het verkeer toeneemt in de zomer, 
en bijgevolg sterk bepaald wordt door het toerisme. Zowel een weekdag, als een zaterdag en een 
zondag tijdens de zomermaanden vertonen hogere verkeersintensiteiten dan op een weekdag tijdens 
de schoolperiode. Er zijn geen uitgesproken ochtend- of avondpieken te bespeuren, wat opnieuw wijst 
op het sterk recreatief en toeristisch karakter van het verkeer. Daarnaast kan worden vastgesteld dat 
een zomerse zaterdag de drukste dag vormt, meer nog dan de andere dagen in de week. De grafieken 
voor een vrijdag zijn quasi gelijk aan die van maandag tot donderdag. 
 
Vergelijken we de drie metingen met elkaar, dan blijkt de N318 bijna op alle momenten meer verkeer te 
verwerken dan de N34, waar de intensiteiten slechts zeer uitzonderlijk boven 300 voertuigen per uur en 
per richting uitkomen. Op de N318 liggen de uurwaarden tussen 300 en 500 voertuigen per uur. De 
Lombardsijdelaan is hierbij nog iets drukker dan de Westendelaan. De volgende tabellen geven ons iets 
meer inzicht hierin. 
 

Tabel 13: Dagintensiteiten N34 (mvt, 2013) en N318 (pae, 2007-2008), 0-24h 

 Schoolperiode Zomermaanden 

weekdag weekdag vrijdag zaterdag zondag topdag 

N34       

Richting Nieuwpoort 1673 2893 3214 3536 2861 5673 
Richting Middelkerke 1700 3092 3166 3390 2871 5910 

totaal 3373 5985 6380 6926 5732 11583 

N318 Lombardsijdelaan       

Richting Lombardsijde 3120 4906 5178 5414 4393 6059 

Richting Middelkerke 4214 5405 5770 6183 4952 7403 

totaal 7334 10311 10948 11597 9345 13462 

N318 Westendelaan       
Richting Lombardsijde 2411 4296 4475 4760 3751 5421 

Richting Middelkerke 3350 4589 4818 5027 4053 6119 

totaal 5761 8885 9293 9787 7804 11540 
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Bron: AWV, Vlaams gewest 
 

Tabel 14 : Hoogste uurintensiteiten N34 (mvt, 2013) en N318 (pae,2007-2008) 

 Schoolperiode Zomermaanden 
  weekdag vrijdag zaterdag zondag 

uur aantal uur aantal uur aanta
l 

uur aanta
l 

uur aanta
l 

N34           
R. Nieuwpoort 16-17 158 15-16 256 15-16 264 16-17 310 15-16 250 

R. Middelkerke 15-16 153 13-14 255 13-14 252 16-17 289 14-15 248 
Totaal 15-16 304 15-16 489 15-16 499 16-17 599 15-16 597 
N318 Lombardsijdelaan           

R Lombardsijde 17-18 303 17-18 447 17-18 444 12-13 433 12-13 368 
R Middelkerke 17-18 353 10-11 423 10-11 444 10-11 513 11-12 419 

totaal 17-18 656 17-18 854 17-18 861 11-12 914 11-12 787 
N318 Westendelaan           

R Lombardsijde 17-18 253 17-18 398 17-18 390 11-12 375 11-12 321 
R Middelkerke 16-17 276 14-15 375 14-15 374 10-11 416 11-12 331 

totaal 17-18 506 17-18 714 17-18 726 11-12 776 11-12 652 
Bron: AWV, Vlaams gewest 

 
Naast deze automatische metingen werden ook twee manuele kruispunttellingen gehouden op vrijdag 
18 juli 2014: 
� Kruispunt Essex Scotishlaan – Bassevillestraat -Doornstraat 
� Kruispunt Lombardsijdelaan - Hoveniersstraat 

 

Figuur 23 : kruispunttelling N318 Lombardsijdelaan  - Hoveniersstraat (18/7/2014, 17.00-18.00 uur, mvt) 

 
Bron: eigen waarnemingen 
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Figuur 24 : kruispunttelling Essex Scottishlaan – Bassevillestraat - Doornstraat (18/7/2014, 17.00-18.00 uur, 
mvt links en fietsers rechts) 

 
Bron: eigen waarnemingen 
 
Hoewel vrijdag 18 juli 2014 een zeer warme dag was, blijken de waargenomen verkeersintensiteiten op 
de N318 Lombardsijdelaan aan de lage kant te zijn in vergelijking met de metingen uit 2007-2008. Een 
deel kan verklaard worden door het feit dat de cijfers uit 2007-2008 uitgedrukt zijn in pae, ipv mvt. Het 
aantal voertuigen dat gebruik maakt van de Hoveniersstraat is ook zeer beperkt (ca. 80 waqens per 
uur). 
 
De kruispunttelling Essex Scottishlaan – Bassevillestraat – Doornstraat toont duidelijk aan dat al deze 
straten in de zomer vooral fietsstraten zijn. Het aantal fietsers overtreft overal het aantal 
motorvoertuigen, behalve in de Essex Scottishlaan deel richting Westende-dorp. In het stuk richting N34 
ligt het aantal fietsers ongeveer tweemaal zo hoog (ca. 240 fietsers t.o.v. 137 voertuigen) . In de 
Bassevillestraat is het verschil nog meer frappant : bijna 200 fietsers tegenover 26 voertuigen. 
 
Door de politie werden vanaf het laatste weekend van augustus  tot 9 september 2014 
snelheidsmetingen gehouden in de Essex Scottishlaan ter hoogte van het kruispunt met de 
Bassevillestraat. De maximum toegelaten snelheid van 50 km/u wordt op die plaats door meer dan 90% 
van de automobilisten gerespecteerd. De gedane metingen zijn echter niet representatief op het vlak 
van intensiteiten in een zomerse situatie. Hiervoor moet worden teruggevallen op metingen van de 
politie in 2009, waarvan hieronder de resultaten. 
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Figuur 25: Intensiteitstelling Essex Scottishlaan (mvt, 11-13/8/2009) 

 
Bron: Politie Middelkerke 

 
Deze verkeerstellingen werden uitgevoerd tijdens de periode dinsdag 11 tot donderdag 13 augustus 
2009. Alle uurwaarden blijven onder 150 wagens/uur, beide richtingen samengeteld. In de voormiddag 
tussen 10 en 13 uur is het iets drukker in de richting van de Koninklijke Baan (naar het strand toe), vanaf 
16 tot 19 uur doet de drukte zich in de andere richting voor. 
 

6.4.3.3.2 Parkeren 

 
In de Bassevillestraat mag vrij worden geparkeerd, maar door de beperkte breedte van de weg en de 
groene berm gebeurt slechts heel zelden. Bovendien beschikken alle bestaande toeristische 
voorzieningen in de straat over parkings op het eigen terrein. Zo is er op de hoek van de Bassevillestraat 
en de Hoveniersstraat een parking van ca. 60 plaatsen die nog in gebruik is voor het bestaande 
vakantiedomein Duinenzicht. 
 

6.4.4 Methodiek effectbeschrijving en –beoordeling  

 
De effectbeschrijving en beoordeling is reeds grotendeels gebeurd in het kader van de opmaak van de 
mober voor het masterplan Duinenzicht. Eerst werd de verkeersgeneratie berekend en daarna bekeken 
welke effecten die verkeersgeneratie heeft op de wegen van en naar het plangebied (Functioneren 
verkeerssysteem autoverkeer). De volgende aspecten komen hierbij aan bod: 
 
� Ontsluitingsstructuur 
� Doorstroming 
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� Parkeren 
 
Bij het aspect doorstroming worden volgende elementen nagegaan:  

� Wat is het algemene druktebeeld 

� Doen er zich congestieproblemen voor op het wegennet?  

Voor het aspect parkeren is het belangrijk om te weten of de parkeerbehoefte van het plangebied 
volledig kan worden opgevangen op het eigen terrein, en er bijgevolg geen parkeeroverlast dreigt voor 
de omliggende woonstraten. 

De verzadigingsgraad van wegvakken wordt als uitgangspunt gebruikt voor de beoordeling. De 
verzadigingsgraad is de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de wegcapaciteit (I/C). De 
wegcapaciteit wordt bepaald door het aantal rijvakken, de frequentie van kruispunten en erftoegangen 
en de voorrangs- en lichtenregeling aan de kruispunten. Algemeen worden de volgende 
wegcapaciteiten (pae/uur/richting) gehanteerd binnen het studiegebied: 

� lokale/secundaire weg buiten bebouwde kom 2x1  : 1000 

� lokale/secundaire weg binnen bebouwde kom 2x1 :  800 

� lokale weg met 1 rijstrook   :  400 

 
Hiervoor wordt volgend significantiekader gehanteerd: Een verzadigingsgraad van <80% komt overeen 
met een vlotte doorstroming, 80-90% met licht filevorming, 90-100% met ernstige filevorming en >100% 
met oververzadiging. Vanaf een verzadigingsgraad van 100% is er sprake van structurele file met lange 
wachtrijen en gedragswijziging tot gevolg Omdat in de eerste plaats het effect van het plan wordt 
beoordeeld, weegt de verwachte evolutie zwaarder door dan de absolute verzadigingsgraad. 
 

Verzadigings-
graad 
toekomstige 
situatie 

Evolutie t.o.v. verzadigingsgraad referentiesituatie (in procentpunt*) 

Toename verzadigingsgraad Versch
il < 5 
%-punt 

Afname verzadigingsgraad 

> 50 
%-punt 

20 à 50 
%-punt 

10 à 20 
%-punt 

5 à 10 
%-punt 

5 à 10 
%-punt 

10 à 20 
%-punt 

20 à 50 
%-punt 

> 50 
%-punt 

>100% --- --- --- -- 0 0 0 + + 

90-100% --- --- -- - 0 0 + ++ ++ 

80-90% -- -- - - 0 + ++ +++ +++ 

<80% - - 0 0 0 + +++ +++ +++ 
* Procentpunt: rekeneenheid waarmee de verandering van een percentage wordt uitgedrukt. Een 
stijging van 40% naar 80% is een verhoging van 100% of een verhoging van 40 procentpunten  
Tabel 7.2 Significantiekader doorstroming : Evolutie intensiteiten t.o.v. referentiesituatie 
 
Ook aspecten van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid en verkeerveiligheid) worden bekeken 
via een ééndimensionaal relatief significantiekader (expert judgement). 
 

6.4.5 Effectbeschrijving en beoordeling 

6.4.5.1 Verkeersgeneratie 

 
Het masterplan Duinenzicht omvat de reconversie en uitbreiding van het voormalig vakantiedomein 
Duinenzicht-Formatio. Het wordt een centraal beheerd domein van 750 vakantieverblijven met een 
beperkt aanbod van gemeenschappelijke faciliteiten ten dienste van de gasten (sport- en leisure-
faciliteiten (speeltuin, zwembad, sportvelden), een kleine winkel (<100m²) en multifunctionele zalen.  
 
Op dit ogenblik zijn reeds 113 vakantielogies vergund, gebouwd en in exploitatie (reconversie van het 
hoofdgebouw). 
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Programmatorisch zijn verder nog de volgende scenario’s mogelijk : 
� 100% vakantiepark onder centraal beheer 
� Minimum 50% vakantiepark onder centraal beheer en maximum 50 % tweede verblijven 

 
De mogelijkheid bestaat dat een deel van de vakantieverblijven onder de vorm van hotelkamers zullen 
worden gerealiseerd (hotel van 80 kamers). 
 

6.4.5.1.1 Bezoekers vakantiepark : aankomsten en vertrekken 

 
In eerste instantie bekijken we de situatie van het project als een 100% vakantiepark onder centraal 
beheer. Doelpubliek van het vakantiedomein zijn jonge gezinnen met kinderen die voor een korte 
periode aan de kust willen verblijven, veelal tijdens de schoolvakanties, maar uiteraard zijn ook groepen 
welkom1. Traditioneel worden voor de korte verblijven gekozen tussen een weekendverblijf van 
vrijdagavond tot zondagavond, of een formule van midweek (van maandag tot vrijdag). Uiteraard zullen 
nog andere combinaties (lees langere verblijven) mogelijk zijn, maar in deze studie vertrekken we van 
de situatie van een volgeboekt weekend in juli of augustus, waarbij 90% met de wagen aankomt op 
vrijdagavond. De overige 10 % nemen het openbaar vervoer als vervoermiddel van en naar het verblijf 
in Duinenzicht.2 
 
De aankomsten zullen verspreid gebeuren op de vrijdagnamiddag, nadat de vorige verblijvers in de 
voormiddag zijn vertrokken. De weekendverblijvers zullen op zondag (of maandag) verspreid 
terugkeren. We veronderstellen dus dat de hoogste verkeerspieken zullen plaatsvinden bij de aankomst 
op vrijdagavond en we vertrekken van de hypothese dat 25% van de bezoekers tussen 17 en 18 uur 
Duinenzicht zullen bereiken. Dit geeft de volgende verkeersgeneratie: 
 

Tabel 15: Verkeersgeneratie bezoekers – 100 % vakantiepark 

aantal 
vakantielogies 

aantal autoverplaatsingen aantal verplaatsingen OV 
Per dag avondspitsuur Per dag avondspitsuur 

750 1350 169 150 19 
 

6.4.5.1.2 Tweede verblijvers : aankomsten en vertrekken 

 
De mogelijkheid bestaat dat een deel van het domein verkocht wordt als tweede verblijf (maximum 
50%). Tweede verblijvers hebben een iets ander mobiliteitsprofiel dan verblijvers die een vakantielogie 
huren. De bezettingsgraad is in principe lager dan bij een commerciële exploitatie. Ook de spreiding 
van het verkeer is verschillend. Bij een centrale uitbater zijn meestal vaste huurperiodes voorzien, met 
vastgelegde aankomst- en vertrektijden. Wanneer de appartementen individueel verkocht worden, zal 
er een veel grotere spreiding zijn in de tijd. Uit het reeds vermelde WES-onderzoek blijkt dat in 
Middelkerke tweede verblijven 97 nachten per jaar worden bezet. Gemiddeld per dag is dus slechts 1 
op 4 tweede verblijven in gebruik. Deze bezettingsgraad ligt uiteraard hoger in de weekends en de 
schoolvakanties. We veronderstellen, als worstcasescenario, dat ze op een vrijdagavond in de zomer 
toch 100% bezet zijn, maar dat slechts 10% tijdens de avondspits op het domein toekomt. Bovendien 
waren al op vrijdagmorgen 25% van de verblijven in gebruik. 
 

Tabel 16: Verkeersgeneratie bezoekers – 50% tweede verblijven 

aantal tweede 
verblijven 

aantal autoverplaatsingen aantal verplaatsingen OV 
Per dag avondspitsuur Per dag avondspitsuur 

375 253 25 28 3 
 

  

                                                      
1 Er worden echter geen grote verblijven voorzien. Het betreffen allemaal gezinslogies. 
2 Dit komt overeen met de resultaten van een WES-enquête uit 2007-2008 bij tweede verblijvers in Middelkerke. 
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6.4.5.1.3 Bezoekers vakantiepark/tweede verblijvers : verplaatsingen tijdens het verblijf 

 
De vakantieverblijvers en de tweede verblijvers zullen zich ook verplaatsen tijdens hun verblijf. Volgens 
een WES-enquête uitgevoerd in het kader van het kustactieplan III uit 2007-2008 bij tweede verblijvers 
gebruiken voor een verplaatsing binnen Middelkerke 
� 24% van de verblijvers de wagen 
� 31% gebruikt soms de kusttram of bus 
� en 35% gebruikt ook soms de fiets 

De meeste verplaatsingen gebeuren wel te voet (81%), wellicht richting strand en dijk. 
 
Voor een verplaatsing naar een andere kustgemeente is de tram/bus het meest populaire voertuig met 
67%, maar de helft van de respondenten gebruikt ook soms de wagen. Dit zijn allemaal relatieve cijfers, 
waarbij in het enquêteformulier meer dan één vervoermiddel mocht worden aangeduid. Het exact aantal 
verplaatsingen is niet gekend en ook moeilijk te ramen, maar wel kan gesteld worden dat al deze 
verplaatsingen zeer verspreid over de ganse dag voorkomen.  
 
Nederlandse kencijfers spreken over 0,4 verplaatsing (aankomst + vertrek) met de wagen per dag en 
per vakantieverblijf (m.a.w.1 autoverplaatsing per 5 verblijven per dag) . Dit zou in het geval van 750 
logies ongeveer 300 voertuigbewegingen per dag betekenen, waarvan 89% door bezoekers. Dit lijkt 
plausibel voor het project gelet op de situering op wandelafstand van strand & dijk. Occasioneel (bvb. 
minder “strandweer”) kan dit hoger liggen, echter de piekwaardes qua aankomsten/vertrekken worden 
geenszins benaderd. 
 

6.4.5.1.4 Hotel 

 
Er zijn besprekingen bezig om in het project een hotel onder te brengen van 80 kamers. Het in- en 
uitchecken zal continu gebeuren en gespreid. Veel hotelgasten zullen met de wagen, enkele per taxi 
komen, al zal ook het openbaarvervoergebruik vrij hoog liggen. Tevens zullen ook groepen het hotel 
bezoeken via autocar. 
 
Wanneer de helft van de bezoekers met de wagen komt (internationaal wordt een norm van 1 op 3 
gehanteerd), en elke wagen gemiddeld eenmaal per dag aankomt of vertrekt (bij in- of uitchecken, ofwel 
voor een bezoek tijdens de verblijfsperiode), betekent dit een 40-tal in- en uitrijdende voertuigen in de 
loop van de dag. Tijdens 1 uur in de avondspits wordt uitgegaan van maximaal 30 aankomende en 10 
vertrekkende wagens. 
 
Deze cijfers zijn gebaseerd op de volle bezetting van het hotel: de gemiddelde bezetting ligt heel wat 
lager en brengt minder verkeer met zich mee, wat de verkeersgeneratie doet dalen. 

6.4.5.1.5 Werknemers 

 
Het aantal werknemers in het project is op vandaag nog niet bekend, maar er mag gerekend worden 
met 1 werknemer per 15 vakantielogies. Deze worden in de zomer nog versterkt met jobstudenten. We 
gaan ervanuit dat jobstudenten ter plaatse of in de nabije buurt overnachten en niet met de wagen naar 
het werk zullen komen. Bijgevolg houden we verder met deze categorie geen rekening meer. 
 
De tewerkstelling (exclusief jobstudenten) kan dan als volgt worden geraamd: 
� 750 verblijven : 50 werknemers 
� Hotel : 15 werknemers 

 
Er wordt verondersteld dat 70% (algemeen Vlaams gemiddelde) van de werknemers zich met de wagen 
verplaatst. De andere personen gebruiken een andere vervoerwijze (te voet, fiets, openbaar vervoer) of 
rijden mee met een collega. 
 
Niet iedereen zal op hetzelfde ogenblik aanwezig. Er zijn relatief weinig personeelsverplaatsingen 
tijdens de avondspits, omdat de meeste activiteiten tijdens die uren ten volle werkzaam zijn en het 
personeel dus ter plaatse blijft. Zowel ’s morgens als ’s avonds gebeuren de meeste verplaatsingen 
buiten de spits. We nemen aan dat slechts 10% van de verplaatsingen in de spits zullen doorgaan. 
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Tabel 17: Verkeersgeneratie werknemers 

 Aantal werknemers 
Aantal 

autoverplaatsingen 
per dag 

Aantal 
autoverplaatsingen in 

de avondspits 
Vakantieverblijven 50 70 7 
Hotel  15 21 2 

 

6.4.5.1.6 Leveringen 

 
De leveringen zullen bescheiden in omvang zijn en hebben hoofdzakelijk betrekking op de bevoorrading 
van de centrale, gemeenschappelijke voorzieningen, naast afvalophaling en ophaling van het linnen (dit 
laatste enkel in het geval van vakantiepark en hotel). De leveringen gebeuren bijna uitsluitend met lichte 
vrachtwagens, bestelwagens of auto’s. Er wordt uitgegaan van 15 leveringen per week of drie per dag.  
 

6.4.5.1.7 Verkeersgeneratie totaal plangebied 

 
De autoverkeersgeneratie van het totale plangebied wordt in de volgende tabel uitgesplitst over het 
dagtotaal en het totaal op de avondspits (17-18 uur), en dit telkens per beheerscenario (met of zonder 
hotel).  
 

Tabel 18: Verkeersgeneratie totaal project 100% vakantiepark, zonder hotel 

 
Aantal voertuigverplaatsingen 

per dag op vrijdagavondpiekuur 
Bezoekers 1350 169 
Werknemers 70 7 
leveringen 3 0 
   
Totaal 1423 176 

 

Tabel 19: Verkeersgeneratie totaal project 50% tweede verblijven, zonder hotel 

 
Aantal voertuigverplaatsingen 

per dag op vrijdagavondpiekuur 
Bezoekers 928 110 
Werknemers 35 4 
leveringen 3 0 
   
Totaal 966 113 

 

Tabel 20: Verkeersgeneratie totaal project 100% vakantiepark, met hotel 

 
Aantal voertuigverplaatsingen 

per dag op vrijdagavondpiekuur 
Bezoekers 1206 151 
Werknemers 84 8 
leveringen 3 0 
hotel 101 42 
   
Totaal 1394 202 

 

Tabel 21: Verkeersgeneratie totaal project 50% tweede verblijven, met hotel 

 
Aantal voertuigverplaatsingen 

per dag op vrijdagavondpiekuur 
Bezoekers 829 101 
Werknemers 52 5 
leveringen 3 0 
hotel 101 42 
   
Totaal 985 148 
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Uit de tabellen blijkt dat het concept van een vakantiepark voor 100% in centraal beheer meer 
automobiliteit opwekt dan wanneer een deel ervan als tweede verblijven wordt ontwikkeld. Dit heeft alles 
te maken met het verschillend mobiliteitsprofiel van tweede verblijvers (minder hoge bezetting, grotere 
spreiding van aankomsten en vertrekken). Maximaal gaat het over 1394 autobewegingen per dag en 
202 per uur (scenario 100% vakantiepark zonder hotel), minimaal 966 autobewegingen per dag en 113 
per uur (scenario 50% tweede verblijvers zonder hotel). Tussen de scenario’s met en zonder hotel zijn 
er weinig verschillen te bespeuren. 
 

6.4.5.1.8 Verkeersgeneratie Zon &Zee 

 
Volgens de mober toegevoegd aan de verkavelingsaanvraag voor het aanpalende gebied Zon & Zee 
wordt een piekintensiteit van 87 heenbewegingen en evenveel terugbewegingen van en naar het 
vakantiepark met de wagen verwacht. A rato van de parkeerverdeling neemt de Essex Scottishlaan 
hiervan 77 % voor zijn rekening (of 64 auto’s heen en terug) en de J. Matthieulaan 23 % of 23 wagens 
heen en terug).  
 

6.4.5.2 Functioneren verkeerssysteem autoverkeer 

6.4.5.2.1 Ontsluitingsstructuur 

 
In de huidige situatie is volgens de meeste routeplanners de Bassevillestraat langs de kant van de 
Essex Scottishlaan en komende van de N34 Koninklijke Baan en afrit A18 Nieuwpoort de aangewezen 
route van en naar het toekomstig project Duinenzicht. Deze route zal nog versterkt worden op het 
ogenblik dat eenrichtingsverkeer in wijzerszin op de sluizenring in Nieuwpoort zal worden ingevoerd 
(bron : gemeentelijk mobiliteitsplan Nieuwpoort).  
 
Als het project op volle toeren zal draaien, zal dit ongetwijfeld op bepaalde ogenblikken leiden tot grote 
verkeersdruk in de smalle Bassevillestraat, waardoor conflicten kunnen ontstaan met voetgangers en 
fietsers in deze straat. Bovendien zal na de ontwikkeling van het project Zon & Zee deze zachte route 
nog meer worden gebruikt via de Vakantiestraat.  
 
Het mobiliteitsplan van de gemeente Middelkerke geeft aan om vanuit het concept van de kamstructuur 
ook de kern en toeristische functies in Westende via de afrit Middelkerke te ontsluiten na aanleg van de 
westelijke omleiding. Maar ook in dat concept zal Duinenzicht te bereiken zijn via (het zuidelijk deel van) 
de Essex Scottishlaan en de Bassevillestraat. De vraag kan daarom gesteld worden of het invoeren van 
enkelrichtingsverkeer in de Bassevillestraat niet moet onderzocht worden. Er zijn hierbij drie 
mogelijkheden: 
� Behoud dubbelrichtingsverkeer met een knip net voor de ingang Kompas Camping 
� Éénrichtingsverkeer in de richting van de Hoveniersstraat 
� Eenrichtingsverkeer in de richting van de Essex Scottishlaan 
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Figuur 26: Voorstel van ontsluiting : drie scenario’s voor 

de Bassevillestraat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de volgende tabel wordt een kwalitatieve afweging gemaakt van deze drie mogelijkheden: 
 

Tabel 22: Kwalitatieve afweging scenario’s Bassevillestraat 

Scenario Bassevillestraat Voordelen Nadelen 
Scenario 1:  
Behoud dubbelrichting met knip 
 

- Dorpskern Lombardsijde 
wordt vermeden 

- Bassevillestraat quasi 
uitsluitend voorbehouden 
voor het project 
Duinenzicht  

- Forse toename van het 
autoverkeer in beide 
richtingen 

- Andere campings in de straat 
enkel nog toegankelijk via 
Hoveniersstraat 

- Conflicten met voetgangers en 
fietsers 

Scenario 2: 
Enkelrichting naar Essex 
Scottishlaan 

- Minder grote toename 
autoverkeer in de 
Bassevillestraat 

- Andere campings in de 
straat blijven toegankelijk 

- Aankomst minder evident via 
N34 : Route via N318 en 
Hoveniersstraat 

Scenario 3: 
Enkelrichting naar Hoveniersstraat 

- Minder grote toename 
autoverkeer in de 
Bassevillestraat 

- Andere campings in de 
straat blijven toegankelijk 

- Vertrek minder evident via 
N34 : Route via 
Hoveniersstraat en N318 

 
De gemeente Middelkerke heeft in haar schriftelijke reactie van 13 januari 2015 op de mober laten weten 
dat zij de voorkeur uitspreekt voor een compartimentering van de Bassevillestraat (dwz. een 
onderbreking van de straat ter hoogte van de Hoveniersstraat voor het gemotoriseerd verkeer), in de 

Scenario 1 Scenario 3 

Scenario 2 
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plaats ven eenrichtingsverkeer. Hierdoor blijft de Bassevillestraat een dubbelrichtingsstraat voor auto’s, 
maar enkel voor de aangelanden (m.a.w. voor het project Duinenzicht en de huidig voorkomende 
functies). De Bassevillestraat zal dan ook worden gebruikt door wegrijdend verkeer vanaf het project 
Duinenzicht, en hierdoor wordt een bijkomende belasting voor de Hoveniersstraat en de dorpskern van 
Lombardsijde vermeden.  
 

6.4.5.2.2 Doorstroming verkeer 

 
Volgens voorgaand voorstel zal de Bassevillestraat voor 100% fungeren als aanvoerweg. Dit betekent 
dat we voor de verdere verdeling in de huidige situatie uitgaan van de veronderstelling dat al het 
toekomend verkeer komt via de N34 Koninklijke Baan. De waargenomen intensiteiten in de 
Bassevillestraat vallen weg, gezien de onderbreking van de straat ter hoogte van de Kompascamping. 
 
In de volgende tabel wordt de impact van het plangebied op de verschillende straten weergegeven voor 
de variant met hotel (en 100% vakantiepark) volgens de huidige ontsluitingsstructuur. De cijfers voor de 
N318 in pae werden omgezet in mvt (90%). 
 

Tabel 23: Toekomstig druktebeeld omgeving plangebied (aantal mvt/avondpiekuur op een vrijdag in de 
zomer), huidige ontsluitingsstructuur, variant met hotel en 100% vakantiepark 

 Huidige 
intensiteiten 

Aandeel 
toewijzing 

Toename tgv 
project 

Toekomstige 
intensiteit 

% toename 

Bassevillestraat 26 100% 202 202 +677% 
Essex Scottishlaan (noord) 137 100% 202 339 +247% 
Hoveniersstraat 82 0% 0 82 - 
N34 Koninklijke Baan 499 100% 202 701 +40% 
N318 Lombardsijdelaan 775 0% 0 775 - 
N318 Westendelaan 653 0% 0 653 - 

 
De tabel geeft aan dat logischerwijze het verkeer in de Bassevillestraat zeer sterk zal toenemen, tot ca. 
200 voertuigen. Op de Koninklijke Baan zal op het piekuur de intensiteit met 40 % stijgen. In absolute 
aantallen blijven de aantallen op de N34 onder 1000 voertuigen per uur. Capaciteitsproblemen zijn 
hierbij nog niet te vrezen (we mogen een capaciteit van 1000 mvt per uur en per richting veronderstellen 
voor de N34). De beoordeling is beperkt negatief (-). 
 
Als dan in de toekomst de westelijke omleiding wordt aangelegd, gaan we ervanuit dat 50% de afrit 
Middelkerke zal nemen en via de N318 Westendelaan zal komen. Dit geeft het volgende beeld: 
 

Tabel 24 : Toekomstig druktebeeld omgeving plangebied (aantal mvt/avondpiekuur op een vrijdag in de 

zomer), toekomstige ontsluitingsstructuur 

 Huidige 
intensiteiten 

Aandeel 
toewijzing 

Toename tgv 
project 

Toekomstige 
intensiteit % toename 

Bassevillestraat 26 100% 202 202 +677% 
Essex Scottishlaan  137 50% 101 238 +74% 
Hoveniersstraat 82 0% 0 82 - 
N34 Koninklijke Baan 499 50% 101 600 +20% 
N318 Lombardsijdelaan 775 0% 0 775 - 
N318 Westendelaan 653 50% 101 754 +15% 

Het is duidelijk dat in dit geval de verkeerseffecten nog meer gespreid worden over de verschillende 
aanvoerwegen, wat als positief te beschouwen is. De beoordeling blijft wel beperkt negatief (-). 
 
In de voorgaande tabellen werd enkel rekening gehouden met het aankomende verkeer, omdat deze 
wellicht verantwoordelijk zullen zijn voor de hoogste verkeerspieken. Door de keuze van behoud 
dubbelrichtingsverkeer in de Bassevillestraat met knip zal het vertrekkende verkeer ook de 
Bassevillestraat moeten nemen. 
 
Hierbij dient gesteld dat het wegrijdend verkeer veel minder een piek zal vertonen dat het aankomend 
verkeer. Wij ramen dat maximaal 10% van het aantal bezoekers op één uur tijd zal wegrijden, en dit 
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voornamelijk op een vrijdagvoormiddag, een maandagvoormiddag of een zondagavond. Werknemers 
zullen op een ander tijdstip vertrekken.  
 
Tot nu toe werd het project op zich bekeken, zonder de voorziene ontwikkeling van het RUP Zon & Zee 
(inclusief Zon & Duin) mee in ogenschouw te nemen. Volgens de mober die voor dit project werd 
opgemaakt, zal het bijkomend verkeer voor 100 % worden afgewikkeld via de Essex Scottishlaan. De 
verdere verspreiding van het verkeer over de N34 en de N318 werd telkens op 50% geraamd. Hieronder 
wordt een inschatting gemaakt van de cumulatieve effecten, zowel voor de huidige situatie als voor de 
toekomstige met westelijke omleiding.  
 

Tabel 25: Toekomstig druktebeeld omgeving project, cumulatieve effecten (aantal mvt/avondpiekuur op 

een vrijdag in de zomer), huidige ontsluitingsstructuur 

 Huidige 
intensiteiten 

Toename RUP 
Zon & Zee 

Toename tgv 
project 

Toekomstige 
intensiteit % toename 

Essex Scottishlaan (noord) 137 92 202 430 +214% 
Essex Scottishlaan (zuid) 137 92 0 229 +67% 
N34 Koninklijke Baan 499 46 202 746 +50% 
N318 Lombardsijdelaan 775 23 0 798 +3% 
N318 Westendelaan 653 23 0 676 +4% 

 

Tabel 26: Toekomstig druktebeeld omgeving project, cumulatieve effecten (aantal mvt/avondpiekuur op 

een vrijdag in de zomer), toekomstige ontsluitingsstructuur 

 Huidige 
intensiteiten 

Toename RUP 
Zon & Zee 

Toename tgv 
project 

Toekomstige 
intensiteit % toename 

Essex Scottishlaan (noord) 137 92 101 329 +140% 
Essex Scottishlaan (zuid) 137 92 101 329 +140% 
N34 Koninklijke Baan 499 46 101 646 +29% 
N318 Lombardsijdelaan 775 23 0 798 +3% 
N318 Westendelaan 653 23 101 777 +19% 

 
Uit de tabellen kan worden afgelezen dat logischerwijze in de huidige situatie vooral het noordelijk deel 
van de Essex Scottishlaan invloed zal ondervinden van beide projecten (Zon & Zee en Duinenzicht). Na 
aanleg van de westelijke omleiding zal het verkeer meer gespreid worden over de gehele lengte van de 
Essex Scottishlaan, maar er is nog steeds sprake van een verdubbeling tot een verdrievoudiging van 
de verkeersintensiteit. Toch liggen de absolute cijfers voor de Essex Scottishlaan nog steeds een stuk 
onder die van de N34 en de N318. Ook op het kruispunt Essex Scottishlaan – N34 zijn geen problemen 
of onacceptabele wachttijden te verwachten. De algemene beoordeling blijft beperkt negatief (-). 

6.4.5.2.3 Parkeren 

 
Ruimtelijk is het aangewezen om alle parkeerplaatsen ondergronds te voorzien (behoudens specifieke 
plaatsen voor laden en lossen, de check-in’s, gehandicaptenplaatsen, parkeerplaats voor een autocar). 
De bestaande bovengrondse parking ter hoogte van de Hoveniersstraat kan eventueel wel behouden 
worden en ingeschakeld worden in het nieuwe vakantiedomein. 
 
De parkeerbehoefteraming zal worden uitgewerkt in het kader van de opmaak van het ontwerp van 
plan-MER. 
 

6.4.5.3 Verkeersleefbaarheid 

6.4.5.3.1 Oversteekbaarheid 

 
Er zijn op dit ogenblik geen problemen inzake oversteekbaarheid van voetgangers en fietsers in de 
verschillende straten in de omgeving van het project. Het kruispunt van de Essex Scottishlaan met de 
N34 en de Strandlaan is lichtengeregeld en recent heringericht. Op vraag van de Provinciale Commissie 
Verkeersveiligheid zal het fietspad in de Essex Scottishlaan ontdubbeld worden in twee 
enkelrichtingsfietspaden, waardoor de oversteekbaarheid van de N34 voor fietsers van en naar het 
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strand bijkomend zal verbeteren. Bovendien zal door de herinrichting van de N318 in het centrum van 
Westende de situatie zeker nog sterk verbeteren.  
 
Op het kruispunt Essex Scottishlaan – Bassevillestraat zullen in de toekomst meer overstekende 
bewegingen van fietsers plaatsvinden, en dit ten opzichte van ook bijkomend gemotoriseerd verkeer. 
Een beveiliging van dit kruispunt, onder de vorm van een verkeerstafel is dan ook gewenst. 
 

6.4.5.3.2 Verkeersveiligheid 

 
Het statuut van de Bassevillestraat als “uitgezonderd plaatselijk verkeer” laat het de voetganger toe om 
op een veilige en comfortabele manier rechtstreeks in te voegen in het recreatief netwerk. Er zijn 
evenwel geen gescheiden voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Door het project Duinenzicht 
kunnen knelpunten ontstaan, maar de ruimte is voorhanden om het straatprofiel anders in te delen, 
bijvoorbeeld door het verharden van één van de wegbermen tot voetpad, of door een breed voetpad 
aan te leggen op het domein van Duinenzicht tussen de Hovenierstraat en de landmark.  
 
Een andere suggestie is om een wandelpad doorheen het duinengebied te leggen vanaf de landmark 
richting N34 Koninklijke Baan: 

• Hierdoor worden de voetgangers van de Bassevillestraat gehaald 
• Het is de kortste route richting zee en strand 
• de recreatiedruk in het duingebied (wildgroei aan paden) wordt getemperd 

 
In samenspraak met ANB kan onderstaand tracé naar voren worden geschoven. Vanaf het baken 
worden de wandelaars van de Bassevillestraat gehaald en volgen ze het oude, rechte tracé van de 
straat, dat nog terug te vinden is op het kadastraal plan en in eigendom is van de gemeente. Op die 
manier komt de verblijver van het vakantiedomein direct in contact met de duinen, als voorbode voor 
het strand en de zee, wat ook de belevingswaarde ten goede komt. 
 

Figuur 27: Voorstel wandeltracé 

 
Bron: ANB 
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Voor de fietsers kan gedacht worden aan de inrichting van de Bassevillestraat als fietsstraat. Vandaag 
gebruiken al meer fietsers dan wagens deze straat in de zomer en dat zal in de toekomst niet anders 
zijn.  
 
Een fietsstraat is juridisch te vergelijken met een woonerf, waarbij niet de voetganger 
maar wel de fietser absolute voorrang krijgt. Auto’s zijn toegelaten, maar moeten 
zich houden aan een snelheidsbeperking van 30 km/uur en mogen de fietsers niet 
inhalen. Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met een specifiek 
verkeersbord, dat sinds 2012 in de wegcode is opgenomen. Het statuut kan verder 
ook ondersteund worden via een rode coating. 
 
Er zijn een aantal verkeerskundige voorwaarden voor de inrichting van een weg als 
fietsstraat: 

• Het betreft een straat zonder een belangrijke doorgaande relatie voor het 
autoverkeer 

• Het aantal fietsers moet hoger liggen dan het aantal wagens 
• Éénrichtingsverkeer voor auto’s is te verkiezen boven dubbelrichting 

 
De Bassevillestraat is duidelijk geen verbindingsfunctie, enkel een bestemmingsfunctie. Aan de eerste 
voorwaarde is bijgevolg voldaan.  Om aan de tweede voorwaarde te voldoen is het aangewezen om het 
aantal vakantieverblijven te beperken tot maximum 750. Immers, slechts in deze variant zal het aantal 
wagens min of meer onder of gelijkwaardig zijn aan het huidig aantal fietsers (ca. 180). Door de 
beslissing van het behoud van het dubbelrichtingsverkeer in de Bassevillestraat is een verbreding van 
de straat dan wel aangewezen, om het conflict met fietsers te milderen.  
 
Het statuut van fietsstraat wordt het best geldig voor het deel van de Bassevillstraat dat tot de 
kustfietsroute behoort, dwz tot aan de Strandjutterdreef. Eventueel kan het ook worden doorgetrokken 
tot aan de ingang van het golfterrein (ter hoogte van de Beukenstraat). 
 
De optie om de Bassevillestraat als fietsstraat uit te werken is verkeerskundig een betere oplossing dan 
te onderzoeken of een fietspad mogelijk op het domein van Duinenzicht. Een dergelijk fietspad moet 
minimum drie meter breed zijn, zeker wanneer het gemengd wordt met voetgangers. Bovendien 
ontstaan hierdoor kruisende bewegingen van en naar het fietspad, aangezien het fietspad niet over de 
ganse lengte van de Bassevillestraat kan worden aangelegd, en waardoor er conflicten kunnen 
voorkomen met auto’s. 
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6.4.6 Milderende maatregelen 

 
Voor het geopteerde verkeersontsluitingsconcept worden in hoofdlijnen de volgende milderende 
maatregelen verder geëxpliciteerd: 
 
Op Planniveau/Projectniveau 
 
Het project dient voldoende fietsstallingen te voorzien, voor de werknemers, maar zeker ook voor de 
vakantieverblijvers. Voor werknemers kan 1 fietsstalling op 3 tewerkgestelden als norm worden 
gehanteerd.  
 
Fietstoerisme zit duidelijk in de lift. Veel toeristen die naar de kust komen, brengen zelf hun fiets mee, 
of wensen fietsen ter plaatse te huren. Bij de inrichting van het vakantiedomein is het daarom wenselijk 
om  

• Fietsverhuur te organiseren op het domein of samen te werken met lokaal fietsverhuurbedrijf 
• de nodige ruimte te voorzien om fietsen veilig te kunnen stallen, ofwel per verblijf of 

gezamenlijk op een aantal plaatsen. 
 
Absolute aantallen hierop plakken is bijzonder moeilijk. Daarom wordt voorgesteld om jaarlijks te 
evalueren in functie van de noden. 
 
Aanbevelingen op Projectniveau 
 
In de figuur hieronder wordt een overzicht gegeven van de gewenste infrastructurele maatregelen in de 
omgeving van het plangebied die op projectniveau worden aanbevolen. 
 

Figuur 28 : overzicht milderende maatregelen (projectniveau/flankerende maatregelen) 

 
 
Eventueel nog aan te vullen met milderende maatregelen i.v.m. het parkeren 
 

verkeerstafel 

Wandelroute doorheen 
duingebied 

Wandelpad binnen 
vakantiepark Fietsstraat tot aan 

Strandjuttersdreef, mits 
verbreden Bassevillestraat 

tot ca. 4 m 

Ontdubbelen fietspad 
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gemotoriseerd 
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Flankerende maatregelen 
 
Ook kan gedacht worden aan verhuur van bolderwagens, om het nodige strandmateriaal te vervoeren 
naar het strand. 
 
Voldoende communicatie over het aanbod van het openbaar vervoer (en meer bepaald de kusttram), 
gericht naar de vakantieverblijvers kan een grote rol spelen in het keuzeproces met welk vervoermiddel 
de verplaatsingen tijdens het vakantieverblijf zullen worden gedaan. Deze communicatie kan bestaan 
uit specifieke folders die bij de check-in voorhanden zijn, maar ook, indien een eigen website of TV-
kanaal wordt ontwikkeld, kan de nodige informatie op die manier worden verspreid. Zo wordt de kans 
groter dat de bezoekers van het vakantiepark (en tweede verblijvers) zich zullen verplaatsen met het 
openbaar busvervoer, i.p.v. met de wagen. 
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6.5 Mens-ruimtelijke aspecten 

6.5.1 Afbakening studiegebied 

 
Het studiegebied voor de discipline mens ruimtelijke aspecten bestaat uit het plangebied, uitgebreid met 
de ruimere omgeving waarbinnen mogelijke functionele en ruimtelijke wijzigingen kunnen optreden. 
Concreet is dit het gebied tussen de kern van Westende-Bad en het strand. 
 

6.5.2 Beschrijving referentiesituatie 

 
Het plangebied kent thans een drieledige opbouw, met 4 hoofdzones en 2 bis zones: 

� Ten zuidwesten van de Vakantiestraat een bebouwde site bestaande uit het hoofdgebouw 
(georiënteerd naar de Vakantiestraat – zone 2) en een tweede toeristisch complex, door 
een parking gescheiden van de Hovenierstraat (zone 1). 

� Ten noordoosten van de Vakantiestraat een onbebouwde zone (zone 3), voorheen in 
gebruik als tennisterreinen, en aan de overzijde drie percelen met woningen (zone 3 bis) 

� Het duingebied aan de overzijde Bassevillestraat, bestaande uit natuurlijke vegetatie, 
uitgezonderd kleinschalige klaslokalen grenzend aan de bewoning van zone 3 bis (zone 4). 
Ten oosten van zone 4 situeert zich 4 bis: een verkaveling met weekendhuisjes. 

  
Vanuit een morfologische analyse op macroniveau bevindt het gebied zich op een overgangszone 
tussen enerzijds het verstedelijkte Westende Dorp (Essex Scottishlaan en andere) en anderzijds een 
cluster van diverse openlucht-recreatieve domeinen langsheen de Bassevillestraat. Tussen deze 
recreatievoorzieningen staan ook nog een aantal particuliere (zonevreemde) woningen. Op iets grotere 
afstand start een duinmassief, doorsneden door de Koninklijke Baan (N34 - incl. kusttrambedding) 
weliswaar. Ter hoogte van het kruispunt van de N34 met de Essex-Scottishlaan-Strandlaan bevinden 
zich een aantal losstaande gebouwen met toeristisch-recreatieve functie (hotel, jeugdverblijf, 
vakantiecentrum). 
 
Op microniveau bepaalt het imposante hoofdgebouw (2 + 1 bouwlaag) aan de Vakantiestraat het beeld. 
Dankzij de ruime bufferafstanden t.o.v. enige andere bebouwing alsook en in bijzonder de oriëntatie 
naar de Vakantiestraat kan het als een afzonderlijk complex beschouwd worden en geeft het aan haar 
onmiddellijke omgeving een specifieke uitstraling.  
 

6.5.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

 
De voornaamste onderzoekspunten zijn de volgende: 
 

• De functionele aspecten, kwantitatief en kwalitatief op de verschillende schaalniveaus 
(ruimtebeslag : direct verlies menselijke functies). 

• De gebruikswaarde: de ruimtelijk - functionele samenhang op macro- en mesoniveau.  
• De belevingswaarde op microniveau die onder meer bepaald wordt door de morfologie en 

typologie van de voorziene activiteit en bouwvolumes 
• De toekomstwaarde beschrijft de potenties van de situatie 

 
De belevingswaarde wordt geëvalueerd aan de hand van het ontwerpend onderzoek. Belangrijke 
parameters zijn onder meer de inplanting, de vorm en de schaal van de geplande gebouwen en 
activiteiten volgens het ontwerpend onderzoek. Deze bepalen ook mee de visuele perceptie van het 
plangebied. Hier is een sterke wisselwerking met de discipline landschap aangewezen.  
 
De belevingswaarde hangt verder af van de ruimtelijke inpassing van het plan, 
herkenbaarheid/leesbaarheid, inrichting van het openbaar domein, ruimtelijke aspecten 
verkeersleefbaarheid, sociaal veiligheidsgevoel. Door middel van schaduwonderzoek zal de impact op 
bestaande bewoning van de voorgestelde bakens onderzocht worden. 
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De belevingswaarde wordt geëvalueerd aan de hand van de voorziene bouwvolumes. Deze bepalen 
ook mee de visuele perceptie van het plangebied.  
 
De toekomstwaarde wordt beschreven aan de hand van parameters zoals flexibiliteit, aanpasbaarheid 
en uitbreidbaarheid, stimulerende werking voor de omgeving, het inspelen op maatschappelijke 
tendensen en economische impact. 
 
De beoordeling van al deze parameters gebeurt door expert judgement. 
 

6.5.4 Milderende maatregelen 

 
Indien uit de effectbeoordeling zou blijken dat een relevante negatieve impact van het plan op de 
ruimtelijke functies te verwachten is, zullen milderende maatregelen voorgesteld worden. Er zal daarbij 
een onderscheid gemaakt worden tussen planniveau, projectniveau of flankerende maatregelen. 
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6.6 Fauna en flora 

6.6.1 Afbakening studiegebied 

Het plangebied omvat het gebied dat rechtstreeks beïnvloed wordt door het project, m.a.w. de zones 
waar het project “Duinenzicht” tot stand zal komen.  
 
De grens van het studiegebied wordt bepaald door zowel rechtstreekse als onrechtstreekse invloed van 
het plan op de biotische kenmerken. Als studiegebied wordt voorlopig een zone van ongeveer 500 m 
rond het projectgebied “Duinenzicht” beschouwd. Bij de uiteindelijke afbakening zal er rekening worden 
gehouden met de invloedzone vastgelegd voor de abiotische disciplines en eventuele opmerkingen van 
de betrokken administraties. 

6.6.2 Beschrijving referentiesituatie 

De huidige biologische toestand van het studiegebied dient als uitgangspunt voor de studie. De 
bestaande toestand wordt beschreven in zoverre van belang bij de voorspelling van de milieueffecten 
die kunnen optreden door een wijziging van de bestemming in het plangebied. Aanbevelingen van het 
richtlijnenboek Fauna & Flora (2005) worden gevolgd. 
 
Volgende bronnen zullen o.a. worden geraadpleegd:  
� Biologische waarderingskaarten (BWK) 
� Databankgegevens INBO (o.a. gegevens van het PINK-project, Rode Lijsten, publicaties,.....), 

Natuurpunt Middenkust, ANB West-Vlaanderen, waarnemingen van natuurliefhebbers… 
� Bestaande studies van het plangebied en omgeving, in het bijzonder de ‘Verkennende 

natuurstudie – Inventarisatie Duinenzicht uitgevoerd door de dhr. Johan Broidioi (Natuurpunt 
Middenkust) van maart 2013 – augustus 2014 en de studie ‘Passende Beoordeling/ Verscherpte 
natuurtoets voor RUP 29 ‘’Zon en Zee Middelkerke – Westende’’ uitgevoerd door Grontmij 
Vlaanderen Gent in 2010.  

� Duinenvallei rapport ANB 2014. Informatief document bij het besluit van 23 maart 2014 van de 
Vlaamse Regering tot aanwijzing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de Speciale 
Beschermingszone BE2500001 ‘Duinengebieden inclusief IJzermonding en Zwin’ en tot 
definitieve vaststelling voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn 
aangewezen Speciale Beschermingszone BE2500121 ‘Westkust’ en BE2501033 ‘Het Zwin’ van 
de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten en andere documenten i.v.m. de 
instandhoudingsdoelstellingen. 

 
De beschrijving van de referentietoestand omvat: 
� Situering van het studiegebied in een ruimere omgeving en beschrijving van de ecologische 

hoofdstructuur. 
� Een beschrijving en beoordeling van de voorkomende ecotopen in het studiegebied. Hiervoor 

wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens van de meest recente BWK en aangevuld met 
andere beschikbare bronnen. Deze gegevens worden gecontroleerd, waar nodig worden ze 
geactualiseerd en aangevuld na terreininventarisaties.  

� Een beschrijving van de aanwezige en relevante fauna op basis van bestaande gegevens 
(databanken en toevallige waarnemingen tijdens terreinbezoeken). 

� De ecologisch waardevolle zones en aandachtsgebieden worden afgebakend, waarbinnen 
waardevolle vegetaties, zeldzame flora of fauna-elementen of speciale beschermingen 
voorkomen. Deze gebieden worden diepgaander besproken. 

 
De waardering van de referentietoestand gebeurt op basis van criteria, geformuleerd vanuit 
natuurbehoud (natuurlijkheid, mate van ecologische ontwikkeling, zeldzaamheid en kwetsbaarheid). 
 

6.6.2.1 Referentiesituatie projectgebied “Duinenzicht” 

Het projectgebied wordt in kader van de discipline Fauna en Flora opgesplitst in 2 deelgebieden, met 
name een eerste deelgebied waar zich reeds bebouwing bevindt en een tweede deelgebied dat deel 
uitmaakt van het nabij gelegen duinengebied. Hierbij is de beschrijving van de referentiesituatie van het 
deelgebied 2 grotendeels gebaseerd op de verkennende natuurstudie. 
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Figuur 29: Luchtfoto van het plangebied, met aanduiding van de deelgebieden waarin de discipline fauna 
en flora een onderscheid zal maken 

  

 
Deelgebied 1  
Dit deelgebied is gesitueerd langsheen de Bassevillestraat en wordt begrensd door de Hovenierslaan, 
het vakantiedomein Zon en Zee en woningen/appartementen in de Essex Scottishlaan. Dit deelgebied 
wordt doorsneden door de Vakantiestraat, die niet langer openbaar gebruikt wordt, en het deelgebied 
opsplitst in twee. Ten zuidwesten van de vakantiestraat situeert zich een bebouwde site (hoofdgebouw 
+ toeristisch complex). Ten noordoosten van de Vakantiestraat situeert zich een onbebouwde zone, die 
voorheen gebruikt werd als tennisterreinen en een verkaveling van weekendhuisjes.  
De biologische waarderingskaart toont dat dit deelgebied geen noemenswaardige ecologische waarde 
kent, met uitzondering van de bermen langsheen de Bassevillestraat waar zich waardevolle bomenrijen 
van populieren en els bevinden die als ‘biologisch waardevol’ werden opgegeven. Een eerste 
terreinbezoek in september 2014 lijkt deze evaluatie te bevestigen. 
 
Geplande constructiewerkzaamheden in dit deelgebied waren reeds het onderwerp van een Passende 
Beoordeling/Verscherpte Natuurtoets-studie in het recente verleden (Grontmij, 2010) i.v.m. mogelijke 
effecten op het nabije SBZ-H en VEN-gebied. Ten gronde zijn de situatie en de aard van de 
werkzaamheden dezelfde gebleven. 
 
Het ecotoopverlies binnen dit deelgebied zal weinig tot niet relevant zijn, vermits de werken plaatsvinden 
in het reeds bebouwd gebied. Dit deelgebied zal dan ook slechts summier bekeken worden. 
 
Deelgebied 2 
Het deelgebied waar het baken wordt ingeplant, wordt aan de noordzijde begrensd door de Koninklijke 
baan (met trambedding), aan de oostzijde ligt de Essex Scottishlaan, aan de zuidzijde vormt de 
Bassevillestraat de grens en ten westen bevindt zich een camping. Het deelgebied behoort in brede zin 
tot de Laureinsduin, waarvan alleen het noordelijke deel een aangesloten zone vormt van strand tot en 
met de zeereep, maar wordt ervan gescheiden door de Koninklijke Baan. Deze brede onderbreking 
vermindert de natuurwaarde en -potenties (cfr. Verkennende natuurstudie, Johan Broidioi). Het 
deelgebied ondervindt echter wel nog een beperkte invloed van wind en zout vanuit het zeegat, 
aangezien appartementenrijen ter hoogte van het strand ontbreken. Deze stressfactoren zorgen aldus, 
zij het in beperkte mate, samen met overbetreding voor het behoud van de typerende dynamiek. 
 

2 

1 
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Het deelgebied kreeg op het Gewestplan Oostende-Middenkust de bestemming “natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde”. Daarnaast behoort een deel van het studiegebied tot het 
habitatrichtlijngebied (BE2500001, Duinengebied inclusief IJzermonding en Zwin) en tot het VEN-
gebied (nr. 102 Middenkust). De zone tegenaan de kruising van de Essex Scottishlaan met de 
Bassevillestraat en die planologisch buiten de beschermde zone valt, maakt het voorwerp uit van het 
bouwplan Duinenzicht. Op de biologische waarderingskaart wordt het studiegebied deels ingekleurd als 
biologisch waardevol (loofhoutaanplant) en deels als biologisch zeer waardevol (zeereepduin, kalkrijk 
duingrasland). 
 
Ondanks de verminderde natuurwaarde dient erop gewezen te worden dat dit duin diverse Europees te 
beschermen habitats bevat (Bijlage 1 van de Europese Habitatrichtlijn). Het gaat hierbij om volgende 
habitattypes: 1310 – eenjarige pioniersvegetatie van slik- en zandgebieden, 2120 – wandelende duinen 
op de strandwal met helmgras, 2130 – vastgelegde duinen met kruidvegetatie (grijze duinen) en 2160 
– duinen met duindoorn. 
Identificatie van de verscheidene habitattypes aanwezig in het plangebied: mosduinen (prioritair 
habitattype), duindoorn en stuifput. 
 

Figuur 30: Luchtfoto van het duinengebied dat onderdeel is van het habitatrichtlijngebied “BE 2500001 

Duingebied inclusief IIzermonding en Zwin” met identificatie van de verscheidene habitattypes aanwezig in 

het plangebied: mosduinen (prioritair habitattype), duindoorn en stuifput. 

 
 
In de beschrijving van de referentiesituatie zullen, naast de vegetatiekenmerken (plantensoorten en 
biotopen) voorkomend in deelgebied 2, de volgende faunistische groepen worden besproken: 
zoogdieren, broedvogels, dagvlinders, sprinkhanen en landslakken. Reptielen en amfibieën blijken hier 
te ontbreken.    
 
Tevens zullen in dit hoofdstuk ook de reeds bestaande stressfactoren worden behandeld, namelijk 
overbetreding, isolatie van het stukje duin door wegenaanleg en bebouwing, verdroging door 
populieraanplantingen, verruiging en beschaduwing ten gevolge van bladafval, 
verstruweling/verbossing, verstoring door invasieve soorten.  
   
Er werd echter nog geen Passende Beoordeling voor het SBZ-H of een Verscherpte Natuurtoets voor 
het VEN-gebied opgesteld in verband met de mogelijke effecten die de geplande werkzaamheden, 
namelijk de inplanting van een onderkelderd baken aan de rand van dit duin. In deze studie wordt een 
beschrijving gemaakt van de hydrologie en de aanwezige fauna en flora en worden een Passende 
Beoordeling en Verscherpte natuurtoets toegevoegd.  
 

mosduin 

stuifput 
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verruigd 
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bunker 
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In 2013-2014 werd reeds een verkennende natuurstudie uitgevoerd door dhr. Johan Broidioi 
(Natuurpunt Middenkust), waarvan de belangrijkste conclusies en waarnemingen hier worden 
aangehaald. 
Als relict van het oorspronkelijk duinlichaam ligt het centrale deel van het deelgebied vrij hoog en kent 
naar de randen een aanzienlijk (dalend) reliëf. Deze centrale zone is grotendeels boom- en struikvrij en 
beslaat ongeveer 25 % van de totale oppervlakte van het deelgebied. In het westen bevinden zich nog 
enkele relicten uit de 2de wereldoorlog (bunker, betonplaat, ...). De aanwezigheid in dit deel van 
Zandzegge (Carex arenaria) en Helmgras (Ammophila arenaria) enerzijds en vlekken duinsterretjesmos 
(Tortura ruralis) anderzijds wijst op een verdergaande ontwikkeling richting duingrasland of struweel. 
De vrij brede randen met struiken en bomen (voornamelijk abeel) beschutten dit centrale duindeel tegen 
wind waardoor overstuiving en uitstuiving van zand nagenoeg stilgevallen is. Alleen betredingsschade 
door voetgangers en mountainbikers zorgt samen met de stressfactor zonnestraling voor het verder 
voortbestaan van (een geringe oppervlakte) bloot zand. Vermits het duin-ecosysteem een dynamisch 
systeem is, is het voortbestaan van die dynamiek en dus de toekomst voor een gezond duin door de 
aanwezigheid van dergelijke hoeveelheid stuifbaar zand essentieel. Naast bovengenoemde soorten 
werden in dit centrale deel ook muurpeper (Sedum acre), ruw vergeet-me-nietje (Myosotis 
ramossissima), zanddoddegras (Phleum arenarium), zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum), 
jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris), kruipend stalkruid (Ononis repens), teunisbloem sp (Oenothera 
sp) en reigersbek sp (Erodium sp) gevonden. 
Aan de oostzijde van de open zandvlakte bevindt zich duindoornstruweel (Hippophaë rhamnoides). De 
andere randen worden vrij scherp begrensd door een gordel van opgaande bomen vooral bestaand uit 
witte abeel (Populus alba) met ondergroei van diverse struiken als liguster (Ligustrum ovalifolium), 
braam (Rubus sp) en tal van ontsnapte tuinsoorten als aalbes en rode kamperfoelie. De kruidlaag in en 
om deze bomengordel bevat soorten als witte dovenetel (Lamium album), look zonder look (Alliaria 
petiolata), vlier (Sambucus nigra), winterpostelein (Claytonia perfoliata), akkerhoornbloem (Cerastium 
arvense), knolboterbloem (Ranunculus bulbosus), stinkende gouwe (Chelidonium majus), robertskruid 
(Geranium robertianum), veldhondstong (Cynoglossum officinale), fijne kervel (Anthriscus caucalis), 
kleefkruid (Galium aparine), paardebloem sp (Taraxacum sp), heggenrank (Bryonia dioica), geel walstro 
(Galium verum) en roos sp (Rosa sp). Opmerkelijk is het abundant voorkomen aan de uiterste 
buitenranden van kandelaartje (Saxifraga tridactylites) op vele plaatsen en op het uiterste 
noordoostelijke hoekpuntje kegelsilene (Silene conica). 
 
Door de beperkte oppervlakte en de ligging in een gebied met een (periodiek) drukke urbane, 
commerciële en toeristische bedrijvigheid is het studiegebied kwetsbaar voor externe verstoring. Op 
basis van een terreinbezoek (uitgevoerd door ANB d.d. 29/11/2012) werden in dit deelgebied een aantal 
bedreigingen geïdentificeerd voor het habitattype mosduin, die momenteel nog steeds actueel zijn. Het 
gaat ondermeer over bladval problematiek, die het mosduin in de herfst nagenoeg volledig bedekt, maar 
ook over de beschadigingen die optreden door regelmatige betreding en de doortocht van 
mountainbikers, daarnaast vormen ook de uitlopers van witte abeel een bedreiging voor het mosduin. 
Grote delen van het studiegebied zijn eveneens verruigd, wat gepaard gaat met een opmerkelijke 
verarming aan natuurwaarden. Dit kan echter verholpen worden door een aangepast beheer. 
Een aantal van deze bedreigingen werden eveneens opgenomen in de natuurstudie (d.d. 2013-2014) 
en werden eveneens waargenomen bij het terreinbezoek d.d. 01/10/2014. De aanwezigheid van abeel 
is problematisch. Deze eertijds ingevoerde soort is alomtegenwoordig aan de kust en is zeer agressief. 
Aan de zuidzijde van het deelgebied, rukken massaal worteluitlopers van de nabije abelen op in het 
grasland en de aansluitende zandvlakte. Verdergaande verstruweling en verbossing zal de zandvlakte 
en het waardevolle grasland en/of mosland overwoekeren. 
 
Tabel 27: Waargenomen flora in het duinengebied 

Flora 

Aalbes (Ribes sp.) Paardenbloem sp. (Taraxacum sp.) 
Akkerhoornbloem (Cerastium arvense) Reigersbek sp. (Erodium sp.) 
Braam (Rubus sp.) Robertskruid (Geranium robertianum) 
Duindoornstruweel (Hippophaë rhaminoides) Rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum) 
Duinsterretjesmos (Tortura ruralis) Roos sp. (Rosa sp.) 
Fijne kervel (Anthriscus caucalis) Ruw vergeet-me-nietje (Myotis ramossissima) 
Geel walstro (Galium verum) Stinkende gauwe (Chelidonium majus) 
Heggenrank (Bryonia dioica) Teunisbloem sp. (Oenothera sp. ) 
Helmgras (Ammophila arenia) Veldhondstong (Cynoglossum officinale) 
Jacobskruiskruid (Jacobea vulgaris) Vlier (Sambucus nigra) 
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Kandelaartje (Saxifraga tridactylites) Winterpostelein (Claytonia perfoliata) 
Kegelsilene (Silene conica) Witte abeel (Populus alba) 
Kleefkruid (Galium aparine) Witte dovenetel (Lamium album) 
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) Zanddoddegras (Phleum arenium) 
Kruipend stalkruid (Ononis repens) Zandhoornbloem (Ceratium semidecandrum) 
Liguster (Ligustrum ovalifolium) Zandzegge (Carex arenia) 
Look zonder look (Alliara petiolata)  

 
 
Naast een beschrijving van de aanwezige flora werd in de verkennende natuurstudie eveneens de fauna 
in beschouwing genomen. Tijdens diverse voorjaarsbezoeken werden soorten als winterkoninkje, 
heggemus, zwarte kraai, ekster, houtduif, turkse tortel, kauw, koolmees, … waargenomen. Daarnaast 
worden ook soorten die meer gebonden zijn aan boomrijke tuinen en parken gehoord (bv. fitis, tjiftjaf en 
groene specht). Op de rand of net buiten het deelgebied werden ook de sprinkhaanzanger en de 
nachtegaal gehoord. 
 
Door zijn geïsoleerde ligging (ten opzichte van het Laureinsduin) en zijn geringe omvang ontbreken 
soorten van open duin zoals onder meer de blauwvleugelsprinkhaan en de heivlinder. Een aantal vaak 
voorkomende sprinkhaansoorten (bv. ratelaar, krasser en grote groene sabelsprinkhaan) en dagvlinders 
(bv. oranje zandoogje, bruin zandoogje, klein koolwitje en klein geaderd witje) werden wel gespot. Van 
belang was eveneens de waarneming van het koevinkje waarvan in Middelkerke, volgens de 
verkennende studie, slechts twee vliegplaatsen bekend zijn. Om echter meer zekerheid te hebben over 
het al dan niet permanent voorkomen van deze soorten is een langdurigere inventarisatie en monitoring 
wenselijk. 
De waarnemingen van verschillende holen in het deelgebied, duidt ook op de aanwezigheid van 
konijnen. Daarnaast zijn er in de buurt reeds vossen en wezels waargenomen. 

6.6.3 Effectbeschrijving en –beoordeling 

De mogelijke effecten die kunnen optreden bij een wijziging van de bestemming worden onderzocht 
voor beide deelgebieden, maar voornamelijk deelgebied 2 wordt in detail besproken.  
 
Volgende effectgroepen worden beschreven en beoordeeld: 
� Biotoopverlies: rechtstreeks ecotoop- en biotoopverlies door ruimtebeslag, 
� Biotoopverandering: biotoopwijziging ten gevolge van beschaduwing, tijdelijk stapelen van 

materialen,  
� Rustverstoring: door geluidshinder (zowel bij aanleg als exploitatie) of visuele hinder, 
� Verdroging: indirecte biotoopwijziging ten gevolge van verstoring van de waterhuishouding door 

bemaling, 
� Luchtverontreiniging: o.a. stikstofemissies tijdens aanleg en tijdens exploitatie,  
� Bodemverontreiniging tgv accidentele lozingen of lekken, 
� Barrièrewerking: wijziging van het ecologisch netwerk door barrièrewerking, versnippering of 

ontsnippering, 
� Biotoopwinst: eventuele biotoopwinst bij het realiseren van de nabestemming. 

 
Een afweging wordt gemaakt met de effecten die zullen optreden bij het behoud van de huidige 
(na)bestemming.  
 
De impact van het voorgenomen plan (oprichting van een baken) op de fauna en flora in de toekomstige 
situatie wordt geëvalueerd en getoetst aan de referentiesituatie. De geplande situatie is de toestand van 
het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het voorgenomen plan, zonder rekening te houden met 
milderende maatregelen. 
 
De mogelijke effecten door de verschillende ingrepen worden nagegaan voor de ecologisch waardevolle 
of potentieel waardevolle zones van het studiegebied. De mogelijke effecten op de aandachtsgebieden 
worden diepgaander besproken.  
 
Een onderscheid wordt gemaakt tussen rechtstreekse of onrechtstreekse effecten, effecten van tijdelijke 
of permanente aard of cumulatieve effecten met andere effecten veroorzaakt door het project of met de 
reeds bestaande stressfactoren en dit zowel in de aanlegfase als bij de eigenlijke exploitatie.  
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Bij de beoordeling van de effecten wordt rekening gehouden met de waarde van de referentiesituatie, 
de potenties en met de ernst van de ingreep. Hoe hoger de biologische waarde (volgens de BWK) en 
hoe belangrijker de ingreep (volledig verlies – gedeeltelijk verlies – herstelbare schade) hoe groter het 
effect wordt ingeschat. De effecten worden kwalitatief of kwantitatief beoordeeld. Waar mogelijk worden 
de oppervlaktes kwetsbaar gebied die beïnvloed zullen worden aangegeven. 
 
 
Volgend significantiekader zal worden toegepast:  
 
Tabel 28: Significantiekader discipline fauna en flora 

Effect Score 

- volledige of gedeeltelijke vernietiging/permanente verdwijning van waardevol/zeer waardevol 
ecotoop, habitat of soort door biotoopverlies of door wijziging in bodem en/of waterhuishouding of 
ten gevolge van schaduwwerking  

- ruimtelijk belangrijke of permanente rustverstoring in kwetsbare zones  
- sterke versnippering of ontstaan van nieuwe, belangrijke barrières 

-3 

- wijziging/gedeeltelijke verdwijning of aantasting van waardevol of zeer waardevol ecotoop, habitat 
of soort door biotoopverlies of door wijziging in bodem en/of waterhuishouding of ten gevolge van 
schaduwwerking  

- ruimtelijk algemene rustverstoring in kwetsbare of matig kwetsbare zones  
- matige versnippering of versterking van bestaande barrières 

-2 
 

- tijdelijke wijziging/beperkte verdwijning of aantasting van waardevol ecotoop, habitat of soort door 
biotoopverlies of door wijziging in bodem en/of waterhuishouding of ten gevolge van 
schaduwwerking  

- ruimtelijk beperkte of tijdelijke rustverstoring in matig kwetsbare zones  
- beperkte versnippering of tijdelijke barrièrewerking 

-1 
 

- verwaarloosbare effecten 0 
- tijdelijke verbetering, versterking of toename van waardevol ecotoop of habitat door 

biotoopontwikkeling  
- tijdelijk wegvallen van rustverstoring  
- tijdelijke ontsnippering of wegvallen van bestaande barrière 

+1 

- verbetering, versterking of toename van waardevol ecotoop of habitat door biotoopontwikkeling  
- permanente verbetering geluidsniveau of verminderde rustverstoring  
- ontsnippering of wegvallen van bestaande barrière 

+2 

- permanente belangrijke verbetering of sterke toename van zeer waardevol of waardevol ecotoop 
of habitat door biotoopontwikkeling  

- wegvallen omgevingslawaai of sterke afname rustverstoring 
- volledige ontsnippering of wegvallen van belangrijke barrière 

+3 

 
Een toetsing zal gebeuren aan de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden (toetsing aan het 
natuurdecreet). Mogelijke effecten op het habitatrichtlijngebied worden in een voortoets passende 
beoordeling onderzocht.  

6.6.4 Milderende maatregelen 

Milderende maatregelen worden voorgesteld waar noodzakelijk of mogelijk, om de negatieve effecten 
van bepaalde ingrepen van het voorgenomen plan te voorkomen, te verminderen of te herstellen. 
Milderende maatregelen kunnen gericht zijn op: 

� Het minimaliseren van eventuele verdrogingseffecten of andere verstoringen van de 
waterhuidhouding (zilt versus zoet water); 

� Het minimaliseren van schaduweffecten en aanvlieggevaar; 
� Het maximaal voorkomen van verontreiniging (zie eveneens discipline bodem, grondwater 

en oppervlaktewater).  
 

6.6.5 Bespreking van de alternatieven 

Door het ANB werden locatiealternatieven gesuggereerd voor de inplanting van het baken in deelgebied 
2 en voor de inrichting van het aangrenzende duinengebiedje. Ook alternatieve 
ontsnipperingsmaatregelen (o.a. ter hoogte van de Koninklijke Baan) werden gesignaleerd in het 
voortraject, echter de afspraak werd gemaakt om deze buiten het plan-MER te houden en een parallel 
bilateraal overleg tussen het gemeentebestuur en het ANB op te starten.  
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6.7 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

6.7.1 Afbakening studiegebied 

 
Het studiegebied omvat het plangebied, waarbinnen landschappelijke structuren, elementen en 
landschapsecologische relaties kunnen gaan wijzigen in een zone van ongeveer 1.000m à 1.500m 
rondom het plangebied waarbinnen het (toekomstige) ontginningsgebied visueel waarneembaar kan 
zijn. Voor de beschrijving van het landschap op macroschaal wordt een ruimer studiegebied 
beschreven. 

6.7.2 Beschrijving referentiesituatie 

6.7.2.1 Huidige situatie op macroniveau 

 
Het plangebied op macroschaal behoort volgens de Traditionele landschappen tot de kust en meer 
bepaald tot de westelijke middenkust tussen Oostende en Nieuwpoort. Het is een asymmetrisch 
gecompartimenteerd landschap met panoramische open gezichten (strand en zee) en compartimenten 
van kleine omvang door hoogbouw, reliëf (duinen) en vegetatie.  
 
De duinengordel in de westelijke middenkust en dus ook ter hoogte van Westende is zeer smal (amper 
300 tot 500m) en gaat dan ook over in het landschap van de kustpolders. Westende was oorspronkelijk 
één van de kleine polderdorpen op de rand van de duinengordel en de polder.  
 

6.7.2.2 Historische ontwikkeling van het plangebied 

 
Het landschap in de kustvlakte is in vergelijking met de rest van Vlaanderen vrij recent gevormd en 
kende een bewogen ontstaansgeschiedenis. Ongeveer 12.000 jaar geleden begon de stijging van het 
zeeniveau en ongeveer 10.000 jaar geleden bereikte de Noordzee onze streken. Op het land verhoogde 
de grondwaterspiegel waardoor een weelderige vegetatie tot stand kwam. Er ontstonden 
zoetwatermoerassen met waterplanten zoals riet, zegge, lissoorten, varens, mossoorten en gras. Als 
de planten niet werden afgebroken kon er zich veen vormen. Door de aanhoudende stijging van de 
zeespiegel werd door de Noordzee tussen 10.000 en 7.500 jaar geleden op het basisveen een pakket 
zand en klei afgezet. Bovenop dit basisveen ontwikkelde zich het getijdengebied. Dit ging relatief snel 
want ongeveer 6.500 jaar geleden bereikt het getijdengebied in de westelijke kustvlakte nagenoeg de 
begrenzing van het huidige poldergebied. 
 
Langzamerhand werd het getijdengebied omgezet in schorren, die na geruime tijd alleen nog bij 
uitzonderlijk hoge vloedstanden overstroomd werden en gedeeltelijk werden vervangen door 
zoetwatervegetatie.  
 
In de Romeinse periode werd aan zoutwinning gedaan in de kustvlakte. Dit ging gepaard met een aantal 
Romeinse sites in de directe omgeving van de getijdengeulen.  
 
In de vroege middeleeuwen nam de mogelijkheid voor de mens om zich te vestigen in het kustgebied 
toe. Men moest wel leren omgaan met de dynamiek van de zee via de getijdegeulen en met het 
overstromingsgevaar. De middeleeuwse mans zou daarom grote delen van het kustlandschap aan de 
invloed van de getijden onttrekken en droogleggen. Daartoe werden in de 10de en 11de eeuw grote 
defensieve dijken opgeworpen langs de geulen die de invloed van de getijden bleven ondervinden. 
Langs de zeezijde werd het wadgebied begrensd door een duinengordel en het strand. 
 
In grote lijnen bestond de kustvlakte tussen Oostende en Nieuwpoort in de vroege middeleeuwen dus 
uit een wadgebied dat doorsneden werd door enkele grote getijdengeulen. Eén van die getijdengeulen 
was de Testerepgeul. Westende lag aan het westelijk uiteinde van deze geul.  
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Figuur 31: Kust van West-Vlaanderen in de Middeleeuwen tussen Nieuwpoort en Oostende (Bron: 
Wikipedia) 

 
 
Tot het einde van de 19de eeuw bleef de bewoning geconcentreerd tot de dorpen Lombardsijde, 
Westende en Middelkerke, naast enkele boerderijen die in de polder verspreid lagen (zie onderstaande 
Ferrariskaart).  
 
Figuur 32: Ferrariskaart (Bron: Geopunt) 
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Halfweg de 19de eeuw verschijnt de Bassevillestraat als voetweg reeds op de kaart van Vandermaelen. 
 

Figuur 33: Kaart Vandermaelen (Bron: Geopunt) 

 
 
Vanf het begin van de 20ste eeuw ontwikkelden zich de badplaatsen, meestal langsheen een nieuw 
aangelegde loodrechte verbinding tussen het dorp en de zee (zoals de Essex Scottishlaan in 
Westende). De badplaatsen groeiden uit tot één sterk verstedelijkt gebied langs de kustlijn, o.a. door de 
aanleg van de Koninklijke Baan (N34) en de aanleg van de kusttramlijn (zie topokaart uit 1913). Na de 
opkomst van het massatoerisme nam de uitbreiding niet alleen langs de kustlijn , maar ook naar het 
hinterland toe (met vakantiedorpen, campings). 
 

Figuur 34: Situering plangebied op topokaart (1913) 

 
Bron : Patrimoine carthographique de Wallonie 
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Langsheen de Bassevillestraat worden vanaf de jaren ’30 de eerste gebouwen opgericht in het kader 
van de opmaak van het sociaal toerisme, zoals ‘Ons Rustoord’. Op het einde van de jaren 1970 kwamen 
steeds minder kinderen naar het home en in 1980 werd ‘Ons Rustoord’ opgenomen in het 
gezinsvakantiecomplex van het Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW): ‘Zon en Zee’. Dit kon 
echter de teloorgang van het sociaal toerisme niet verhinderen en op de einde van vorige eeuw werd 
het volledige complex van Zon & Zee ontmanteld. 
 

6.7.2.3 Huidig landschapsgebruik 

 
Het plangebied langsheen de Bassevillestraat bestaat vandaag overwegend uit toeristisch-recreatieve 
gebouwen (zone 1, 2, 3bis en 4bis). Zone 3 ligt op dit moment vaag, maar was tot voor kort een 
sportterrein horende bij het vakantiedomein Zon & Zee. Zone 4 is nog een stukje duingebied en 
onderdeel van een grote duingebied tussen de N34 en de toeristisch-recreatieve voorzieningen 
langsheen de Bassevillestraat. 
 

6.7.2.4 Onroerend erfgoed 

 
Binnen en in de onmiddellijke omgeving van het plangebied bevinden zich geen monumenten noch 
beschermde landschappen of stads- en dorpsgezichten (slechts aan de overzijde van de N34 is een 
deel van de Sint-Laureinsduinen aangeduid als beschermd landschap). Ook geen enkel gebouw binnen 
of in de buurt van het plangebied is opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Wel is zone 4 (het 
duinperceel) een heel klein onderdeel van de ankerplaats ‘Ijzermonding – Sint-Laureinsduinen’.  
 
Deze ankerplaats strekt zich uit op de rechteroever van de IJzer (havengeul) bij Nieuwpoort met inbegrip 
van het strand, het natuurreservaat IJzermonding en de Sint-Laureinsduinen tot de bebouwing van 
Westende-Bad (Middelkerke). Het gehele gebied ligt langs het vroegere IJzerestuarium op het 
voormalige langgerekte eiland 'Testerep'. Dit eiland was gescheiden van het vasteland door een kreek 
die in de IJzer uitmondde en in noordoostelijke richting naar Middelkerke liep. Vóór de 12de eeuw 
ontwikkelde zich een duinenfront op dit schorrengebied, wat bewoning mogelijk maakte.  
De ankerplaats omvat de sequentie van strand en duinen tot polder en een slikken- en schorrengebied 
nabij de monding. Het strand kent enkele kleinere golfbrekers rond de havengeul van de IJzer die naar 
het noordoosten toe groter worden. Het strand is gescheiden van de Sint-Laureinsduinen door een lage 
dijk, een restant van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. Langs de IJzer ligt een slikken- en 
schorrengebied dat als natuurreservaat erkend is. Het natuurgebied is aan de randen aangetast door 
grondverplaatsingen (opgespoten terrein, getijdedok, bedijking,…) en bebouwing die het natuurlijk 
geomorfologisch overstromingsproces verhinderen. De schorren gaan over in een duingebied waar een 
kazerne met talrijke militaire gebouwen zijn ingeplant. In het zuidoosten rond de kreek van Lombardsijde 
gaan de duinen over in de Hemmepolder. De duinen ter hoogte van de camping lopen verder in 
noordoostelijke richting tot Westende-bad. De zeereepduinen aan het Sint-Laureinsstrand kennen nog 
actieve zandverstuiving terwijl de landinwaartse paraboolduinen (afgewisseld met lage, natte pannes) 
gefixeerd zijn door vegetatie. Op deze droge kalkrijke duinen komt waardevolle flora voor. Verder 
getuigen enkele bunkers, loopgraven en bomkraters van de Atlantikwall aan de periode van de Tweede 
Wereldoorlog.  
Bron : Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: IJzermonding en Sint-Laureinsduinen, Inventaris Onroerend Erfgoed 
[online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/135133 (geraadpleegd op 10 februari 2017). 

 

6.7.2.5 Archeologie 

 
Volgens het CAI bevindt het plangebied zich in de zone waar de slag bij Nieuwpoort in 1600 (tijdens de 
tachtigjarige oorlog) zich afspeelde. Tijdens WOI hebben de Duitsers in deze zone loopgraven 
aangelegd en ‘understanden’ gebouwd zodat waarschijnlijk elk spoor anno 1600 wellicht spoorloos en 
onherkenbaar zal zijn. 
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Figuur 35: Uittreksel uit de Centraal archeologische Inventaris 

 
 

6.7.2.6 Visuele kenmerken 

 
Het plangebied kent een strek recreatief-residentieel karakter in een oorspronkelijk duingebied, met 
enerzijds kleine, lage zgn. vissershuisjes in zone 4bis, een tweetal losstaande woningen in zone 3 bis 
en twee grootschalige gebouwen in zone 1 en 2. Zone 3 ligt er vaag bij, terwijl zone 4 een onderdeel is 
van het golvende duinlandschap tussen de Koninklijke Baan en de Bassevillestraat. In deze duinen 
vormen iets verderop het witte hotel Sint-Laureins en het gebouw Home Crombez (voormalig restaurant 
Calidris) blikvangers.  
 
Ook al werden geen gebouwen binnen het plangebied opgenomen in de Inventaris Bouwkundig 
Erfgoed, vormt het recent gerenoveerde hoofdgebouw (zone 2) dankzij haar monumentaal 
(grootschalig) voorkomen toch een beeldbepalend kenmerk van Westende,  
 

6.7.3 Significantie-en beoordeling met betrekking tot de effecten 

 

Er wordt onderzocht welke effecten ten aanzien van het landschap, bouwkundig en archeologisch 
erfgoed er zullen optreden bij het ontwikkelen van het plangebied.  
Volgende effectgroepen komen aan bod:  
� verlies of aantasting van waardevolle landschapselementen en –structuren door ruimtebeslag 

en verbreking of wijziging van landschapsecologische relaties;  
� wijziging of potentiële aantasting van archeologische erfgoedwaarden, landschappelijke 

erfgoedwaarden (landschapsrelicten en ankerplaatsen) en bouwkundige erfgoedwaarden 
(beschermde en/of waardevolle niet-beschermde monumenten, dorpsgezichten en 
landschappen); 

� wijziging in het landschapsbeeld en de visuele impact. 
 
Wijziging landschapsstructuur en relaties: 
Door het ruimtebeslag van het nieuwe vakantiedomein kunnen bestaande landschapsstructuren en 
geomorfologische structuren wijzigen of verdwijnen en landschappelijke barrières ontstaan. De effecten 
worden kwalitatief, eventueel kwantitatief beschreven en beoordeeld. 
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Het volgende significantiekader wordt gebruikt:  
 

Effect Beoordeling 

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties met effect tot buiten het plangebied 

Aanzienlijk positief 

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties 

Positief 

Herstel of opwaardering van landschappelijke structuren en –relaties 
op een deel van het plangebied 

Beperkt positief 

er wordt geen of slechts een tijdelijk effect verwacht op het 
plangebied noch daarbuiten 

Geen of 
verwaarloosbaar effect 

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van de landschappelijke 
structuren en relaties op een beperkt deel van het plangebied 

Beperkt negatief 

Verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties voor het gehele plangebied 

Negatief 

Verstoring of versnippering van waardevolle landschappelijke 
structuren of relaties tot ver buiten het plangebied 

Aanzienlijk negatief 

 

Wijziging erfgoedwaarden 

Door het ruimtebeslag en de wijzigingen in de bestaande structuren kunnen bepaalde 
erfgoedelementen verloren gaan of hun landschappelijke context verliezen. Dit kan gaan om 
landschappelijk erfgoed (perceleringspatroon, landgebruik, historisch wegennet, relicten en 
ankerplaatsen), bouwkundig erfgoed en (ondergrondse, onzichtbare) archeologische erfgoedwaarden. 
De effecten worden kwalitatief beschreven en beoordeeld. Om de significantie van de effecten op het 
erfgoed te bepalen wordt eerst de waarde van het erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat. 
Belangrijke criteria daarvoor zijn: graad van bescherming, ouderdom, gaafheid/staat, zeldzaamheid, 
ensemblewaarde/context. 
 
Hoge erfgoedwaarde 
� Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed 
� Ankerplaats, erfgoedlandschap 

 
Matige erfgoedwaarde 
� Relictzone 
� Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap 
� Lijnrelict, puntrelict Inventaris bouwkundig erfgoed 

 
Daarnaast kunnen ouderdom, gaafheid, zeldzaamheid of een combinatie van de hierboven 
geformuleerde criteria er toe leiden dat een element een klasse kan stijgen. Zo kan een puntrelict dat 
opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, gaaf, uniek en relatief oud is als zeer 
waardevol gewaardeerd worden. 
 
Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor het bepalen van 
de significantie. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden: vernielen, aantasting, 
beïnvloeding ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie, renovatie. 
 
Het volgende significantiekader wordt gebruikt:  
 

Effect Beoordeling 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden met hoge 
waardering worden resp. hersteld of gerenoveerd 

Aanzienlijk positief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden met matige 
waardering worden resp. hersteld of gerenoveerd 

Positief 

De context of de ensemblewaarde van het landschappelijk of 
bouwkundig erfgoed wordt verbeterd binnen het plangebied 

Beperkt positief 

er wordt geen of slechts een tijdelijk effect verwacht op de 
landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden binnen het 
plangebied of daarbuiten 

Geen of verwaarloosbaar 
effect 
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Effect Beoordeling 

De context of de ensemblewaarde van het landschappelijk of 
bouwkundig erfgoed wordt verstoord binnen het plangebied of de 
landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden worden 
gedeeltelijk vernield of aangetast 

Beperkt negatief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden hebben een 
matige waardering en worden volledig vernield of sterk aangetast 

Negatief 

De landschappelijke of bouwkundige erfgoedwaarden hebben een 
hoge waardering en worden volledig vernield of sterk aangetast 

Aanzienlijk negatief 

 
De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand van 
het al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring van de 
oppervlakkige bodem en de bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van gekend archeologisch 
materiaal is echter een dubieuze factor. De gekende vindplaatsen vertegenwoordigen namelijk slechts 
een fractie van de totale hoeveelheid erfgoed die in de bodem aanwezig is. Verharde, bebouwde, 
opgehoogde, geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde en vergraven bodems. Voor dit type 
bodems worden de effecten t.a.v. het archeologisch erfgoed als te verwaarlozen of beperkt negatief 
beschouwd. 
 
Wijziging perceptieve kenmerken 
Door de uitvoering van het project binnen het plangebied kan er een belangrijke visuele impact optreden, 
met wijzigingen in de schaal, openheid, reliëf, beelddragers, contrast, kleur, zichtpunten, enz. van het 
landschap. De beleving van het landschap wordt mee opgenomen in de bespreking, zowel vanuit de 
site als vanuit de omgeving. Het aspect ‘baken’ zal hier bijzondere aandacht krijgen. Deze benadering 
is beperkt tot een bespreking in termen van kwaliteiten. De effecten worden kwalitatief beschreven en 
beoordeeld. 
Het volgende significantiekader wordt gebruikt: 
 

Effect Beoordeling 

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, 
waardevolle positieve beelddragers tot buiten het plangebied 

Aanzienlijk positief 

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken Positief 
Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken (op slechts 
een deel van het plangebied) 

Gering positief 

er wordt geen of slechts een tijdelijk effect verwacht op het 
plangebied noch daarbuiten 

Geen of verwaarloosbaar 
effect 

Beperkte verstoring van perceptieve kenmerken (op slechts een 
deel van het plangebied) 

Beperkt negatief 

Verstoring van perceptieve kenmerken binnen het plangebied Negatief 
Sterke verstoring van perceptieve kenmerken tot buiten het 
plangebied 

Aanzienlijk negatief 

 

 
 
 
  



 

Plan-MER Duinenzicht Westende  blz. 99 

 

6.8 Lucht 

6.8.1 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor lucht wordt afgebakend tot die zone waarin de huidige en toekomstige emissies 
een aantoonbare invloed op de luchtkwaliteit hebben. Volgende parameters worden als relevant 
beschouwd voor dit plan: diffuus stof,  PM10, PM2,5 en NOx.  
 
Het studiegebied wordt, gezien de emissies mee bepaald worden door de uitlaatgassen en het 
opwaaiend stof van werfvoertuigen en verkeer, uitgebreid tot de belangrijkste toegangswegen. Gezien 
de impact langs de toegangswegen zich sterk ruimtelijk beperkt, wordt hierbij een zone afgebakend van 
enkele honderden meters afstand tot deze toegangswegen. De impact op de luchtkwaliteit zal op lokaal 
niveau bestudeerd worden.  
 

6.8.2 Beschrijving van de referentiesituatie  

De bestaande luchtkwaliteit in de omgeving wordt beschreven aan de hand van de daggemiddelde en 
jaargemiddelde achtergrondwaarden van de verschillende polluenten op basis van:  

- de grafische interpolatiekaarten met jaargemiddelde waarden van de website VMM 
- de gekende achtergrondwaarden via metingen van VMM, overgenomen via de website van 

IRCEL-CELINE 
 
De grafische interpolatiekaarten met jaargemiddelden – weergegeven op de website van VMM - worden 
opgesteld door de interregionale cel voor leefmilieu. Het IRCEL-CELINE verwerkt de metingen van de 
VMM met behulp van het RIO-Corine interpolatie model. Dit model gebruikt niet enkel de parameter 
afstand, maar maakt ook gebruik van satelliet landgebruiksgegevens (Corine) om de vervuiling te 
kunnen inschatten op plaatsen waar geen metingen gebeuren.  
 
Opmerkingen:  

- de berekende (geïnterpoleerde) concentraties zijn representatief voor een gebied (gridcel) 
van 4x4 km. In straten met veel verkeer, in de nabijheid van industriële sites, ... kunnen de 
concentraties hoger zijn. Op plaatsen in een 4x4 gridcel ver verwijderd van emissiebronnen 
zullen de concentraties lager zijn. De getoonde concentraties in de 4x4 gridcel zijn dus de 
gemiddelde concentraties in die cel.  

- Verder dient rekening gehouden te worden met de onzekerheid op de gemodelleerde 
concentraties. Op plaatsen ver verwijderd van meetplaatsen zal deze onzekerheid groter 
zijn. 

- In het intrapolatiemodel werd ook gebruik gemaakt van landgebruiksgegevens. Dit betekent 
dat in gebieden die volgens het landgebruik ingedeeld zijn als industriegebieden, het model 
de vervuiling navenant zal inschatten.  

 
De jaargemiddelde achtergrondwaarden op basis van de interpolatiekaarten geven m.a.w. enkel een 
indicatie van de effectieve achtergrondconcentratie. De jaargemiddelde achtergrondwaarde van een 
polluent wordt daarom weergegeven als een spreiding. 
Er bevinden zich geen meetstations in de onmiddellijke omgeving van het plangebied, noch 
representatieve meetstations in de ruimere omgeving van het projectgebied. 
 
Gezien in dit MER vooral de wijziging in emissies/immissies door de uitstoot van verbrandingsgassen 
van voertuigen relevant is, wordt de impact door verkeer op de luchtkwaliteit in de referentiesituatie 
bepaald. Dit zal gebeuren aan de hand van het model CAR-Vlaanderen. Emissies zullen  berekend 
worden door gebruik te maken van verkeersdata (gegevens uit het MOBER) en de emissiefactoren 
zoals opgenomen in het model CAR-Vlaanderen. Het model CAR-Vlaanderen in geschikt voor de 
evaluatie van de impact langs lokale wegen. De actuele luchtkwaliteit zal getoetst worden t.o.v. de 
geldende luchtkwaliteitsdoelstellingen. 
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6.8.3 Methodologie  

6.8.3.1 Identificatie relevante parameters 

 
De parameters die bij deze studie beschouwd worden, zijn deze die tijdens de aanlegfase of tijdens de 
exploitatiefase van belang kunnen zijn. De relevantie van deze parameters wordt vastgelegd op basis 
van de hoogte van de emissies gekoppeld aan hun impact. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden 
met de reeds aanwezige achtergrondconcentraties in relatie tot hun doelstellingen. 
 
Op basis van voorliggend plan, zal aandacht besteed worden aan enerzijds het ontstaan van 
stofemissies en emissies van het werfverkeer tijdens de aanlegfase en anderzijds aan de 
voertuigemissies tijdens de exploitatiefase.    
 
Volgende parameters worden daarom als relevant beschouwd: 

• Diffuse stofemissies (opwaaiend en neervallend stof) 
• NOx, PM10, PM2,5 (afkomstig van verkeer) 

 

6.8.3.2 Effectbeschrijving en -beoordeling  

 
Aanlegfase  
Volgende emissiebronnen worden beschouwd in de aanlegfase: 
 

- De uitvoering van grondwerken 
- Werfverkeer  

 
Diffuse stofemissies zullen ingeschat worden op basis van emissiefactoren beschikbaar in de literatuur. 
De emissies zullen zo kwantitatief mogelijk ingeschat worden. 
De voertuigemissies tijdens de aanleg zullen wellicht beperkt zijn.  
 
Exploitatiefase  
Volgende emissiebronnen worden beschouwd in de exploitatiefase: 

- Toeristisch-recreatief verkeer 
- Verkeer t.a.v. personeel en leveringen 

 
Er worden geen relevante geleide – industriële - emissies verwacht.  
 
De immissies afkomstig van verkeer in de geplande situatie zullen ingeschat worden door gebruik te 
maken van het model CAR-Vlaanderen. De bijdrage van het bijkomend verkeer t.o.v. de luchtkwaliteit 
kan zo berekend worden.  
 

6.8.3.3 Toetsing aan immissiegrenswaarden 

 
De verwachte immissiewaarden worden getoetst aan de van toepassing zijnde grens- en richtwaarden 
voor de immissie uit Vlarem II.  
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Tabel 29: Grenswaarden voor de bescherming van de menselijke gezondheid volgens Vlarem II, Bijlage 
2.5.3.11  

Middelingstijd  Grenswaarde  Overschrijdingsmarge  
Datum waarop de 
grenswaarde moet 
zijn bereikt  

stikstofdioxide – NO2 

1 uur  
200μg/m³; mag niet vaker dan 18 
keer per kalenderjaar worden 
overschreden  

50% op 19/07/1999; op 
01/01/2001 en vervolgens 
iedere 12 maanden met 
gelijke jaarlijkse 
percentages te 
verminderen tot 0% op 
01/01/2010  

01/01/2010  

Kalenderjaar  40μg/m³ 

50% op 19/07/1999; op 
01/01/2001 en vervolgens 
iedere 12 maanden met 
gelijke jaarlijkse 
percentages te 
verminderen tot 0% op 
01/01/2010  

01/01/2010  

PM10 

1 dag  
50μg/m³ mag niet vaker dan 35 keer 
per kalenderjaar worden 
overschreden  

50%  01/01/2005  

Kalenderjaar  40μg/m³  20%  01/01/2005  
De grenswaarden worden uitgedrukt in µg/m³. Het volume moet genormaliseerd worden op een temperatuur van 
293 K en bij een druk van 101,3kPa 
 
Opmerking: 

- Uurgemiddelde grenswaarde NOx: 18 uur per jaar is een overschrijding van deze waarde 
toegelaten, dit komt overeen met het 99,8 percentiel (P99,8) 

- Daggemiddelde grenswaarde PM10: 35 dagen per jaar is een overschrijding van deze waarde 
toegelaten, dit komt overeen met het 90 percentiel (P90) 
 

Tabel 30: Kritieke niveaus voor de bescherming van de vegetatie, volgens Vlarem II, Bijlage 2.5.3.13 

Middelingstijd Kritiek niveau Overschrijdingsmarge 

stikstofoxiden 

kalenderjaar 30μg/m3 NOx geen 
 

6.8.3.4 Beoordelingskader 

 
De milieueffecten worden beoordeeld op basis van onderstaand significantiekader: 
 

Tabel 31: Significantiekader en link milderende maatregelen voor de milieueffecten inzake discipline lucht 

Percentages voor toetsing van 
gemiddelde berekende 
immissiebijdragen 

Score Link milderende maatregelen (jaargemiddelde) 

De berekende immissiebijdrage > 
1% van de milieukwaliteitsnorm of 
richtwaarde of toegelaten aantal 
overschrijdingen 

-1 

Beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende 
maatregelen is minder dwingend, tenzij de MKN in 
referentiesituatie reeds voor 80% ingenomen is (link met 
milieugebruiksruimte). 

De berekende immissiebijdrage > 
3% van de milieukwaliteitsnorm of 
richtwaarde of toegelaten aantal 
overschrijdingen 

-2 
Belangrijke bijdrage: milderende maatregelen moeten 
gezocht worden in het MER met zicht op implementatie 
ervan op korte termijn. 

De berekende immissiebijdrage > 
10% van de milieukwaliteitsnorm of 
richtwaarde of toegelaten aantal 
overschrijdingen 

-3 
Zeer belangrijke bijdrage: milderende maatregelen zijn 
essentieel. 

Opmerking voor stationaire bronnen: voor PM10 wordt het toegelaten aantal overschrijdingen per jaar 

van de daggrenswaarde (35) herrekend naar een rekenkundige jaargemiddelde waarde. Dit 
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rekenkundig gemiddelde bedraagt 31,3 μg/m³ (Celis et al. 2009). Voor PM10 wordt dus getoetst t.o.v. 

één luchtkwaliteitsnorm, nl. deze rekenkundige gemiddelde waarde, en volgens significantiekader “1 – 

3 – 10‟.  

6.8.3.5 Milderende maatregelen 

 
Indien uit de effectbeoordeling zou blijken dat een relevante impact van het plan op de plaatselijke 
luchtkwaliteit te verwachten is, zullen milderende maatregelen voorgesteld worden. Er zal daarbij een 
onderscheid gemaakt worden tussen planniveau, projectniveau of flankerende maatregelen.  
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7 Leemtes in kennis 
 
Tijdens de loop van het opstellen van het milieueffectrapport kan men botsen op bepaalde leemten of 
onzekerheden. De leemten in de kennis kunnen zich manifesteren op drie verschillende niveaus: 
� Leemten in de informatie 
� Leemten in de voorspellingsmethode 
� Leemten in het inzicht 

 
In het MER wordt hier dieper op ingegaan, maar hierna worden reeds een aantal bemerkingen 
aangehaald. 
 
Aangezien het hier een plan-MER betreft heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is (ook niet opportuun 
binnen een plan-MER) om alle milieueffecten in detail te kunnen beoordelen. Het ontbreekt dikwijls aan 
specifieke kwantitatieve gegevens en er dient te worden uitgegaan van ‘aannames’ die het worst-case 
benaderen. 
 
Deze leemten worden dan opgevuld tijdens de opmaak van project-MER’s, inrichtingsstudies, de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of andere detailstudies in latere besluitvormingsfasen. 
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8 Voorstel inhoudstafel plan-MER 
Hieronder wordt een voorstel inzake inhoudstafel plan-MER weergegeven: 
 
Verklarende woordenlijst 
Lijst van afkortingen 
 
H1 Leeswijzer 
 
H2 Algemene inlichtingen 
 In dit hoofdstuk zal een beknopte beschrijving van het plan weergegeven worden, alsook 

de situering van het plan-MER in de m.e.r.-procedure. Hiernaast worden zowel de 
gegevens van de initiatiefnemer en team van deskundigen in dit hoofdstuk opgenomen, 
evenals de toetsing aan de plan-m.e.r.-plicht 

 
H3 Ruimtelijke, administratieve en juridische situering 
 In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie het plan gekaderd in zijn ruimtelijke ligging volgens 

o.a. gewestplan, topografische kaart,…. Vervolgens wordt de historiek van het plangebied 
met de aanwezige stedenbouwkundige en milieuvergunningen, alsook de bestaande 
milieustudies m.b.t. het plangebied beschreven. Uiteindelijk zullen in een matrix de 
beleidsmatige en juridische randvoorwaarden tot het plan worden weergegeven.  

 
H4 Beschrijving van het voorgenomen plan 
 In dit hoofdstuk wordt het voorgenomen plan gesitueerd in de huidige wetgeving inzake 

oppervlaktedelfstoffenplanning, in de huidige structuurplannen en planningsprocessen. 
Hiernaast wordt eveneens de relatie van het plan met het delfstoffenbeleid t.a.v. 
zandbevoorrading en de bevoorrading van de Balegemse steen beschreven. Vanuit 
voorgaande beschrijvingen worden diverse beleidsalternatieven, doelstellingsalternatieven 
en locatiealternatieven besproken, om tenslotte te komen tot een beschrijving van de 
voorgenomen planelementen in de diverse zones (0 t.e.m. 4). 

 
H 5 Algemene methodologische aspecten 
 Hierin wordt aangegeven enerzijds hoe in het volgend hoofdstuk alle disciplines zullen 

besproken worden en anderzijds zal een ingreep-effectenschema worden weergegeven. 
 
H6  Evaluatie van de milieueffecten en maatregelen 
 Hier worden per voorgestelde discipline (zie vorig hoofdstuk) de mogelijke milieueffecten 

en hieraan verbonden milderende maatregelen weergegeven. 
 
H7 Monitoring en postevaluatie 
 Indien uit de bespreking van de milieueffecten en maatregelen per discipline blijkt dat er 

een monitoring en een postevaluatie dient plaats te grijpen wordt dit in dit hoofdstuk volledig 
samengevat. 

 
H8 Leemten in de kennis 
 Indien tijdens de bespreking van de disciplines door de MER-deskundigen blijkt dat er 

leemtes in de kennis aanwezig zijn t.a.v. het plan (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende 
gegevens inzake de plankenmerken), t.a.v. mogelijke inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende 
informatie inzake bepaalde omgevingskenmerken) en t.a.v. de methode en het inzicht 
(bijvoorbeeld onvoldoende kennis in dosis-effectrelaties) worden deze in dit hoofdstuk 
meegedeeld.  

 
H9 Watertoets 
 
H10 Eindsynthese 
 In de eindsynthese per discipline en over de disciplines heen worden als besluit van de 

milieueffectbeoordeling de effecten per effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de 
significantie van de effecten en de mogelijke impact van milderende maatregelen en dit 
zowel voor het ruimtebeslag als voor het uiteindelijk gekozen uitvoeringsalternatief inzake 
de ontginning van zone 2, 3 en 4. 
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H11 Geraadpleegde bronnen 
 
H12 Bijlagen 
 
Aparte kaartenatlas 
Hierin wordt het grotendeel van de gebruikte kaarten weergegeven.  
 
Aparte niet-technische samenvatting 
Deze bevat een korte synthese van alle hoofdstukken van het MER, aangevuld met relevante kaarten, 
figuren en tabellen. De niet-technische samenvatting dient in voor iedereen begrijpbare taal geschreven 
te zijn. Het gebruik van technische termen moet zoveel mogelijk vermeden te worden. De niet-
technische samenvatting moet zodanig opgebouwd zijn dat het als een apart document verspreid en 
gelezen kan worden. 
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Bijlage 1 Toestemming overname plan-m.e.r.-plicht 
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Bijlage 4 Communicatie met Defensie en Belgocontrol omtrent baken  
  



Defensie 

Algemene Directie Material Resom·ces 
Divisie CIS & Inf..a 

Sectie Infrastructuur 

Brussel, de 2 4 tHW. 2014 
MITS : 14- OOi' .Z? 5" ,t Lf 
Bijlage:-

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
Luchtvaart 
Directie Vliegvelden en Vliegverkeersregels 
Vooruitgangstraat, 80 - bus 5 
1030 BRUSSEL 

ONDERWERP: Middelkerke-Project tot het oprichten van een baken 

Refe1tes: I . Uw brief(Ticket=BCAA_AIRP:08219:001) van 22 oktober 2014 
2. Ons dossier 3D/2021 
3. Uw dossier Ticket=BCAA AIR.P:08219:001 
4. Circulaire GDF-03- Richtlijnen betreffende de bebakening van hindernissen voor de luchtvaart 

Geachte, 

Met deze komen wij terug op uw email van 22 oktober 2014. 

Wij hebben de eer u mede te delen dat Defensie geen bezwaar uit tegen de uitvoering van de in 
onderwerp vermelde werken. 

In onderhavig geval, bevindt het project z ich binnen een oefenzone van categorie C. 

Gezien de gevraagde hoogte van 70m dient een dag-en nachtbebakening te worden aangebracht, 
in overeenkomst met de circulaire in referte 4. 

Indien er tijdens de werkzaamheden kranen of andere middelen worden gebruikt die hoger reiken 
dan 25m AGL wordt gevraagd aan de verantwoordelijke voor het project de nodige maatregelen te treffen, om 
de v liegveiligheid te garanderen. Deze dienen s' nachts van een lage intensiteit verlichting type A te worden 
voorzien, in overeenkomst met de circulaire GDF 03. 

Vermits het project zich binnen de CTR van Oostende Airpmt bevindt is het advies van 
BELGOCONTROL vereist en zal Defensie zich daarbij aansluiten. 

De bouwheer dient ons, tenminste 30 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, 
schriftelijk op de hoogte te brengen van hun begindatum. De bekendmaking dient naar onderhavig advies te 
verwijzen met vermelding van het nummer 3D/2021, de juiste positie in Lambert 72-coördinaten en de totale 
hoogte van de obstakels. Om elk tijdverlies uit te sluiten dienen de gevraagde gegevens naar het volled ig 
hieronder vermelde adres te worden overgezonden. Bovendien wordt er gevraagd aan de verantwoordelijke voor 
het project tijdig de relevante informatie (plaatsen van kranen, ... ) via fax op te sturen aan COMOPSAIR 
Airspace Control Ops naar 02/701.72.66. 

Afschrift voor Info: COMOPSAIR/Airspace Ct! Ops 

Correspondent : Mercedes ROMERO 
Administratief assistent 
Tel : 02/701.18.18 
Fax: 02/701 .60.80 
E-mail: mrci-geomatic3 d@mil.be 

5 
T 

DGMR - Divisie CIS & lnfra 
Sectie Infrash·uctuur - Ondersectie Suppmt be 

Bureau Geomatica 
Kwartier Koningin Elisabeth e . 

Eversesh·aat, I 
11 40 BRUSSEL 





1

B
jo

rn
 D

e
 W

il
d

e

V
a
n

:
S
ve

n
_V

a
n

_A
ch

te
r@

b
e
lg

o
co

n
tr

o
l.b

e
 n

a
m

e
n

s 
u

rb
a
@

b
e
lg

o
co

n
tr

o
l.b

e

V
e
rz

o
n

d
e
n

:
w

o
e
n

sd
a
g

 1
7
 s

e
p

te
m

b
e
r 

2
0
1
4
 1

1
:4

0

A
a
n

:
B

a
rt

 S
la

b
b

in
ck

C
C

:
u

rb
a
@

b
e
lg

o
co

n
tr

o
l.b

e

O
n

d
e
rw

e
rp

:
R

e
: 
m

a
st

e
rp

la
n

 p
ro

je
ct

 D
u

in
e
n

zi
ch

t

O
p

v
o

lg
in

g
sm

a
rk

e
ri

n
g

:
O

p
vo

lg
e
n

E
in

d
d

a
tu

m
:

vr
ijd

a
g

 3
 o

k
to

b
e
r 

2
0
1
4
 1

6
:3

0

M
a
rk

e
ri

n
g

ss
ta

tu
s:

G
e
m

a
rk

e
e
rd

 
  G

ea
ch

te
,  

 N
a 

ee
n 

ee
rs

te
 s

cr
ee

ni
ng

 v
an

 d
e 

do
or

 B
el

go
co

nt
ro

l g
eb

ru
ik

te
 s

ys
te

m
en

 z
al

 e
en

 p
ro

je
ct

 v
an

 6
0 

à 
70

m
 w

el
 d

eg
el

ijk
 b

ov
en

 d
e 

ge
ha

nt
ee

rd
e 

lu
ch

tv
aa

rt
di

en
st

ba
ar

he
de

n 
zi

tte
n.

 
V

er
de

r 
ov

er
le

g 
za

l d
us

 n
oo

dz
ak

el
ijk

 z
ijn

.  
 T

er
 in

fo
:  

Z
on

de
r 

bi
jk

om
en

d 
st

ud
ie

w
er

k 
ka

n 
B

el
go

co
nt

ro
l e

nk
el

 e
en

 m
ax

im
al

e 
ho

og
te

 v
an

 +
/-

 3
0m

 to
es

ta
an

.  
V

oo
r 

de
rg

el
ijk

 s
tu

di
ew

er
k 

he
bb

en
 w

ij 
ec

ht
er

 m
ee

r 
in

fo
rm

at
ie

 n
od

ig
 w

at
 v

er
m

oe
de

lij
k 

tij
de

ns
 h

et
 p

la
nM

E
R

 p
ro

ce
s 

no
g 

ni
et

 te
r 

be
sc

hi
kk

in
g 

za
l z

ijn
. I

k 
st

el
 d

an
 o

ok
 v

oo
r 

om
 e

en
 

ve
rg

ad
er

in
g 

te
 b

el
eg

ge
n 

en
 s

am
en

 n
aa

r 
ee

n 
co

st
ru

ct
ie

ve
 o

pl
os

si
ng

 te
 z

oe
ke

n.
  

D
it 

el
ek

tr
on

is
ch

 b
er

ic
ht

 h
ee

ft 
ee

n 
in

fo
rm

ee
l k

ar
ak

te
r,

 e
n 

ve
rb

in
dt

 B
el

go
co

nt
ro

l o
p 

ge
en

 e
nk

el
e 

w
ijz

e.
 A

lle
 o

ffi
ci

ël
e 

co
m

m
un

ic
at

ie
 w

or
dt

 p
er

 b
rie

f v
er

st
uu

rd
.  

  M
et

 v
rie

nd
el

ijk
e 

gr
oe

te
n,

  
 S

v
e
n

 V
a
n

 A
c

h
te

r
  

U
r
b

a
n

is
m

  
T

el
. +

32
 2

 2
06

 2
5 

66
 -

 F
ax

 +
32

 2
 2

06
 2

2 
39

  
G

S
M

 +
32

 4
75

 8
0 

09
 2

4 
- 

sv
a@

be
lg

oc
on

tr
ol

.b
e 

 



 

Plan-MER Duinenzicht Westende  blz. 110 

 

Bijlage 3 Hydrogeologische studie (versie september 2016) 



 

 

  

  

  Faculteit Wetenschappen 

  vakgroep Geologie en Bodemkunde 

 

 

 

 

cel grondwatermodellering 

 

Hydrogeologische studie van het grondwaterreservoir  

ter hoogte van het geplande vakantiecentrum Duinenzicht,  

Westende (Middelkerke) 

Verslag door: 

Msc. Jasper Claus 

Msc. Gert-Jan Devriese 

Prof. Luc Lebbe 

Opdrachtgever: BOVA Environmental Consulting NV 

Datum: augustus 2014 – juni 2016 
 



 

I 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding .....................................................................................................................................1 

2 Studiegebied ..............................................................................................................................2 

2.1 Projectgebied ........................................................................................................................... 2 

2.2 (hydro-)geologie ...................................................................................................................... 4 

2.3 Verzilting .................................................................................................................................. 6 

3 Peilputten ..................................................................................................................................7 

3.1.1 Lithologische beschrijving ................................................................................................. 8 

3.1.2 EM39-metingen ................................................................................................................ 8 

3.1.3 Korrelgrootteanalyses .................................................................................................... 14 

3.1.4 Peilmetingen .................................................................................................................. 15 

3.1.5 Chemische analyses grondwaterstalen ........................................................................... 16 

4 Simulatie .................................................................................................................................. 17 

4.1 Software ................................................................................................................................ 17 

4.2 Modelstructuur ...................................................................................................................... 17 

4.3 Modelopbouw ....................................................................................................................... 18 

4.3.1 Algemeen ....................................................................................................................... 18 

4.3.2 Hydraulische parameters ................................................................................................ 19 

4.3.3 Zoet-zoutverdeling ......................................................................................................... 21 

4.3.4 Stijghoogtes ................................................................................................................... 21 

4.3.5 Grensvoorwaarden ......................................................................................................... 22 

4.3.6 Infiltratie ........................................................................................................................ 22 

4.3.7 Rivieren .......................................................................................................................... 22 

4.3.8 Drainage ......................................................................................................................... 23 

4.3.9 Zee en getijdegebied ...................................................................................................... 23 

4.3.10 Grondwaterwinningen .................................................................................................... 24 

4.3.11 Bemaling voor de geplande werken (aanleg ondergrondse parkings) .............................. 25 

5 Resultaten ................................................................................................................................ 28 

5.1 Opmerkingen bij de voorgestelde modelresultaten ................................................................ 28 



 

II 

 

5.2 Huidige toestand .................................................................................................................... 29 

5.2.1 IJking van het opgestelde model ..................................................................................... 29 

5.2.2 Resultaten ...................................................................................................................... 30 

5.3 Geplande werken ................................................................................................................... 35 

5.3.1 Gelijktijdige Bemaling ..................................................................................................... 35 

5.3.2 Bemaling per parking afzonderlijk ................................................................................... 42 

6 Conclusie .................................................................................................................................. 55 

7 Referentielijst ........................................................................................................................... 57 

BIJLAGE 1: Lithologische boorbeschrijvingen peilputten .................................................................... 58 

BIJLAGE 2: Lithologische beschrijvingen op basis van sonderingen ..................................................... 67 

 

  



 

III 

 

Lijst van figuren 

 

Figuur 1: Projectgebied voor het vakantiecentrum Duinenzicht. Op de linkerfiguur betreft het de 

omkaderde delen, op de rechterfiguur het zwart ingekleurde gebied. (uit Masterplan Duinenzicht 

Westende (Middelkerke), startnota 1.3 – 30 juli 2014) ............................................................................ 2 

Figuur 2: Topografie in de omgeving van het projectgebied. .................................................................... 3 

Figuur 3: Doorsnede doorheen de hydrogeologische opbouw van de ondergrond (volgens de HCOV 

eenheden). Deze doorsnede verloopt parallel aan de noord-zuid richting langsheen X = 

37 600 mLambert. ................................................................................................................................... 5 

Figuur 4: Doorsnede doorheen de hydrogeologische opbouw van de ondergrond (volgens de HCOV 

eenheden). Deze doorsnede verloopt parallel aan de oost-west richting langsheen Y = 

206 500 mLambert. ................................................................................................................................. 5 

Figuur 5: verzilting in de omgeving van het projectgebied. ...................................................................... 6 

Figuur 6: Ligging van de geïnstalleerde peilputten en de uitgevoerde sonderingen. ................................. 7 

Figuur 7: A: Schema illustreert de werking van de EM39 (Risch & Robinson, 2000). B: Relatieve respons in 

functie van de horizontale afstand tot de as van de put. C: Relatieve respons in functie van de diepte 

(McNeill, 1986). ....................................................................................................................................... 9 

Figuur 8: EM39 metingen in put P1. De volle blauwe lijn stelt de gemeten geleidbaarheden voor. De 

Blauwe stippellijn het gemeten waterpeil in de observatieput ten tijde van de boring weer en de 

gekleurde zones stellen het type water voor gebasseerd op degemeten geleidbaarheden, deze 

kleurenschaal staat uitgelegd in Tabel 3. ............................................................................................... 12 

Figuur 9: EM39 metingen in put P5. De volle blauwe lijn stelt de gemeten geleidbaarheden voor. De 

Blauwe stippellijn het gemeten waterpeil in de observatieput ten tijde van de boring weer en en de 

gekleurde zones stellen het type water voor gebasseerd op degemeten geleidbaarheden, deze 

kleurenschaal staat uitgelegd in Tabel 3. ............................................................................................... 13 

Figuur 10: Grafische weergave van de korrelgrootteanalyse van de vijf bodemstalen. ........................... 15 

Figuur 11: Gemeten grondwaterpeilen in de vijf observatieputten. ....................................................... 16 

Figuur 12: Overzicht van de opgestelde modellen en de tijdsindeling .................................................... 18 

Figuur 13: Weergave van het modelgrid. De rijen en kolommen zijn om de 10 cellen weergegeven....... 18 

Figuur 14: Profieltypekaart in de omgeving van het studiegebied. De Rode tinten zijn polderafzettingen, 

de groene tinten duinafzettingen, Blauw zijn strandafzettingen. ........................................................... 20 

Figuur 15: weergave van de waterlopen die in en rondom het studiegebied voorkomen. (VHA, vanop 

www.geopunt.be) ................................................................................................................................. 23 

Figuur 16: weergave van de ligging van de grondwaterwinningen binnen het modelgebied (DOV) ........ 25 

Figuur 17: Huidige voorstel van de aanleg van de parkingcomplexen (van links naar rechts: P1, P2, P3 en 

P4). ....................................................................................................................................................... 26 

Figuur 18: Geplande ondergrondse parkeergebieden (blauw) in het modelgrid. .................................... 27 

Figuur 19: Ijking van het grondwatermodel van de huidige toestand, aan de hand van de beschikbare 

peilmetingen. In blauw staat de optimale curve weergegeven, in dit geval is de waargenomen 

stijghoogte gelijk aan deze die waargenomen werd. De groene bollen zijn de gemiddelde waargenomen 



 

IV 

 

stijghoogtes in functie van de gesimuleerde stijghoogte op dezelfde locatie. De foutenbalken stellen de 

maximale en minimale waargenomen stijghoogte voor. ........................................................................ 30 

Figuur 20: Boven: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1 en modellaag 10. Onder: Zoet-

zoutwaterverdeling in modellaag 1 en modellaag 10, kleurenschaal in zoutwaterpercentages en de witte 

contourlijnen zijn de zoetwaterstijghoogtes in mTAW.  De Zwarte stippellijn heeft de ligging van het 

projectgebied weer. De rode verticale lijnen de ligging van de doorsnedes............................................ 32 

Figuur 21: Zoetwaterstijghoogtes (in mTAW) in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. ............................ 33 

Figuur 22: Zoet-zoutwaterverdeling in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. De kleurenschaal is het 

zoutwaterpercentage. De witte contourlijnen zijn zoetwaterstijghoogtes in mTAW. .............................. 34 

Figuur 23: Boven: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1 en 10 na 6 maanden van bemaling. 

De pijlen stellen de stroming voor een periode van 200 dagen voor. Onder: Zoetwaterstijghoogteverschil 

(in m) ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 1 en 10 na 6 maanden van bemaling. 

Negatieve waarden stellen hierbij een verlaging ten opzichte van de referentietoestand voor, positieve 

een stijging. De rode verticale lijnen geven de ligging van de verticale doorsnedes weer. ...................... 36 

Figuur 24: Boven: Zoet-zoutwaterverdeling in modellaag 1 en 10 na 6 maanden van bemaling. De 

kleurenschaal geeft de zoutwaterpercentages weer en de witte contourlijnen zijn de 

zoetwaterstijghoogtes in mTAW. Onder: Verschil in zoet-zoutwaterverdeling ten opzichte van de 

referentietoestand na 6 maanden van bemaling. Negatieve waarden geven dalingen van het zoutgehalte 

weer, positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. rode verticale lijnen geven de 

ligging van de verticale doorsnedes weer. ............................................................................................. 37 

Figuur 25: Zoetwaterstijghoogtes (in mTAW) na 6 maanden van bemaling in respectievelijk kolom 20, 60 

en 120. .................................................................................................................................................. 38 

Figuur 26: Zoetwaterstijghoogteverschillen (in m) na 6 maanden van bemaling  in respectievelijk kolom 

20, 60 en 120. Negatieve waarden stellen hierbij een verlaging ten opzichte van de referentietoestand 

voor, positieve een stijging. ................................................................................................................... 39 

Figuur 27: Zoet-zoutwaterverdeling na 6 maanden van bemaling in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. 

De kleurenschaal is het zoutwaterpercentage. De witte contourlijnen zijn zoetwaterstijghoogtes in 

mTAW. .................................................................................................................................................. 40 

Figuur 28: Zoet-zoutwaterverdeling na 6 maanden van bemaling in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. 

Negatieve waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een 

toename van het zoutgehalte. ............................................................................................................... 41 

Figuur 29: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop 

bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Pijlen stellen de 

stroming van een periode van 200 dagen voor. De zwarte stippellijn geeft de ligging van het 

projectgebied weer. De donkerrode cellen zijn ondoorlatende cellen. De rode verticale lijnen geven de 

ligging van de verticale doorsnedes weer. ............................................................................................. 44 

Figuur 30: Zoetwaterstijghoogteverschil (in m) ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 1. 

a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na 

afloop bemaling zone P4. De zwarte stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De witte 

vlakken stellen ondoorlatende cellen voor. De rode verticale lijnen geven de ligging van de verticale 

doorsnedes weer. .................................................................................................................................. 45 



 

V 

 

Figuur 31: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop 

bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De donkerrode cellen 

zijn ondoorlatende cellen. De zwarte stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De rode 

verticale lijnen geven de ligging van de verticale doorsnedes weer. ....................................................... 46 

Figuur 32: Zoetwaterstijghoogteverschil (in m) ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 

10. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na 

afloop bemaling zone P4. De zwarte stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De rode 

verticale lijnen geven de ligging van de verticale doorsnedes weer. ....................................................... 47 

Figuur 33: Verschil in zoet-zoutwaterverdeling ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 1. 

a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na 

afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve 

waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. De zwarte stippellijn geeft de ligging van het 

projectgebied weer. De rode verticale lijnen de ligging van de doorsnedes............................................ 48 

Figuur 34: Verschil in zoet-zoutwaterverdeling ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 

10. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na 

afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve 

waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. De zwarte stippellijn geeft de ligging van het 

projectgebied weer. De rode verticale lijnen de ligging van de doorsnedes............................................ 49 

Figuur 35: Zoetwaterstijghoogtes (in mTAW) in kolom 60. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop 

bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De donkerrode cellen 

stellen ondoorlatende cellen voor. ........................................................................................................ 50 

Figuur 36: Zoetwaterstijghoogteverschil (in mTAW) in kolom 60. a) na afloop bemaling zone P1, b) na 

afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De witte 

vlakken stellen ondoorlatende cellen voor. ........................................................................................... 51 

Figuur 37: Verschil in zoutpercentage in kolom 20. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling 

zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden geven 

dalingen van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. ... 52 

Figuur 38: Verschil in zoutpercentage in kolom 60. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling 

zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden geven 

dalingen van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. De 

donkerrode cellen stellen ondoorlatende cellen voor. ........................................................................... 53 

Figuur 39: Verschil in zoutpercentage in kolom 120. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop 

bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden 

geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een toename van het 

zoutgehalte. .......................................................................................................................................... 54 

Figuur 40: Locatie van de zeven uitgevoerde sonderingen door Groep Verbeke. .................................... 69 

 

  



 

VI 

 

Lijst van tabellen 

 

Tabel 1: Voorkomende hydrogeologische lagen in het modelgebied volgens de HCOV code .................... 4 

Tabel 2: Gegevens van de aangelegde peilputten. De Topografie werd afgeleid uit een DHM met 

resolutie 5m op 5m. ................................................................................................................................ 7 

Tabel 3: Classificatie van zoet en zout water volgens De Moor en De Breuck (1969). Saliniteit stelt het 

zoutpercentage voor ten opzichte van zeewater (TDS van 28 000 mg/l). Hierbij wordt een TDS van 800 

mg/l als de grens voor volledig zoet water beschouwd (0% saliniteit), aangezien het zoetste water die in 

de kustvlakte voorkomt een TDS heeft tussen de 400 en 800 mg/l. ....................................................... 10 

Tabel 4: korrelgrootteanalyses van de genomen bodemstalen. ............................................................. 14 

Tabel 5: Omrekening van de korrelgrootteanalyses naar hun sedimenttype. ......................................... 15 

Tabel 6: Overzicht van de maandelijkse peilmetingen. Maximale gemeten peilen zijn in het groen 

weergegeven, de minimale gemeten peilen zijn in het rood aangegeven. .............................................. 16 

Tabel 7: Gemeten chloridegehaltes in de verschillende observatieputten .............................................. 16 

Tabel 8: Gegevens van de grondwaterwinning die binnen het modelgebied liggen (DOV) ...................... 24 

Tabel 9: bereking bemalingsdiepte voor de verschillende parkings. ....................................................... 26 



 

1 

 

1 Inleiding 

Voor de ontwikkeling van het nieuwe vakantiecentrum “Duinenzicht” te Westende (Middelkerke), werd 

door DHr. Bjorn De Wilde van BOVA Environmental Consulting NV gevraagd aan de onderzoekscel 

grondwatermodellering, vakgroep Geologie en Bodemkunde van de Universiteit Gent onder leiding van 

Prof. Dr. Luc Lebbe, gevraagd om een hydrogeologische studie op te maken van het gebied rondom deze 

project-site. Bij de aanleg van dit vakantiecentrum zal immers op enkele plaatsen grondwater bemaald 

dienen te worden ten behoeve van het droogleggen/houden van een bouwkuip. Daar men zich hier in 

de kustvlakte bevindt, nabij een duingebied, kan deze bemaling mogelijks wijzigingen teweeg brengen in 

de grondwaterstroming en de verdeling van het zoete en zoute water in de ondergrond. Deze studie 

heeft als doel om na te gaan wat de verwachte invloed van dit bouwproject op het grondwaterreservoir 

zal zijn. Dit zal onderzocht worden door het opstellen van een densiteitsafhankelijk 

grondwaterstromingsmodel. Eerst zal de bestaande toestand worden gesimuleerd, waarna de geplande 

bemalingen in het model worden ingevoerd en er een simulatie van de geplande toestand zal worden 

doorgerekend.  

 

Als eerste volgt er een volledige bespreking van het project- en studiegebied, waarin ondermeer de 

exacte ligging van het projectgebied, de topografie, de geologie, de hydrogeologie en de verzilting van 

het gebied ter sprake komen. Daarna volgt een bespreking van de uitgevoerde metingen op het veld. 

Ter hoogte van het projectgebied werden vijf peilputten aangelegd waarin verschillende metingen 

werden uitgevoerd die verder helpen de locale ondergrond te karakteriseren. Hierna volgt een 

bespreking van de opbouw van het grondwaterstromingsmodel en worden de resultaten van de 

simulaties behandeld van zowel de huidige als de geplande toestand. De geplande toestand werd 

opgesplitst in twee delen: een eerste model simuleert de gelijktijdige aanleg van alle parkeerzones, dit 

komt neer op een grote verlagingskegel maar gedurende een kortere periode. Het tweede model gaat er 

van uit dat de bemaling voor vier ondergrondse parkings de een na de ander worden aangelegd. Hierbij 

komt er telkens een kleiner verlagingsgebied voor maar wordt deze verlaging wel gedurende een 

langere periode aangehouden. Finaal volgt dan een kort besluit waarin wordt toegespitst op de 

mogelijke wijzigingen in het grondwaterreservoir ten gevolge van de geplande werken. 
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2 Studiegebied 

2.1 Projectgebied 

De projectzone bevindt zich in Westende, langsheen de Bassevillestraat. In het zuiden begrensd door de 

Hovenierslaan, aan de oostelijke zijde door het vakantiedomein Zon en Zee en in het westen door een 

reeks weekendhuisjes. Het projectgebied is drieledig (zie Figuur 1, linkerzijde): een eerste gedeelte ligt 

tussenin de Hoveniersstraat en de vakantiestraat, dit is het het meest zuidelijke deel. Een tweede gebied 

ligt ten noorden van de vakantiestraat en het laatste deel ligt aan de andere zijden van de 

Bassevillestraat in een duingebied.  

 

 

Figuur 1: Projectgebied voor het vakantiecentrum Duinenzicht. Op de linkerfiguur betreft het de omkaderde delen, op de 

rechterfiguur het zwart ingekleurde gebied. (uit Masterplan Duinenzicht Westende (Middelkerke), startnota 1.3 – 30 juli 

2014) 

 

De topografie rondom het projectgebied staat weergegeven op Figuur 2. Parallel aan de kust kan 

duidelijk de hogere topografie opgemerkt worden van de duinen (Rood-gele tintent). Deze reiken 

maximaal tot een hoogte van 18 a 20mTAW. Ter hoogte van projectgebied bevindt zich een uitloper van 

deze duinen in zuidelijke richting, waarbij de topografische hoogte tussen de 6 a 8 mTAW ligt (gele 

tinten). De lagere gelegen gedeeltes stemmen overeen met poldergebieden (groene tinten). 
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Figuur 2: Topografie in de omgeving van het projectgebied. 

 

Het studiegebied werd zo gekozen dat de volledige uitloper van de duinen zich binnen het modelgebied 

bevindt. In het zuiden ligt de modelgrens net voorbij de grootste drainerende waterlopen in de 

omgeving, dit om de ontwatering van het gebied te bestendigen. In oostelijke en westelijke richting 

wordt de modelgrens net voorbij de binnenduin gelegd, zodanig dat nog een smalle strook met 

poldergebied aanwezig is. Ook dit is om voldoende ontwatering in het gebied te voorzien, anders 

bestaat de mogelijkheid dat het water zich teveel ‘ophoopt’ onder de duinen. In noordelijke richting 

werd de modelgrens ter hoogte van de laagwaterlijn gelegd. Op deze wijze wordt het getijdegebied nog 

in het modelgebied opgenomen. 
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2.2 (hydro-)geologie 

De hydrogeologische codering van de ondergrond Vlaanderen (HCOV) (Meyus et al. 2000) van de 

afdeling operationeel waterbeheer van de VMM wordt gebruikt om het grondwaterreservoir volgens 

hun hydrogeologische eigenschappen in lagen op te delen. Het beschouwde grondwaterreservoir 

bestaat uit quartaire en tertiaire lagen. Dit werd aangevuld en gecontroleerd met informatie verkregen 

uit de geplaatste boringen, uitgevoerd mechanisch grondonderzoek en opgevraagde boorbeschrijvingen 

uit DOV. 

 

Volgens deze HCOV-codering komen in dit modelgebied volgende hoofdeenheden voor (van onder naar 

boven): het Ieperiaan aquitardsysteem (HCOV0900) en de quartaire aquifersystemen (HCOV0100). De 

Ieperiaan aquitard wordt gekenmerkt door een lichte helling naar het noordoosten toe en komt 

binnenin het studiegebied voor op een diepte tussen de -15 en -22 mTAW. Het quartaire aquifersysteem 

rust bovenop de Ieperiaan aquitard en deze wordt, binnen het studiegebied, onderverdeeld in volgende 

subeenheden: het Pleistoceen van de kustvlakte (HCOV0160), deklagen (HCOV0150), polderafzettingen 

(HCOV0130) en duinen (HCOV0120). Op Figuur 3 en Figuur 4 wordt een doorsnede weergegeven 

doorheen de HCOV eenheden die binnen het studiegebied voorkomen, respectievelijk parallel aan de 

noord-zuid richting en de oost-west richting. 

 

 

 

Tabel 1: Voorkomende hydrogeologische lagen in het modelgebied volgens de HCOV code 

 

 

Quartair Aquifersysteem (HCOV 0100) 

Duinen (HCOV 0120) 

Polderafzettingen (HCOV 0130) 

Deklagen (HCOV 0150) 

Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160) 

Ieperiaan aquitardsysteem (HCOV0900) 
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Figuur 3: Doorsnede doorheen de hydrogeologische opbouw van de ondergrond (volgens de HCOV eenheden). Deze 

doorsnede verloopt parallel aan de noord-zuid richting langsheen X = 37 600 mLambert. 

 
Figuur 4: Doorsnede doorheen de hydrogeologische opbouw van de ondergrond (volgens de HCOV eenheden). Deze 

doorsnede verloopt parallel aan de oost-west richting langsheen Y = 206 500 mLambert. 
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2.3 Verzilting 

Op Figuur 5 staat de verzilting van de freatische laag weergegeven in de omgeving van het 

projectgebied. Dit is de verziltingskaart zoals deze werd ogpesteld door De Breuck et al. (1975), die de 

verzilting (TDS > 1600mg/l) in de quartaire afzettingen van de Belgische kustvlakte in beeld brengt. 

Onder de duinafzettingen evenwijdig met de kustlijn is er geen verziltingsdiepte aangegeven. De 

quartaire afzettingen zijn hier dus over hun volledige diepte opgevuld met zoet water. Ook onder de 

duinuitloper in zuidelijke richtinig zijn deze quartaire afzettingen over hun volledige diepte opgevuld 

met zoet water, uitgezonderd van een kleine inlier waar er op beperkte diepte toch reeds verzilt water 

gekarteerd werd. Deze inlier met verzilting bevindt zich ter hoogte van het projectgebied. In het 

oostelijke en zuidelijke gebied met polderafzettingen komt reeds op beperkte diepte verzilt water voor. 

In het westelijke gedeelte kan men een verziltingszone opmerken nabij de monding van de Ijzer. 

 

 
Figuur 5: verzilting in de omgeving van het projectgebied. 
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3 Peilputten 

In het kader van dit onderzoek werden vijf peilputten in het projectgebied aangelegd door GEOLAB. Hun 

locatie staat weergegeven op Figuur 6. Drie van deze putten (P2, P3 en P4) hebben een diepte van 4m-

mv met een filterinterlengte van 1m (van 3 tot 4m-mv). De twee andere putten (P1 en P5) werden 

geïnstalleerd tot op de bodem van het Quartair: put P1 heeft een diepte van 25m-mv met een 

filterinterlengte van 2m (van 22.5 tot 24.5m-mv) en put P5 heeft een diepte van 22m-mv met een 

filterlengte van 2m (van 18.85 tot 20.85m-mv). De Boorverslagen die bij het aanleggen van deze putten 

werden opgesteld door GEOLAB zijn terug te vinden in bijlage 1.  

 

Tabel 2: Gegevens van de aangelegde peilputten. De Topografie werd afgeleid uit een DHM met resolutie 5m op 5m. 

Naam 

put 

Coördinaten 
Topografie 

(mTAW) 

Diepte 

(m-mv) 

Filter Filter 

X Y 
Van 

 (m-mv) 

Tot  

(m-mv) 

Van 

(mTAW) 

Tot 

(mTAW) 

P1 37653.6 206913.7 7.14 25 22.5 24.5 -14.8 -16.8 

P2 37638.3 206827.7 6.58 4 3 4 3.87 2.87 

P3 37592.3 206717.9 6.86 4 3 4 3.90 2.90 

P4 37558.0 206634.9 6.89 4 3 4 3.70 2.70 

P5 37534.9 206516.8 6.72 22 20 22 -11.94 -13.94 

 

 

 
Figuur 6: Ligging van de geïnstalleerde peilputten en de uitgevoerde sonderingen. 
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3.1.1 Lithologische beschrijving 

Uit de lithologische boorbeschrijvingen die werden opgemaakt tijdens het aanleggen van de peilputten 

blijkt dat er weinig variatie over hun diepte voorkomt. De dominant voorkomende lithologie betreft hier 

een fijn zand. Nabij het oppervlak komt soms wat steenslag en een weinige kleibijmenging voor, echter 

gaat dit maximaal tot 0.5 à 1m diepte. Enkel bij put P2 komt ondiep ook een afwijkende lithologie voor: 

van 2.30 tot 2.50 m-mv is het fijn zand een zeer weinig veenhoudend, van 3 tot 3.5m-mv komen een 

zeer weinig kleihoudende lenzen voor in het fijn zand en van 3.5 tot 4m-mv (einde boring) komt er een 

klei met veel fijnhoudende lenzen voor. 

 

Bij put 1 en put 5 werder dieper geboord, tot aan de top van het tertiair. Vanaf 4 m-mv werd echter wel 

verder geboord aan de hand van de spoelboormethode, waardoor het niet mogelijk is om de 

lithologische beschrijving in detail uit te voeren. Vanaf 4 m-mv tot aan de basis van het Quartair komt 

een fijn zand voor. In put P1 komt de tertiaire klei voor vanaf een diepte van 24m-mv, bij put P5 komt 

deze tertiaire klei voor vanaf een diepte vanaf een diepte van 21.8m-mv.  

 

Naast de vijf aangelegde peilputten werden ook op zeven plaatsen op het projectgebied een sondering 

uitgevoerd door Groep Verbeke. Bij sonderingen zijn deze lithologische beschrijvingen weergegeven op 

een indicatieve wijze, waarbij gesteund wordt op grondresten die aan de sondeerpunt blijven kleven en 

op ervaringsgegevens met betrekking tot de interpretatie van de sondeerresultaten. Dit kan vooral het 

geval zijn bij lagen die een zwakke tot zeer zwakke weerstandkarakteristieken vertonen en bij alluviale 

afzetting. Doch werd bij deze beschrijvingen op basis van het sonderingsverslag een iets 

gedetailleerdere lithologische beschrijving opgesteld dan deze die gemaakt werd tijdens de spoelboring. 

Deze beschrijvingen van de grondlagen op basis van de sonderingen kunnen teruggevonden worden in 

Bijlage 2, samen met een figuur die de ligging van deze sonderingen weergeeft. Hieruit blijkt dat zich 

tussenin het dikke fijnzandige pakket zich enkele horizonten voordoen met meer kleiig materiaal. Dit is 

zo voor het interval van 4 tot 6 à 7 m-mv en voor het interval van 10 tot 12 à 13 m-mv. Twee 

sonderingen reiken tot aan de tertiaire klei (S2 en S7). Bij de ene wordt deze bereikt op een diepte van 

23.10 m-mv en bij de andere op een diepte van 21 m-mv. 

 

3.1.2 EM39-metingen 

In de twee diepe peilputten (P1 en P5) werden ook elektrofysische metingen uitgevoerd met het EM39 

toestel, dit om na te gaan in welke mate de zoet-zoutverdeling op deze locatie overeenstemt met de 

kaart van De Breuck et al. (1975). Zoals op deze verziltingskaart te zien is valt peilput P1 ongeveer te 

midden van het geïsoleerde zone van verzilting (verzilting vanaf 2 tot 5m diepte), put P5 bevindt zich op 

de rand van de verzilting (verziltingsdiepte 20-25m) en de zone die niet verzilt is. 

3.1.2.1 Werking EM39 

De EM-39 van Geonics© is een gefocusseerde elektromagnetische inductiemethode bedoeld om de 

geleidbaarheid van sedimenten en poriënwater rond een observatieput te meten. Deze methode is 

speciaal ontworpen voor het gebruik in een met niet-geleidend materiaal verbuisde boorgat (vb PVC). 
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Vroegere methodes (de klassieke long normaal en kort normaal elektrische methodes) konden enkel in 

open boorgaten gebruikt worden. EM39-metingen kunnen dus op verschillende tijdstippen in een reeds 

verbuisde observatieputten uitgevoerd worden. Dit betekent dus dat de evolutie van contaminatie of de 

verdeling van zoet en zout grondwater gedetailleerd kan gevolgd worden. 

 

 
Figuur 7: A: Schema illustreert de werking van de EM39 (Risch & Robinson, 2000). B: Relatieve respons in functie 

van de horizontale afstand tot de as van de put. C: Relatieve respons in functie van de diepte (McNeill, 1986). 

De EM39 meet de geleidbaarheid van sedimenten en poriënwater die zich bevinden in een torus rond 

de observatieput. Deze torus heeft een binnenstraal van ongeveer 15 cm en een buitenstraal van 

ongeveer 110 cm. Dit betekent dat de geleidbaarheid van alles binnen de 15 cm rond de as van de put 

(verbuizing, water in put, verstoring boorgat door de boring, …) niet gemeten wordt. Daardoor kan de 

meting ook in een verbuisd boorgat worden uitgevoerd. De dikte van de torus bedraagt slechts 

ongeveer een 30 cm. Daardoor kan er met een grote verticale resolutie gemeten worden. Typisch 

worden metingen om de 20 cm gedaan. Het resultaat is dan ook dat er een continue en gedetailleerd 

beeld ontstaat van de geleidbaarheid van sedimenten en poriënwater over de volledige lengte van het 

boorgat. 

 

De EM39 meet de geleidbaarheid van de sedimenten én het poriënwater. Zand heeft daarbij een zeer 

kleine geleidbaarheid, terwijl klei een grotere geleidbaarheid heeft. Zoet water heeft een kleine 

geleidbaarheid en zout water een grote geleidbaarheid. Wanneer het sediment rond de observatieput 

hoofdzakelijk uit zand bestaat, kan op die manier de verdeling tussen zoet en zout water worden 
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gemeten. In dit geval kan er zelfs een ruwe inschatting gemaakt worden van het totaal gehalte aan 

opgeloste stoffen (TDS of Total Dissolved Solids, mg/l) van het poriënwater (Van Meir & Lebbe, 2002): 

 

 
b

FTDS σ10=  

 

F is hierbij de formatiefactor (dimensieloos) en σb (mS/m) de geleidbaarheid gemeten met de EM39. De 

formatiefactor is de verhouding van de resistiviteit van het sediment en poriënwater tov de resistiviteit 

van het poriënwater (resistiviteit en geleidbaarheid zijn elkaars inverse). Een typische waarde voor 

duinsedimenten is 4. 

3.1.2.2 Resultaten 

De resultaten van de EM39 metingen voor put P1 en P5 staan weergegeven op respectievelijk Figuur 8 

en Figuur 9. Naast de grafische voorstelling van de gemeten elektrische geleidbaarheden met de diepte 

(één meting iedere 20cm) wordt via de inkleuring weergegeven wat de omgerekende overeenkomende 

waterklasse is. Meer informatie omtrent deze waterklasses en de bijhorende TDS-gehaltes en gemeten 

geleidbaarheden (σ) is terug te vinden in Tabel 3. Bij deze omrekening van geleidbaarheid naar TDS werd 

een Formatiefactor van 4 gebruikt. 

 

Tabel 3: Classificatie van zoet en zout water volgens De Moor en De Breuck (1969). Saliniteit stelt het zoutpercentage voor 

ten opzichte van zeewater (TDS van 28 000 mg/l). Hierbij wordt een TDS van 800 mg/l als de grens voor volledig zoet water 

beschouwd (0% saliniteit), aangezien het zoetste water die in de kustvlakte voorkomt een TDS heeft tussen de 400 en 800 

mg/l. 
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De metingen in put 1 wijzen erop dat er voornamelijk zwak zoet of water met lagere saliniteit voorkomt 

(TDS < 1600 mg/l of σ < 40 mS/m). Over twee beperkte diepte-intervallen wordt deze waarde echter 

overschreden en wordt het water als matig brak geclassificeerd (TDS tussen 1600 en 3200mg/l of σ 

tussen 40 en 80 mS/m). Dit is zo voor het interval van 4.8 tot en met 5.6m-mv en voor het interval van 

11.4 tot en met 14.0m-mv. Een reden waarom deze twee zones een hogere saliniteit vertonen is 

waarschijnlijk te wijten aan lithologische variatie in de ondergrond en niet aan een gewijzigde saliniteit 

van het grondwater. Volgens de lithologische boorbeschrijving tijdens de spoelboring werd hier geen 

gewijzigde lithologische variatie opgemerkt. Volgens de beschrijving op basis van de sonderingen komen 

deze twee zones met hogere gemeten geleidbaarheid echter overeen met zones die geïdentificeerd 

werden als meer kleiige zones. Klei heeft van nature uit een hogere geleidbaarheid dan zandig materiaal 

waardoor deze hogere respons dus vermoedelijk afkomstig is van deze lithologisce variatie. Naar de 

basis van dit fijnzandige pakket toe is er een sterke stijging van de geleidbaarheid waarneembaar. De 

basis van de zoete waterbel is bereikt en er is een overgang van matig brak naar brak naar zeer brak en 

uiteindelijk naar het matig zoute water in de meer kleiige sedimenten. Doordat de stijging in 

geleidbaarheid hier zeer sterk is, is dit niet enkel meer te wijten aan een overgang van zandige naar 

kleiige sedimenten maar vooral aan de overgang van zoet naar meer zout water. 

 

Ondanks het feit dat er volgens de verziltingskaart van de Breuck et al. (1975) (zie deel 2.3, Figuur 5) zich 

hier een verzilte zone voordoet tussen 2 en 5 m-mv, betekent dit niet dat het volledige onderliggende 

quartaire pakket gevuld is met verzilt water. De kaart van De Breuck et al. geeft immers weer waar er, 

vanaf het maaiveld gezien, voor het eerst de grens van 1600mg/l TDS overschreden wordt, zonder 

rekening te houden met eventuele inversies. Daarenboven werd er in dit geval vastgesteld dat de 

overschreiding van de verziltingsgrens hier vermoedelijk niet te wijten is aan een stijging van de saliniteit 

van het grondwater. De aangenomen verziltingsgrens van 1600mg/l wordt immers maar nipt 

overschreden, net in een zone waar volgens de sonderingsverslagen ook meer kleiig materiaal in de 

ondergrond voorkomt. Waarschijnlijk is de variatie aan saliniteit hier dan ook eerder te wijten aan 

lithologische verschillen dan aan een gewijzigde saliniteit van het grondwater. De werkelijke 

overschreiding van de verziltingsgrens bevindt zich hier dus vermodelijk op 22.4m-mv, wat er op neer 

komt dat bijna de volledige freatische aquifer gevuld is met zoet water.   
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Figuur 8: EM39 metingen in put P1. De volle blauwe lijn stelt de gemeten geleidbaarheden voor. De Blauwe stippellijn het 

gemeten waterpeil in de observatieput ten tijde van de boring weer en de gekleurde zones stellen het type water voor 

gebasseerd op degemeten geleidbaarheden, deze kleurenschaal staat uitgelegd in Tabel 3. 

 

Ook in put 5 wijzen de EM39-metingen er op dat voornamelijk zwak zoet of water met lagere saliniteit 

voorkomt (TDS < 1600mg/l). In het interval van 17 tot 18.6m-mv wordt de grens van matig brak water 

net overschreden (TDS maximaal 1760mg/l of σ = 44 mS/m op een diepte van 17.9m-mv). Volgens de 

boorbeschrijving van de peilputten komt hier geen variatie in lithologie voor (alles is fijn zand), echter 

wordt op de dichtst bijliggende sondering, die diep genoeg rijkt, een kleihoudend zand en middelmatig 

gepakt zand geïdentificeerd van 15 tot 17.80 m-mv. De iets hogere respons van geleidbaarheid kan dus 

mogelijks te wijten zijn aan de iets hogere natuurlijke respons van de aanwezige kleideeltjes. Vanaf 

21.6m-mv wordt de grens met matig brak water weer overschreden. Verwacht wordt dat de 

geleidbaarheid vanaf hier een sterke toename zal vertonen daar vanaf 21.8 de kleiige tertiaire 

sedimenten aangetroffen worden. Echter kan dit niet met zekerheid gezegd worden daar deze metingen 

niet beschikbaar zijn.  
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Volgens de kaart van De Breuck et al. (1975) (zie deel 2.3, Figuur 5) treedt de verziltingsgrens hier op 

tussen de 20 en 25m diepte. Doordat in het interval 17 tot 18.6m-mv de grens tussen zwak zoet en 

matig brak water maar net overschreden wordt, is het mogelijk dat een kleine afwijkende meetwaarde 

toen of nu voor dit lichte verschil zorgt. De verziltingsgrens op de kaart van De Breuck et al. wijst dus op 

de verzilting nabij de basis van het quartaire pakket. Deze put bevindt zich dus op de rand van de zone 

waarin geen verzilting voorkomt in het quartaire pakket en waar enkel de basis nog heel licht verzilt is.  

 

 

Figuur 9: EM39 metingen in put P5. De volle blauwe lijn stelt de gemeten geleidbaarheden voor. De Blauwe stippellijn het 

gemeten waterpeil in de observatieput ten tijde van de boring weer en en de gekleurde zones stellen het type water voor 

gebasseerd op degemeten geleidbaarheden, deze kleurenschaal staat uitgelegd in Tabel 3. 
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3.1.3 Korrelgrootteanalyses 

3.1.3.1 metingen 

Tijdens de boorcampagne werden vijf bodemstalen verzameld die onderworpen werden aan een 

korrelgrootte analyse (uitgevoerd door Servaco). Dit enerzijds om de uniformiteit van de fijne zanden 

over de verschillende boringen heen te testen (stalen put P1, P3 en P5), anderzijds om idee te krijgen 

van de afwijkende sedimenten (put P2). Doordat de diepe boringen via een spoelboring uitgevoerd 

werden konden geen stalen van diepere segmenten verzameld worden. De stalen zijn telkens afkomstig 

uit de bovenste 4m van de boring. 

• Staal 1429600-01 is afkomstig uit put PP1, interval van 3.5 tot 4m-mv en werd omschreven als 

een fijn zand, lichtgrijs/beige, verzadigd. 

• Staal 1429600-02 is afkomstig uit put P2, interval van 3 tot 3.5m-mv en werd omschreven als fijn 

zand, zeer weinig kleihoudende lenzen, grijs, verzadigd. 

• Staal 1429600-03 is afkomstig uit put P2, interval van 3.5 tot 4m-mv en werd omschreven als 

klei, veel fijn zandhoudende lenzen, plastisch, grijs, verzadigd. 

• Staal 1429600-04 is afkomstig uit put P3, interval van 3.5 tot 4m-mv en werd omschreven als fijn 

zand, grijs, verzadigd. 

• Staal 1429600-05 is afkomstig uit put P5, interval van 3.5 tot 4m-mv en werd omschreven als fijn 

zand, grijs, verzadigd. 

 

In de stalen die omschreven staan als fijne zanden (1429600-01, -02, -04 en -05) valt de grootste 

korrelfractie tussen de 125 en 250µm. Bij stalen 1429600-01 en -05 komen de kleinste fraties aan kleine 

korrelgroottes voor, respectievelijk 2.6% en 4.8% is kleiner dan 63µm, wat de ondergrens is voor de 

klassificatie als ‘zand’. Bij stalen 1429600-02 en -04 is er een groter aandeel aan kleine fractie: Staal -02 

bevat 14.7% silt en 11% klei, staal -04 bevat 13% silt en 24.1% klei. Staal 1429600-03 werd omschreven 

als klein en bevat aldus ook de grootste fractie aan fijn materiaal. Dit staal bevat 50.1% zand, 36.7% silt 

en 13.2% klei. Dit interval kan dus beter omschreven worden als een fijnzandige silt of een silteus fijn 

zand. 

 

Tabel 4: korrelgrootteanalyses van de genomen bodemstalen. 

  

staalnummer 

  eenheid 1429600-01 1429600-02 1429600-03 1429600-04 1429600-05 

droge stof % (g/100g) 82.8 81.8 79.4 73 82.4 

fractie <2mm %DS 100 100 100 100 100 

fractie <1mm %DS 100 100 100 99.7 100 

dractie <500µm %DS 100 99.9 99.5 99.5 99.9 

fractie <250µm %DS 81.8 87.5 89.7 86.7 82.3 

fractie<125µm %DS 3.6 26.2 51.3 38.1 5.0 

fractie<63µm %DS 2.6 25.7 49.9 37.1 4.8 

fractie<20µm %DS <2 16.4 19.2 37.7 3.4 

fractie<2µm %DS <2 11 13.2 24.1 3.1 
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Tabel 5: Omrekening van de korrelgrootteanalyses naar hun sedimenttype. 

 staalnummer 

 1429600-01 1429600-02 1429600-03 1429600-04 1429600-05 

Zand (63µm - 2 mm) 97.4% 74.3% 50.1% 62.9% 95.2% 

Silt (2µm - 63µm) 
2.6% 

14.7% 36.7% 13% 1.7% 

Klei (<2µm) 11% 13.2% 24.1% 3.1% 

 

 
Figuur 10: Grafische weergave van de korrelgrootteanalyse van de vijf bodemstalen. 

 

3.1.4 Peilmetingen 

Maandelijks werd er, vanaf februari tot eind juni, een manuele peilmeting uitgevoerd in de vijf 

aangelegde peilputten. Metingen in peilput P1 ontbreken vanaf april daar deze put was opgevuld met 

zand. Op 15 december werd het grondwaterpeil ook opgemeten in de twee diepste peilputten, dit ten 

behoeve van de uitgevoerde EM39-metingen. De resultaten van de peilmetingen staan weergegeven in 

onderstaande tabel. Hierbij valt duidelijk het verschil op tussen de peilen van de diepe (putten P1 en P4) 

en ondiepe putten (putten P2, P3 en P4). De twee zones met kleiiger materiaal, zoals geïdentificeerd via 

de sonderingen, bevinden zich tussen de bodem van de ondiepste filters en de top van de diepere 

filters. Deze zorgen voor een verminderde doorstroming van boven naar onder toe, waardoor de peilen 

boven deze kleiige zones hoger liggen dan eronder.  
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Tabel 6: Overzicht van de maandelijkse peilmetingen. Maximale gemeten peilen zijn in het groen weergegeven, de minimale 

gemeten peilen zijn in het rood aangegeven. 

 

peilmetingen (mTAW) 

 

15/12/2014 11/02/2015 19/03/2015 23/04/2015 21/05/2015 26/05/2015 Gemiddeld 

P1 4.33 4.55 4.41 - - - 4.43 

P2 - 5.82 5.71 5.65 5.56 5.44 5.64 

P3 - 5.85 5.75 5.66 5.50 5.33 5.62 

P4 - 5.69 5.57 5.51 5.36 5.22 5.47 

P5 4.04 4.40 4.21 4.31 4.16 4.07 4.20 

 

 
Figuur 11: Gemeten grondwaterpeilen in de vijf observatieputten. 

 

3.1.5 Chemische analyses grondwaterstalen 

Op 11 febrauri 2015 werd door Servaco n.v. in iedere observatieput een grondwaterstaal gecollecteerd 

waarop het Chloridegehalte bepaald werd. Het maximale gemeten chloridegehalte is 229 mg/l voor 

observatieput P3, dit stemt nog steeds overeen met grondwater die gecatalogeerd wordt als zoet. 

Hieruit kan men verwachten dat de waterkolom in de peilbuis ook een laag zoutgehalte zal vertonen, 

waardoor de gemeten stijghoogtes ook overeenstemmen met hun zoetwaterstijghoogte. 

 

Tabel 7: Gemeten chloridegehaltes in de verschillende observatieputten  

Observatieput P1 P2 P3 P4 P5 

Chloride (mg/l) 34.8 52.5 229 51.3 192 
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4 Simulatie 

In dit hoofdstuk volgt een bespreking van de opbouw van het grondwatermodel. Er wordt uitgelegd hoe 

het grondwaterreservoir en de tijd geconceptualiseerd en gediscretiseerd werden naar een 

mathematisch model. 

 

4.1 Software 

De toegepaste software voor de simulatie van dichtheidsafhankelijk grondwaterstroming is de 

MOCDENS3D-code (Lebbe & Oude Essink, 1999). Het is een dichtheidsafhankelijk eindig-verschil 

grondwaterstromingsmodel. Het is een aanpassing voor dichtheidsverschillen van het opgeloste stoffen 

transport model MOC3D (Konikow en Goode, 1996). MOC3D op zijn beurt is een koppeling van een 

opgeloste stoffen transport vergelijking aan de grondwaterstromingsvergelijking van MODFLOW 

(McDonald and Harbaugh, 1988). Er worden twee partieel-differentieel vergelijkingen, zijnde de 

stromingsvergelijking en de opgeloste stoffen transport vergelijking, simultaan opgelost voor een 

modelgebied dat wordt onderverdeeld in een aantal kolommen, rijen en lagen. In het MOCDENS3D 

wordt de grondwaterstroming gelijktijdig met het opgelost stoffen transport berekend. Dit opgeloste 

stoffen transport houdt in dat zowel advectief als dispersief transport in rekening wordt gebracht. Bij 

het berekenen van de grondwaterstroming wordt telkens rekening gehouden met de densiteitsverdeling 

van de opgeloste stoffen in het studiegebied. De stromingsvergelijking werd daartoe aangepast. Verder 

werkt het model steeds met zoetwaterstijghoogtes. VisualMOCDENS3D (Vandenbohede, 2007) en het 

MATPLOTLIB pakket voor PYTHON werden gebruikt als postprocessors. 

 

4.2 Modelstructuur 

Er wordt gestart vanaf het jaar 1973, dit is een gekende situatie van de verzilting van het studiegebied 

(verziltingskaart De Breuck et al., 1975). Vanaf 1973 wordt dan verder gesimuleerd over vier periodes 

van 10 jaar en één periode van 2 jaar, dus een totaal van 42 jaar, tot in het jaar 2015. De resultaten die 

dit model oplevert, stellen de huidige grondwaterstromingen en zoet/zoutwaterverdeling voor. Dit 

wordt verder het model van de huidige toestand genaamd. De resultaten die dit model oplevert, 

worden verder gebruikt om twee aparte modellen verder te simuleren. Er wordt vanaf de huidige 

toestand gesimuleerd waarbij de bemaling voor de aanleg van de parkings wordt ingevoerd gedurende 

een periode van 6 maand (6 periodes van 1 maand). Nadien wordt nog verder gesimuleerd over een 

periode van 5 jaar (5 periodes van 1 jaar) zonder bemaling om de grondwaterstromingen na te gaan in 

de periode na de bemaling met de aanwezigheid van de parking. Dit wordt het model van de geplande 

werken genaamd. Het tweede model die vanaf de resultaten van het model van de huidige toestand 

verder wordt gesimuleerd is dit waarbij er geen aanpassingen in het model worden ingevoerd, dit is het 

model van de referentietoestand. Deze referentietoestand loopt over dezelfde periodes als het model 

van de geplande werken en maakt het mogelijk om steeds gelijke situaties met elkaar te vergelijken. 
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4.3 Modelopbouw 

4.3.1 Algemeen 

Er wordt een modelgebied beschouwd van 1.8 op 3.8km, waarbij noordgrens parrellel verloopt aan de 

kustlijn. Dit komt er op neer dat de rijen in het model een hoek van 60° ten opzichte van het noorden 

over het oosten maken. De linkerbenedenhoek van het model heeft de coördinaten x = 37 900.00 en 

y = 203 709.10 (in m Lambert72), de rechterbovenhoek heeft de coördinaten x = 37558.85 en 

y = 207 900.00 (in m Lambert72). Het model wordt opgedeeld in 90 kolommen en 190 rijen, zo heeft 

iedere cel een vierkant basisvlak met een zijde van 20m.  

 

 
Figuur 13: Weergave van het modelgrid. De rijen en kolommen zijn om de 10 cellen weergegeven. 

Verziltingskaart 

De Breuck et al. (1975) 
Huidige toestand 

Toestand 5 jaar na 

bemaling 

Toestand net na 

bemaling 

Referentietoestand 

(geen bemaling) 

Referentietoestand 

(geen bemaling)  

42 jaar 
6 maand 5 jaar 

Figuur 12: Overzicht van de opgestelde modellen en de tijdsindeling 
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In het verticale vlak wordt het model onderverdeeld in 18 lagen. Alle modellagen hebben een uniforme 

dikte van 1.25m, met uitzondering van de bovenste en de onderste laag. De bovenste laag heeft als 

basis 0.75mTAW en als top de grondwatertafel. De top van de onderste modellaag ligt op -19.25mTAW 

en reikt tot aan de top van het Ieperiaan aquitardsysteem (zie hieropvolgend). De ondergrens van het 

numerieke model is ondoorlatend en dit stemt overeen met het heel slecht doorlatende karakter van 

het Ieperiaan aquitardsysteem. Een modellaag hoeft niet overeen te komen met een geologische laag; 

meestal is dit zelf niet het geval. De modellaag krijgt dan de gecombineerde karakteristieken van de 

verschillende voorkomende geologische lagen. 

 

4.3.2 Hydraulische parameters 

Aan elk van de voorkomende HCOV-eenheden dient een doorlatendheid toegekend te worden. De 

duinzanden (HCOV0120) krijgen een doorlatendheid van 14m/d. Binnen de polderafzettingen 

(HCOV0130) komt een grote laterale en verticale variatie van de doorlatendheden voor. Deze variatie 

wordt beschreven met behulp van de profieltypekaart (die op zijn beurt afgeleid is uit de bodemkaart). 

Binnen de polderafzettingen in het modelgebied komen de volgende profieltypes voor (zie Figuur 14): 

Doorlatende afzettingen onder kreekrug, weinig doorlatende afzettingen onder ‘Schor’ polders, weinig 

doorlatende afzettingen onder de ‘dekklei’ polders en weinig doorlatende afzettingen onder 

‘geulgronden’. De horizontale doorlatendheid van de kreekafzettingen varieert tussen de 3m/d en 12 

m/d, afhankelijk van de afstand van het beschouwde gebied tot de hoogwaterlijn. Tegen de 

hoogwaterlijn bereiken de kreekafzettingen de maximale waarde van 12m/d. Er wordt aangenomen dat 

deze horizontale doorlatendheid afneemt met 0.4m/d per kilometer afstand vanaf de hoogwaterlijn. 

Daar het modelgebied tussen ca. 0 en 3.5 km van de hoogwaterlijn gelegen is, varieert de horizontale 

doorlatendheid tussen 12.0 en 10.6 m/d. Binnen polderafzettingen van de Schorpolders neemt de 

doorlatendheid gradueel naar onder toe (deze eenheid wordt in vijf lagen onderverdeeld van gelijke 

dikte en de doorlatendheid neemt toe van 0.12m/d, 0.24m/d, 0.48m/d tot 0.8m/d voor de twee 

onderste delen. De doorlatendheid van de Dekklei polders werd afgeleid door rekening te houden met 

de diepte (grotere doorlatendheid naar onder toe), afstand tot de kustlijn (kleinere doorlatendheid 

verder van de kustlijn) en de verziltingsdiepte (grotere doorlatendheid bij grotere verziltingsdiepte). Zo 

zal de doorlatendheid van de Dekklei polders op 1km van de kustlijn, voor een verziltingsdiepte van 2m, 

voor de vijf lagen van boven naar onder gelijk zijn aan 0.13m/d, 0.28m/d, 0.45m/d, 0.93m/d en 1.8m/d. 

Binnen de polderafzettingen van het ‘Geulprofieltype’ varieert de horizontale doorlatendheid eveneens 

van onder naar boven (0.3 m/d voor het bovenste 1/5 van de afzettingen en 0.6m/d voor het overige 

deem). Aan de deklagen (HCOV 0150) werd een uniforme horizontale doorlatendheid van 2m/d 

toegekend en aan de pleistocene afzettingen (HCOV0160) een doorlatendheid van 7 m/d. Aan het 

tertiaire Ieperiaan aquitardsysteem wordt vervolgens een doorlatendheid toegekend van 0.025 m/d. 

Voor alle eenheden wordt een anisotropie tussen horizontale en verticale doorlatendheid van 25 

verondersteld. De horizontale doorlatendheid is dus steeds 25 keer groter dan de verticale 

doorlatendheid. 
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Voor de simulatie van de huidige toestand werd gebruikt gemaakt van een model met permanente 

stroming. Hierbij dienen geen waarden van bergingen nabij de watertafel en specifieke elastische 

bergingen gespecifieerd te worden. Voor het model van de geplande werken en de referentietoestand 

wordt gebruit gemaakt van een niet permanente stroming. Hiervoor dienen dus ook de 

bergingscoëfficiënten gedefinieerd te worden. De berging nabij de watertafel werd gelijkgesteld aan 

0.16 voor strandafzettingen en duingebieden en aan 0.04 voor polderafzettingen. De specifieke 

elastische berging voor iedere modellaag werd berekend aan de hand van de formule van Van der Gun 

(1979) en is afhankelijk van de diepte van de modellaag onder het grondoppervlak.  

 

 
Figuur 14: Profieltypekaart in de omgeving van het studiegebied. De Rode tinten zijn polderafzettingen, de groene tinten 

duinafzettingen, Blauw zijn strandafzettingen. 
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4.3.3 Zoet-zoutverdeling 

De initiële verdeling van het zoete en zoute water wordt afgeleid uit de kaart van De Breuck et al. 

(1975). Deze kaart geeft de diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water (TDS = 1600 mg/l) weer 

voor de freatische laag in het Belgisch kustgebied. De kaart werd gepubliceerd in 1975, echter werd de 

data verzameld in een voorgaande periode. Er wordt bij deze bespreking aangenomen dat deze kaart de 

gemiddelde situatie weergeeft zoals deze in het jaartal 1972 was. Door een initiële simulatie uit te 

voeren van 1972 tot het heden kan de zoet-zoetverdeling vervolgens tot een evenwicht evolueren onder 

de ingevoerde randvoorwaarden, waarbij zich ook een overgangszone tussen het zoet en zoute water 

zal instellen.  

 

Na de inpolderingen heeft een reliëfsinversie plaatsgevonden waarbij de kreekruggen hoger kwamen te 

liggen dan de omgevende gebieden. Veen zal namelijk sterk inklinken, ter hoogte van de kreken komt dit 

veen niet voor waardoor de kreken uiteindelijk boven de rest van de omgeving uit komen te liggen. 

Hierdoor zijn de drainageniveaus op kreekruggen ook iets hoger dan in de poelgronden. Dit patroon is 

ook terug te vinden op de verziltingskaart, het grensvlak tussen zoet en zout bevindt zich ter hoogte van 

de kreekruggen dieper dan bij de poelgronden. De zoetzoutwaterverdeling wordt ingegeven aan de 

hand van een percentage. Hierbij heeft zuiver zoet water (TDS ≤ 800mg/l) een zoutpercentage van 0% 

en zuiver zout water (TDS ≥ 28000mg/l) een zoutpercentage van 100%. De berekening voor de 

tussenliggende zoutpercentages gebeurt als volgt:  
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�

) –  800

(28000 − 800)
 

 

Aan de Noordzee werd een zoutpercentage meegegeven van 100%. 

 

Voor de berekening van het transport van opgeloste stoffen dienen enkele specifieke modelparameters 

opgegeven te worden. Voor de effectieve porositeit werd een waarde ingevoerd van 0.38. De 

longitudinale en transversale horizontale en verticale dispersiviteit werden respectievelijk de waarden 

0.3, 0.05 en 0.03m toegekend.  

 

4.3.4 Stijghoogtes 

Voor de simulatie van de grondwaterstromingen met MOCDENS3D dient voor iedere cel ook een initiële 

stijghoogte toegekend te worden. Deze initiële grondwatertafel werd ingeschat op basis van de kaart 

van De Breuck et al. (1975) met toepassing van het principe van Ghyben-Herzberg. De stijghoogte in de 

diepere lagen zal hierbij toenemen met 0.025m indien de desbetreffende cellen met zout water gevuld 

zijn. Indien dit niet het geval is krijgen ze dezelfde stijghoogte mee als de cel van de laag erboven. Deze 

inschatting van de initiële stijghoogte is echter van minder belang, daar deze voor de meeste cellen 

herberekent wordt. Enkel daar waar een vaste stijghoogte aan een cel wordt toegekend is deze wel van 

belang.  
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4.3.5 Grensvoorwaarden 

Om een betrouwbare simulatie uit te voeren, dient men aan de randen van het model ook goedgekozen 

grensvoorwaarden in te voeren. Door de aanwezigheid van duinen (met waterscheidingskam die zich 

onder deze duinen bevindt) loodrecht op de west- en oostzijde van het model, liggen deze twee zijden 

parallel aan de stroomlijnen (zie ook later bij de resultaten van de simulatie). De oost- en westzijde 

werden aldus ingevoerd als een ondoorlatende grens daar de stroming parallel aan deze twee randen 

zal verlopen. De noordgrens bevindt zich in de Noordzee en werd over de volledige diepte ingevoerd als 

een vaste stijghoogtecel, waarvan het peil gelijk gesteld werd aan de gemiddelde zeespiegelstand 

(2.32mTAW). Daar ter hoogte van deze grens zoutwater (met een dichtheid van 1020 kg/m³) voorkomt, 

zal de zoetwaterstijghoogte toenemen met 0.025m per modellaag (per 1.25m) naar onder toe. Aan deze 

cellen werd een zoutpercentage van 100% toegekend. Ook de zuidgrens werd ingevoerd als vaste 

stijghoogte cellen. De stijghoogte die werd toegekend is gebasseerd op de topografie en op de kaart van 

De Breuck et al. (1975) met toepassing van het principe van Ghyben-Herzberg. Daar waar volgens de 

kaart van De Breuck et al. (1975) verzilting voorkomt, werd aan de cellen een zoutpercentage toegekend 

van 100%. De cellen die niet verzilt zijn krijgen een zoutpercentage van 0%. De stijghoogte in de diepere 

lagen zal toenemen met 0.025m indien de desbetreffende cellen met zout water gevuld zijn. Indien dit 

niet het geval is krijgen ze dezelfde stijghoogte mee als de cel van de laag erboven. 

 

4.3.6 Infiltratie 

Het grondwaterreservoir wordt aangevuld met zoet water aangeleverd door infiltratie van een gedeelte 

van het regenwater, doorheen de onverzadigde zone. Dit wordt ingevoerd in het .wel-bestand. De 

ingevoerde infiltratiesnelheid is afhankelijk van de indeling op de profieltypekaart: In de doorlatende 

afzettingen onder de duinen in een nagenoeg natuurlijke omgeving werd een infiltratie van 0.32 m/j 

ingevoerd. Bij de weinig doorlatende afzettingen onder de duinen in een nagenoeg natuurlijke omgeving 

is deze gelijk aan 0.30 m/j. Voor de doorlatende afzettingen onder de duinen in een bebouwde kom is 

dit 0.19 m/j. Bij de polders ligt de infiltratiesnelheid lager dan in de duingebieden. Overtollige infiltratie 

in deze poldergebieden zal overigens weggevoerd worden via de ingevoerde drainage. In de 

doorlatende afzettingen onder de kreekruggen is de infiltratiesnelheid gelijk aan 0.16 m/j. De weinig 

doorlatende afzettingen onder de ‘Schor’ polders krijgen een infiltratie van 0.04 m/j toegekend. De 

ligging van deze infiltratiezones in het modelgebied staat weergegeven op Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. (middelste afbeelding).  

 

4.3.7 Rivieren 

De oppervlaktewateren worden in het model ingevoerd via het .riv-bestand. De aanwezige waterlopen 

werden opgevraagd uit de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) en worden op Figuur 15 afgebeeld. Er 

komen binnen het modelgebied waterlopen voor behorende tot bevaarbare waterlopen, categorie 2 en 

niet geklasseerde waterlopen. De nodige parameters voor het opstellen van dit bestand (waterstand, 

bodemhoogte, conductantie) worden afgeleid rekening houdende met de VHA, topografie en de HCOV-
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databank.De ligging van de waterlopen binnen het modelgebied staat afgebeeld op Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. (de linkse afbeelding). 

 

 
Figuur 15: weergave van de waterlopen die in en rondom het studiegebied voorkomen. (VHA, vanop www.geopunt.be) 

 

4.3.8 Drainage 

In de polders wordt het grootste gedeelte van het infiltrerende zoet water, dat aan de bovenste laag van 

het model wordt toegevoegd, terug verwijderd door het drainagestelsel (drainagebuizen en –grachten). 

Deze drainage wordt in het model ingevoerd via het .drn-bestand. De drainageniveaus in de polders 

worden afgeleid uit de verziltingskaart van De Breuck et al. (1975) waarbij rekening gehouden wordt 

met de wet van Ghyben-Herzberg. Na de inpolderingen zijn de drainageniveaus op kreekruggen iets 

hoger dan in de poelgronden. Dit patroon is ook terug te vinden op de verziltingskaart, het grensvlak 

tussen zoet en zout bevindt zich ter hoogte van de kreekruggen immers dieper dan bij de poelgronden. 

De ligging van de cellen in het modelnetwerk waarbij een drainage werd ingevoerd staat afgebeeld op 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. (de afbeelding rechts). 

 

4.3.9 Zee en getijdegebied 

De noordelijke modelgrens werd ter hoogte van de laagwaterlijn van de Noordzee gelegd. Zo wordt het 

getijdegebied ter hoogte van het strand in het model opgenomen. De bovenste 20 rijen van het model 

bevinden zich in dit getijdegebied, die werd ingevoerd aan de hand van een vaste stijghoogte in de 

bovenste modellaag. De stijghoogte ter hoogte van de laagwaterlijn werd op 2.32mTAW ingevoerd, de 

stijghoogte ter hoogte van de hoogwaterlijn werd op 4.32mTAW gelegd. De tusseninliggende 

stijghoogtes werden linear geïnterpoleerd. 
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4.3.10 Grondwaterwinningen 

Binnenin het modelgebied komen er dertien vergunde grondwaterwinningen voor die in het model 

ingevoerd werden. Deze werden ingebracht volgens hun vergunde jaardebieten waarbij er telkens een 

filterlengte van 2m verondersteld werd. De gegevens over deze grondwaterwinningen kunnen 

teruggevonden worden in Tabel 8. Hun ligging staat weergegeven op Figuur 16.  

 

 

Tabel 8: Gegevens van de grondwaterwinning die binnen het modelgebied liggen (DOV) 

volgnr. 
X 

(mLambert) 

Y 

(mLambert) 
exploitant adres 

debiet 

(m³/j) 

diepte 

(m-mv) 

1 37469 204884 D'HOORE ACHIEL 
Nieuwpoortlaan 95, 

8430 Middelkerke 
467 6 

2 37481.2 205756.8 
GEMEENTEBESTUUR 

MIDDELKERKE 

Spermaliestraat 1, 

8430 Middelkerke 
750 10 

3 37720 205605 VANDEVELDE ANDRE 
Bamburgstraat 104, 

8430 Middelkerke 
300 16 

4 38030 206310 VLAMYNCK BVBA 
Westendelaan 341, 

8430 Middelkerke 
4458 25 

5 38204 205297 DEZAEYER JULES 
Bamburgstraat 122, 

8430 Middelkerke 
1250 10 

6 38365 205161 MARVELLIE WILFRIED 
Bamburgstraat 126, 

8430 Middelkerke 
490 3.5 

7 38710 206557 ANDAVID 
Scharestraat 1, 

8020 Oostkamp 
1017 11 

8 38849 205677 STUBBE JOHAN 
Schuddebeurzeweg 23, 

8430 Middelkerke 
710 8 

9 39094 206531 MORTIER MARCEL 
Ooststraat 59, 

8430 Middelkerke 
440 3 

10 39377 205452 SOETE JORIS 
Schuddebeurzeweg 19, 

8430 Middelkerke 
3300 12 

11 39405 205828 
CLAEYS DIRK EN 

SANDRO 

Schuddebeurzeweg 7, 

8430 Middelkerke 
400 9 

12 39604 205933 ROETS LUC 
Schuddebeurzeweg 8, 

8430 Middelkerke 
1379.4 3 

13 39751 205859 
CLAEYS DIRK EN 

SANDRO 

Schuddebeurzeweg 7, 

8430 Middelkerke 
2500 8 
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Figuur 16: weergave van de ligging van de grondwaterwinningen binnen het modelgebied (DOV) 

 

4.3.11 Bemaling voor de geplande werken (aanleg ondergrondse parkings) 

Volgens het huidige ontwerp zijn er vier zones van ondergrondse parking voorzien (Figuur 17). Voor de 

aanleg van elk van deze parkeercomplexen wordt een bemaling voorzien tot 4m onder het maaiveld. Op 

basis van het beschikbare hoogtemodel met resolutie 5 op 5 meter (Figuur 2) werd een gemiddelde en 

minimale topografie afgeleid voor elk van de vier parkings. Er wordt verondersteld dat de parking per 

zone tot op een gelijke diepte wordt aangelegd, en zo wordt per zone ook één bemalingsdiepte 

voorzien. De bemalingsdiepte werd berekend aan de hand van het gemiddelde tussen het laagste en de 

gemiddelde topografie in de welbepaalde zones (Tabel 9). 

 



 

26 

 

 
Figuur 17: Huidige voorstel van de aanleg van de parkingcomplexen (van links naar rechts: P1, P2, P3 en P4).  

 

Tabel 9: bereking bemalingsdiepte voor de verschillende parkings. 

Parking 
Min. Topografie 

(mTAW) 

Gem. Topografie 

(mTAW) 

Diepte bemaling 

(m-v) 

Bemalingshoogte 

(mTAW) 

P1 6.63 7.01 4 2.82 

P2 6.52 7.08 4 2.80 

P3 6.35 6.82 4 2.59 

P4 6.93 7.60 4 3.26 

 

Deze bemaling wordt in het model ingevoerd aan de hand van een ‘General Head Boundary’ (ghb). Dit 

wil zeggen dat aan de cellen waarin de respectievelijke parkings zich bevinden een stijghoogte wordt 

opgelegd waarnaar het model toe wil evolueren. Hiertoe zal tijdens de simulatie water uit deze cellen 

verwijderd worden zodat voldaan wordt aan de vooropgestelde stijghoogte, dit stemt overeen met de 

bemaling die zal uitgevoerd worden. Er dient ook een waarde opgegeven te worden die het ‘gemak’ van 

stromen weergeeft (de snelheid waarme de stijghoote in deze cel zich evolueert naar de opgelegde 

stijghoogte). Deze waarde werd ingesteld als de oppervlakte van de parking in de welbepaalde cel 

vermenigvuldigd met een factor 2. Cellen die zich volledig binnen de werkzone bevinden zullen aldus 

makkelijker ontwateren dan cellen die slechts gedeeltelijk binnen de parkeergarages bevinden. 

 

De aanleg van de parking wordt op twee wijzes gesimulerd. In een eerste simulatie wordt uitgegaan van 

een worst case scenario, dit wil zeggen dat de aanleg van alle parkeergarages gelijktijdig plaatsvindt. Er 

wordt aangenomen dat alle werken ongeveer 6 maand in beslag nemen, gedurende een periode van 6 

maand zullen dus continue bemalingen plaatsvinden. In de tweede simulatie wordt verondersteld dat 

de ene parking na de andere wordt aangelegd. Er wordt van start gegaan met de werken op parking P1 

waarbij een bemaling wordt toegepast. Eens deze werken voltooid zijn wordt van start gegaan met de 

werken aan parking P2. Er wordt verondersteld dat de parkings van west naar oost worden aangelegd, 

dus van parking P1 naar parking P4. Er werd een duur ingeschat voor deze werken aan de hand van de 

grootte van de parkings. Voor parkings P1, P2, P3, en P4 wordt een respectievelijke bemalingsduur van 5 

maand, 5 maand, 6 maand en 4 maand verondersteld. 

 

P1 
P2 P3 

P4 
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Bij deze tweede simulatie moet naast de bemaling (via de ghb) nog een extra modificatie aangebracht 

worden. Eenmaal de werken aan een parking voltooid zijn zullen deze immers een ondoorlatend geheel 

vormen. Bij de aanvang van de werken op parking P2 zal parking P1 dus een ondoorlatend blok vormen. 

Dit werd in het model ingevoerd door de cellen waarin deze parkeercomplexen voorkomen in te stellen 

als ondoorlatende cellen. De basis van het parkeercomplexen bevindt zich overal boven de basis van de 

bovenste modellaag. Er zullen dus enkel in modellaag 1 ondoorlatende cellen worden ingevoerd.   

 

 

 

 

Figuur 18: Geplande ondergrondse parkeergebieden (blauw) in het modelgrid. 

 

 

 

P1 

P2 

P3 

P4 
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5 Resultaten 

5.1 Opmerkingen bij de voorgestelde modelresultaten 

Voor een goede interpretatie van de voorgestelde doorsnedes doorheen het modelgebied dienen 

volgende zaken in achting genomen te worden: 

 

• Er wordt telkens een permanente grondwaterstroming berekend. De resultaten van permanente 

grondwaterstroming zijn representatief voor een gemiddelde toestand (gemiddelde stijghoogten en 

gemiddelde grondwaterstroomsnelheden). De variatie van de stijghoogten en van de 

grondwaterstroming die optreedt tijdens de opeenvolgende seizoenen worden hier niet 

gemodelleerd. De weergegeven figuren stellen dus telkens een gemiddelde situatie voor 

• De afgebeelde stijghoogtes stellen steeds de zoetwaterstijghoogtes voor. Deze komen niet 

noodzakelijk overeen met de op het veld gemeten grondwaterstanden. Indien de bovenliggende 

waterkolom een hoger zoutgehalte heeft, dient een correctiefactor toegepast te worden ter 

compensatie van het dichtheidsverschil met zoet water.  

• De gemodelleerde zoetwaterstijghoogtes dienen als volgt geïnterpreteerd te worden: indien 

bijvoorbeeld een stijghoogte van 3mTAW wordt weergegeven voor modellaag 5 (-3 tot -4.25mTAW), 

betekent dit dat het grondwater in een peilbuis ter hoogte van deze modellaag zou stijgen tot 

3mTAW indien de peilbuis gevuld is met zoet water.  

• De grondwaterstroming verloopt, binnen een horizontaal vlak, steeds van hoge naar lage 

zoetwaterstijghoogtes.  

• De verticale assen van de verticale doorsnedes in dit verslag dienen als volgt gelezen te worden. De 

top van het beschouwde grondwaterreservoir is de watertafel. Dit wordt vereenvoudigd tot een 

horizontale aangeduid door de 0 op de verticale as. De basis van de bovenste laag komt overeen 

met de aanduiding -1.25, wat overeenkomt met 0.75mTAW. De bovenste laag heeft dus een 

variabele dikte. Alle andere lagen hebben een constante dikte van 1.25m. Zo zal bijvoorbeeld -10 op 

de verticale schaal overeenkomen met het niveau -8mTAW. De onderste modellaag is ook variabel 

van de dikte.  

• De zoutgehaltes bij de figuren met de zoetzoutwaterverdeling worden weergegeven aan de hand 

van zoutwaterpercentages. Hierbij heeft zuiver zoet water (TDS < 800mg/l) een 

zoutwaterpercentage van 0% en zuiver zout water (TDS ≥ 28000mg/l) een zoutwaterpercentage van 

100%. De berekening voor de tussenliggende zoutwaterpercentages gebeurt als volgt:  
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∗ 100 
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5.2 Huidige toestand 

5.2.1 IJking van het opgestelde model 

De waargenomen stijghoogtes in de peilputten werden gebruikt om het model te ijken. Er wordt gebruik 

gemaakt van de gemiddelde waarden van de gemeten peilen, zodanig dat aan een gemiddelde toestand 

wordt geijkt. Hierbij werd aan twee zaken een verhoogde aandacht besteed: 1) Het waargenomen 

stijghoogteverschil tussen de stijghoogtes van de diepe en ondiepe observatieputten. Dit wijst op de 

aanwezigheid van één of meerdere slecht doorlatende horizonten die zich tussen de diepe en ondiepe 

waarnemingsputten bevindt; 2) Het kleine onderlinge verschil tussen de waargenomen stijghoogtes in 

de ondiepe peilputten. Dit wijst erop dat er in de buurt van de projectgebied geen grote gadiënt 

voorkomt ter hoogte van de grondwatertafel. Op basis van deze ijking bleek dat het noodzakelijk was 

om de kleiige horizonten die op de sonderingen en de EM39 geïndentificeerd werden ook aan het model 

dienden toegevoegd worden. Hiervoor werd onder de duinen de verticale doostroming verlaagd tussen 

laag 1 en 2 enerzijds (overeenstemmend met de bovenste kleiige horizont) en tussen laag 5 en 7 

anderzijds (overeenstemmend met de tweede kleiige laag). Deze twee minder doorlatende horizonten 

zorgen voor het verschil in waargenomen stijghoogte in de diepe peilputten (P1 en P5) en de ondiepe 

peilputten (P2, P3 en P4). 

 

Op basis van de resultaten van de EM39 metingen werd verder ook het zoutwater eilandje centraal in 

het modelgebied dieper geplaatst. De verziltingsgrens werd op een diepte van -15mTAW gelegd, zoals 

uit de EM39-metingen kon worden afgeleid. 

  

Na ijking van het model van de bestaande toestand leverde dit onderstaande ijkingscurve op (Figuur 19) 

De som van de gekwadrateerde afwijkingen bedraagt 0.08m². De gemiddelde absolute afwijking 

bedraagt 0.06m per peilput. 
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Figuur 19: Ijking van het grondwatermodel van de huidige toestand, aan de hand van de beschikbare peilmetingen. In blauw 

staat de optimale curve weergegeven, in dit geval is de waargenomen stijghoogte gelijk aan deze die waargenomen werd. De 

groene bollen zijn de gemiddelde waargenomen stijghoogtes in functie van de gesimuleerde stijghoogte op dezelfde locatie. 

De foutenbalken stellen de maximale en minimale waargenomen stijghoogte voor. 

 

5.2.2 Resultaten 

Op Figuur 20 staan vier horizontale doorsnedes doorheen het gesimuleerde grondwaterreservoir 

weergegeven: bovenaan staan de zoetwaterstijghoogtes weergegeven van respectievelijk modellaag 1 

en modellaag 10, onderaan staat de zoet-zoutwaterverdeling in respectievelijk modellaag 1 en 

modellaag 10 afgebeeld. Figuur 21 beeldt drie doorsnedes af doorheen het grondwaterreservoir in 

noord-zuidrichting, de zoetwaterstijghoogtes langsheen respectievelijk kolom 20, kolom 60 en kolom 

120. Op Figuur 22 staan deze zelfde drie doorsnedes weergegeven, echter worden er nu de zoet-

zoutwaterverdelingen op voorgesteld. Kolom 20 loopt doorheen het poldergebiedje ingesloten door de 

kustduinen parallel aan de zee en de binnenduin. Kolom 60 loopt doorheen het gebied waar de 

binnenduin aansluit op de kustduinen, deze doorsnede doorkuist ook het projectgebied van 

‘Duinenzicht’. Kolom 120 loopt net ten oosten van de binnenduin.  

 

In het noorden van het modelgebied kan men een geleidelijke stijging van de stijghoogtes zien onder het 

getijdegebied, van 2.32 mTAW ter hoogte van de laagwaterlijn tot 4.32 mTAW ter hoogte van de 

hoogwaterlijn. Onder dit getijdegebied kan men op de verticale doorsnedes de gevormde zoetwatertong 
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waarnemen op de verticale doorsnedes. Op het strand zal tijdens vloed zout water infiltreren dat 

stroomt richting het laagstrand. Onder dit zoute water ter hoogte van het strand komt een ‘tong’ met 

zoet water voor dat vanuit de duinen komt en uitstroomt ter hoogte van de laagwaterlijn. Deze 

zoetwatertong is beter ontwikkeld daar waar de duinen breder zijn, daar er hier een sterkere stroom is 

vanuit de duinen richting het strand. Dit is het geval centraal in het modelgebied.  

 

De stijghoogtes blijven verder toenemen onder het duingebied. Daar waar de binnenduin niet aansluit 

op de kustduin, wordt een maximale stijghoogte waargenomen tussen de 4 en 4.5 mTAW. De 

binnenduin kan duidelijk waargenomen worden in het stijghoogtepatroon. Deze loopt eerst in noord-

zuidrichting om dan richting het westen af te draaien. De maximale stijghoogtes onder deze binnenduin 

reiken tot 6.56 mTAW. De twee voorkomende horizonten met hoger kleigehalte in dit duinengebied 

zorgen echter voor een sterk verminderde doorstroming naar onder toe (zie Figuur 21b). Bovenaan de 

freatische aquifer zijn de stijghoogtes tot 1.5m hoger dan onderaan. Dit stemt overeen met de 

uitgevoerde peilmetingen in het projectgebied. De stijghoogtes onderaan de aquifer zijn echter nog 

steeds hoger dan deze in de polders. Vanuit het duingebied heeft zich dan ook een grote zoetwaterbel 

ontwikkeld die tot aan de basis van de freatische aquifer reikt.  

 

Vanuit de duinen is er een duidelijke stroming van grondwater richting de poldergebieden merkbaard, 

die instaan voor de ontwatering van het gebied. In het kleine poldergebied in het noordwesten van het 

modelgebied, ingesloten door de kustduin en de binnenduin, is de grondwaterstand tussen de 2.5 en 

3 mTAW. Het poldergebied ten oosten van de binnenduin kent gelijkaardige stijghoogtes, namelijk 

tussen de 2.5 en 3 mTAW. Net ten zuiden van de binnenduin loopt een drainagegracht die zorgt voor de 

ontwatering van het gebied in de zuidelijke richting. Stijghoogtes rond de 3mTAW.  

 

In het zuiden van het modelgebied kan men de aanwezigheid van het kanaal Nieuwpoort-

Plasschendaele opmerken dat lokaal voor een toename zorgt van de stijghoogtes. Net ten noorden en 

ten zuiden van dit kanaal bevinden zich twee grote drainagebeken die het grootste deel van dit water 

terug draineren. Men kan dit ook opmerken op de verticale doorsnedes. Ter hoogte van het kanaal 

neemt de stijghoogte toe tot net boven de 3.5mTAW. Dit zorgt voor een kleine zoetwaterbel onder het 

kanaal. Ten noorden en ten zuiden zijn er twee kleine depressies merkbaar, ten noorden zakt de 

stijghoogte onder de 3mTAW en ten zuiden onder de 2.5mTAW. Dit zorgt voor een opwaartse stroming 

van zout water richting deze twee drainagrachten.  

 

De resultaten van de referentietoestand zullen niet afzonderlijk voorgesteld worden. Deze zijn 

grotendeels gelijk aan de huidige toestand, maar er kan op sommige plekken in het model nog minieme 

verdere evolutie optreden. Om er voor te zorgen dat deze niet opgenomen worden bij de studie van de 

invloed van de bemalingswerken zal het model van de geplande werken steeds vergeleken worden met 

het model van de referentietoestand in plaats van met de huidige toestand. Op deze wijze worden 

eventuele verschillen ten gevolge van numerieke dispersie door de overgang van een permanente naar 

een niet permanente stroming ook teniet gedaan. Zodoende wordt via de vergelijking van de geplande 

werken met de referentietoestand enkel de invloed van de opgelegde bemaling onderzocht en worden 

eventuele randfenomenen geëlimineerd.  
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a) Zoetwaterstijghoogte Laag 1 b) Zoetwaterstijghoogte Laag 10 

c) Zoet-zoutwaterverdeling laag 1 d) Zoet-zoutwaterverdeling laag 10 

Figuur 20: Boven: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1 en modellaag 10. Onder: Zoet-zoutwaterverdeling in 

modellaag 1 en modellaag 10, kleurenschaal in zoutwaterpercentages en de witte contourlijnen zijn de 

zoetwaterstijghoogtes in mTAW.  De Zwarte stippellijn heeft de ligging van het projectgebied weer. De rode verticale lijnen 

de ligging van de doorsnedes. 
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

Figuur 21: Zoetwaterstijghoogtes (in mTAW) in respectievelijk kolom 20, 60 en 120.  
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

Figuur 22: Zoet-zoutwaterverdeling in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. De kleurenschaal is het zoutwaterpercentage. De 

witte contourlijnen zijn zoetwaterstijghoogtes in mTAW. 
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5.3 Geplande werken 

5.3.1 Gelijktijdige Bemaling 

Bij de gelijktijdige bemaling worden de resultaten voorgesteld op het moment dat de bemaling wordt 

stopgezet. Dit wil zeggen dat er 6 maanden van bemaling heeft plaatsgevonden ter hoogte van alle 

parkeerzones. 

 

Een overzicht van de zoetwaterstijghoogtes in modellagen 1 en 10 staat weergegeven op Figuur 23, dit 

samen met hun verschil ten opzichte van de referentietoestand. Een duidelijke verlaging van de 

stijghoogtes ter hoogte van het projectgebied Duinenzicht is waarneembaar, deze neemt een ovale 

vorm aan omheen het projectgebied waarin de stijghoogtes verlaagd worden tot 2.5 a 3 mTAW. In de 

bovenste modellaag bedraagt de maximale verlaging 3.36m. Ter hoogte van de dieper gelegen 

modellaag 10 bedraagt de maximale verlaging nog om en bij de 26cm, dit nabij de westelijke zijde van 

het projectgebied. De horizonten met meer kleiig materiaal tussen in het dikke fijnzandige pakket 

zorgen voor een sterk gedempte verlaging naar beneden toe. 

 

Een overzicht van de zoet-zoutwaterverdeling in modellaag 1 en 10 en de overeenkomstige verschillen 

ten opzichte van de referentiesituatie staan afgebeeld op Figuur 24. Op basis van de weergegeven 

zoutpercentage is geen verschil op te merken ten opzicht van de huidige toestand, daarom is het beter 

om hierbij de verschilfiguren te bestuderen. De verschillen na 6 maand bemaling blijken miniem te zijn, 

zowel in toename (max 2.27) als afname (max 1.75). Deze wijzigingen zijn gelegen rond het grensvlak 

tussen het zoete en zoute water. Een eerste zone met minieme wijzigingen is gelegen rondom de 

hoogwaterlijn van de zee, een tweede zone is gelegen ter hoogte van het poldergebied ten westen van 

het projectgebied. Er is evenwel geen consitente trend op te merken van verzoeting of verzilting.  

 

Op basis van de verticale doorsnedes kan ook een goed idee gevormd worden van de uitwerking van de 

bemaling in de diepte. Figuur 25 geeft de zoetwaterstijghoogtes weer langsheen een verticale 

doorsnede door respectievelijk kolom 20, 60 en 120. Figuur 26 geeft voor deze zelfde kolommen de 

verschillen ten opzichte van de referentietoestand weer. Kolom 20 en 120 zijn geen noemenswaardige 

verschillen in stijghoogte op te merken. Bij kolom 60, die het projectgebied doorkruist, is wel een sterke 

verlaging op te merken (max 2.89m). Op deze doorsnede is de sterk dempende werken van de kleiige 

horizonten tussenin het dikke fijnzandige pakket merkbaar. Met toenemende diepte neemt de invloed 

van de bemaling immers sterk af. 

 

Voor de zoet-zoutverschillen wordt dezelfde oefening gemaakt. De gesimuleerde verdelingen staan 

weergegeven op Figuur 27 en de bijhorende verschillen ten opzichte van de referentiesituatie staan 

afgebeeld op Figuur 28. Om wijzigingen in de zoet-zoutverdeling op te merken is het nodig om de 

verschilfiguren te bestuderen. Wijzigingen, zowel toename als afname, zijn miniem. Deze verschillen zijn 

telkens gesitueerd ter hoogte van het grensvlak tussen het zoete en het zoute water. 
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a) Zoetwaterstijghoogte Laag 1 b) Zoetwaterstijghoogte Laag 10 

c) Zoetwaterstijghoogteverschil Laag 1 d) Zoetwaterstijghoogteverschil Laag 10 

Figuur 23: Boven: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1 en 10 na 6 maanden van bemaling. De pijlen stellen de 

stroming voor een periode van 200 dagen voor. Onder: Zoetwaterstijghoogteverschil (in m) ten opzichte van de 

referentietoestand voor modellaag 1 en 10 na 6 maanden van bemaling. Negatieve waarden stellen hierbij een verlaging ten 

opzichte van de referentietoestand voor, positieve een stijging. De rode verticale lijnen geven de ligging van de verticale 

doorsnedes weer. 



 

37 

 

a) Zoet-zoutwaterverdeling laag 1 b) Zoet-zoutwaterverdeling laag 1 

c) Verschil in zoet-zoutwaterverdeling laag 1 d) verschil in zoet-zoutwaterverdeling laag 10 

Figuur 24: Boven: Zoet-zoutwaterverdeling in modellaag 1 en 10 na 6 maanden van bemaling. De kleurenschaal geeft de 

zoutwaterpercentages weer en de witte contourlijnen zijn de zoetwaterstijghoogtes in mTAW. Onder: Verschil in zoet-

zoutwaterverdeling ten opzichte van de referentietoestand na 6 maanden van bemaling. Negatieve waarden geven dalingen 

van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. rode verticale lijnen geven de 

ligging van de verticale doorsnedes weer. 
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

Figuur 25: Zoetwaterstijghoogtes (in mTAW) na 6 maanden van bemaling in respectievelijk kolom 20, 60 en 120.  

 

  



 

39 

 

 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

Figuur 26: Zoetwaterstijghoogteverschillen (in m) na 6 maanden van bemaling  in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. 

Negatieve waarden stellen hierbij een verlaging ten opzichte van de referentietoestand voor, positieve een stijging. 
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

Figuur 27: Zoet-zoutwaterverdeling na 6 maanden van bemaling in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. De kleurenschaal is 

het zoutwaterpercentage. De witte contourlijnen zijn zoetwaterstijghoogtes in mTAW. 
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a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

Figuur 28: Zoet-zoutwaterverdeling na 6 maanden van bemaling in respectievelijk kolom 20, 60 en 120. Negatieve waarden 

geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. 
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5.3.2 Bemaling per parking afzonderlijk 

Bij dit model zullen de resultaten weergegeven worden voor de tijdstippen telkens na afloop van de ene 

bemaling en start van de volgende bemaling.  Zo zijn er vier te bespreken tijdstippen: na afloop aanleg 

P1, na afloop aanleg P2, na afloop aanleg P3 en na afloop aanleg P4. Uit het vorig model werd reeds 

afgeleid welke figuren de interessantste zijn om weer te geven, zodanig dat bij deze resultaten enkel op 

deze wergaven zal gefocust worden. Dit zijn de weergaves van de zoetwaterstijghoogtes van modellagen 

1 en 10 met het bijhorende verschil ten opzichte van de referentietoestand. De weergave van de 

zoetwaterstijghoogte langsheen kolom 60 en het bijhorende verschil ten opzichte van de 

referentietoestand. Voor de zoet-zoutwatervedeling zal verder enkel nog gefocust worden op de 

verschilfiguren ten opzichte van de referentietoestand. Elke figuur bestaat uit vier onderdelen: de 

resultaten van de 4 opeenvolgende tijdstippen. 

 

De zoetwaterstijghoogtes van de bovenste modellaag staan weergegeve op Figuur 29. De parkings met 

bijhorende bemaling worden verondersteld van west naar oost aangelegd te worden. Ter hoogte van de 

zone die bemaald werd komt er iedere keer een sterke depressie voor. De beoogde bemalingsdiepte is 

afhankelijk van de topografie (er werd een bemaling tot 4m-mv ingesteld, zie Tabel 9). Na afloop van de 

bemaling vormt iedere parking een ondoorlatend geheel gedurende de volgende periode. Dit is 

voorgesteld door de ondoorlatende cellen ter hoogte van de zone waarop tijdens de vorige periode 

gesimuleerd werd. De sterke stromingsvector (pijlen op de figuren) die voorkomt nabij de 

bemalingszone stelt de stroming voor van water naar de bemalingszone. Deze is telkens gericht naar de 

bemalingszone toe, doordat slechts 1 pijl weergegeven wordt per grid van 10 bij 10 cellen zijn er telkens 

maar 1 of 2 dominante pijlen voorgesteld. In werkelijkheid komen overal rondom de bemalingszone 

pijlen voor die naar de depressie in zoetwaterstijghoogte toe gericht zijn. 

 

De wijzigingen in zoetwaterstijghoogte die deze bemalingen teweeg brengen ten opzichte van de 

referentiesituatie staan afgebeeld op Figuur 30. De maximale verlagingen tijdens de bemaling op zones 

P1, P2, P3 en P4 zijn respectievelijk 2.96m, 3.05m, 3.36m an 2.57m. Daar de bovenste modellaag deze is 

waarin de bemaling plaatsvindt, komen de maximale verlagingen binnen het modelgebied ook in deze 

laag voor. Na bemaling op zone P1 neemt de depressiekegel ongeveer een cirkelvorm aan. Bij de 

bemaling op de laatste zone vormt de zone met verlagingen een meer uitgerokken geheel omheen de 

vier zones heen, met een maximum verlaging ter hoogte van zone P4, de zone die ook als laatste 

bemaald werd. Bij een simulatie van de  verdere evolutie van de grondwaterstromingen zou ook deze P4 

zone een ondoorlatend geheel vormen. 

 

Analoog als bovenstaand werden ook de zoetwaterstijghoogtes en het verschil ten opzichte van de 

referentietoestand voor modellaag 10 opgesteld. Deze staan weergegeven in respectievelijk Figuur 31 

en Figuur 32. De horizonten met meer kleiig materiaal tussen in het dikke fijnzandige pakket zorgen voor 

een sterk gedempte verlaging naar beneden toe. Op de afgebeelde zoetwaterstijghoogtefiguren zijn dan 

ook moeilijk wijzigingen waar te nemen. De verschilfiguren duiden op een maximale verlaging voor zone 

P1, P2, P3 en P4 van respectievelijk 0.17m, 0.22m, 0.22m en 0.22m. 
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De zoetwaterstijghoogtes langsheen een kolom die het projectgebied doorkruist (Kolom 60) staat 

afgebeeld op Figuur 35. De verschillen ten opzichte van de referentietoestand staan weergegeven op 

Figuur 36. Deze kolom 60 doorsnijdt zone P2. Gedurende de bemaling op zone P1 zijn reeds verlagingen 

zichtbaar (max. 1.96m) vanwege de nabijheid bij zone P2. Tijdens de bemaling op zone P2 zijn de 

verlagingen langsheen deze kolom maximaal, namelijk 2.96m. Tijdens de volgende bemaling neemt de 

sterkte van verlaging in deze kolom weer af (max. 2.25m). Op deze doorsnede valt ook te zien dat de 

cellen waar de parking van zone P2 voorkomt nu een ondoorlatend geheel vormt. 

 

Zoals voorgaand gemeld zijn wijzigingen in zoet-zoutconentratie moeilijk waar te nemen op basis van de 

zoet-zoutverdeling. Wijzingingen in zoet-zoutverdeling is immers een traag proces. Om deze reden 

worden enkel de verschilfiguren voorgesteld. Het verschil in zoutpercentatge ten opzichte van de 

referentietoestand staat weergegeven op Figuur 33 voor modellaag 1 en op Figuur 34 voor modellaag 

10. Wijzigingen in de zoet-zoutverdeling komen voor nabij de overgang tussen het zoete en zoute water. 

Voor modellaag 1 is dit dus enkel daar waar de verziltingsgrens ondiep voorkomt: aan de hoogwaterlijn, 

het ingesloten poldergebied tussen de kustduinen en de binnenduin ten westen van het projectgebied 

en de poldergebieden in het oosten en zuiden van het modelgebied. Een aandeel van deze wijzigingen 

zijn te wijten aan kleine numerieke verschillen tussen beide modellen wwaartussen het verschil 

genomen wordt (refentietoestand en bemalingen). In het poldergebied ten westen van het 

projectgebied kan wel een consistente wijziging opgemerkt worden in de zoet-zoutverdeling: er treedt 

een lichte verzilting op. Dit is door de lang aangehouden verlaging van de stijghoogtes ten gevolge van 

de bemalingen en de hiermee samengaande gewijzigde grondwaterstromingen. In de simulatie waarbij 

alle zones gelijktijdig bemaald worden is de simulatietijd van het voorgestelde model veel korter 

waardoor wijzingen in verdeling kleiner zijn.  

 

Figuur 37, Figuur 38 en Figuur 39 geven een verticale doorsnede weer van het verschil in zoet-

zoutwaterverdeling ten opzichte van de referentietoestand, respectievelijk langsheen kolom 20, 60 en 

120. Kolom 20 loopt doorheen het poldergebiedje ten westen van het projectgebied waar een lichte 

verzilting optreedt nabij het oppervlak. Kolom 60 loopt doorheen het projectgebied, meer bepaald door 

parkeerzone P2. Kolom 120 loopt doorheen het poldergebied in het oosten van het modelgebied. Deze 

doorsnedes wijzen op kleine wijzigingen die opttreden langsheen de verziltingsgrens. 
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Zoetwaterstijghoogte laag 1 

a) Na bemaling P1 b) Na bemaling P2 

 
c) Na bemaling P3 d) Na bemaling P4 

 

Figuur 29: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) 

na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Pijlen stellen de stroming van een periode van 200 dagen voor. 

De zwarte stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De donkerrode cellen zijn ondoorlatende cellen. De rode 

verticale lijnen geven de ligging van de verticale doorsnedes weer. 
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Verschil zoetwaterstijghoogte tov referentiesituatie Laag 1 

a) Na bemaling P1 b) Na bemaling P2 

 
c) Na bemaling P3 d) Na bemaling P4 

 

Figuur 30: Zoetwaterstijghoogteverschil (in m) ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 1. a) na afloop 

bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De zwarte 

stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De witte vlakken stellen ondoorlatende cellen voor. De rode verticale 

lijnen geven de ligging van de verticale doorsnedes weer. 
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Zoetwaterstijghoogte laag 10 

a) Na bemaling P1 b) Na bemaling P2 

 
c) Na bemaling P3 d) Na bemaling P4 

 

Figuur 31: Zoetwaterstijghoogte (in mTAW) in modellaag 1. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) 

na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De donkerrode cellen zijn ondoorlatende cellen. De zwarte 

stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De rode verticale lijnen geven de ligging van de verticale doorsnedes 

weer. 
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Verschil zoetwaterstijghoogte tov referentiesituatie Laag 10 

a) Na bemaling P1 b) Na bemaling P2 

 
c) Na bemaling P3 d) Na bemaling P4 

 

Figuur 32: Zoetwaterstijghoogteverschil (in m) ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 10. a) na afloop 

bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De zwarte 

stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De rode verticale lijnen geven de ligging van de verticale doorsnedes 

weer. 
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Verschil zoet-zoutwaterverdeling tov referentiesituatie Laag 1 

a) Na bemaling P1 b) Na bemaling P2 

 
c) Na bemaling P3 d) Na bemaling P4 

 

Figuur 33: Verschil in zoet-zoutwaterverdeling ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 1. a) na afloop 

bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve 

waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. De 

zwarte stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De rode verticale lijnen de ligging van de doorsnedes. 
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Verschil zoet-zoutwaterverdeling tov referentiesituatie Laag 1 

a) Na bemaling P1 b) Na bemaling P2 

 
c) Na bemaling P3 d) Na bemaling P4 

 

Figuur 34: Verschil in zoet-zoutwaterverdeling ten opzichte van de referentietoestand voor modellaag 10. a) na afloop 

bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve 

waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. De 

zwarte stippellijn geeft de ligging van het projectgebied weer. De rode verticale lijnen de ligging van de doorsnedes. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Figuur 35: Zoetwaterstijghoogtes (in mTAW) in kolom 60. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na 

afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De donkerrode cellen stellen ondoorlatende cellen voor. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Figuur 36: Zoetwaterstijghoogteverschil (in mTAW) in kolom 60. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone 

P2, c) na afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. De witte vlakken stellen ondoorlatende cellen voor. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Figuur 37: Verschil in zoutpercentage in kolom 20. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop 

bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve 

waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Figuur 38: Verschil in zoutpercentage in kolom 60. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na afloop 

bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, positieve 

waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. De donkerrode cellen stellen ondoorlatende cellen voor. 
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a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

Figuur 39: Verschil in zoutpercentage in kolom 120. a) na afloop bemaling zone P1, b) na afloop bemaling zone P2, c) na 

afloop bemaling zone P3, d) na afloop bemaling zone P4. Negatieve waarden geven dalingen van het zoutgehalte weer, 

positieve waarden duiden op een toename van het zoutgehalte. 



 

55 

 

6 Conclusie 

 

Uit de verziltingskaart van De Breuck et al (1975) blijkt dat er ter hoogte van het projectgebied een 

‘eilandje’ met kwel van zout water voorkomt. Om na te gaan of deze zone zich daar effectief bevindt, 

werden in de aangelegde diepe peilbuizen geofysische E39 boorgatmetingen uitgevoerd. Uit de 

metingen bleek effectief een verhoogd signaal van conductiviteit op te treden op geringe diepte (een 

signaal dat overeenstemt met een omgerekende TDS van boven de 1600 mg/l, wat overeenstemt met 

verzilting volgens de classificatie bij de kaart van De Breuck et al. (1975)). Echter daalt de elektrische 

conductiviteit terug met de diepte. Dit doet vermoeden dat het gemeten signaal hier niet afkomstig is 

van een wijziging in het zoutgehalte van het grondwater, maar eerder te wijten is aan lithologische 

verschillen. De lithologische boorbeschrijvingen vermelden niet direct het voorkomen van meer kleiige 

materialen, doordat deze putten aangelegd zijn via een spoelboormethode is de beschrijving van de 

lithologie echter minder nauwkeurig. Indien de sonderingsverslagen bekeken worden, komen immers op 

twee verschillende horizonten meer kleiige sedimenten voor. Deze twee horizonten stemmen overeen 

met de verhoogde signalen die de EM39 meting opleverde. Dit leidt tot de conclusie dat deze twee 

zones met verhoogd signaal ten gevolge van lithologische verschillen zijn. De werkelijke verzilting treedt 

pas op op een diepte van 22.4 m-mv. De gekarteerde ondiepe verziltingszone op de kaart van De Breuck 

et al. (1975) komt hier dus in werkelijkheid waarschijnlijk niet voor. 

 

Het projectgebied voor de aanleg van het vakantiedomein Duinenzicht bevindt zich aan de rand van de 

duinen waar deze connectie maken met een oudere binnenduin. De stijghoogtes onder deze 

binnenduinen reiken maximaal tot 6.56 mTAW. De twee voorkomende zones met hoger kleigehalte 

zorgen voor een sterk verminderde doorstroming naar onder toe, hierdoor zijn de stijghoogtes 

bovenaan de freatische aquifer een stuk hoger dan onderaan. De drainagegrachten in de polders ten 

westen, oosten en ten zuiden van de binnenduin zorgen voor de ontwatering van het gebied. In het 

noorden van het modelgebied, onder het strand, kan men de gevormde ‘zoetwatertong’ opmerken. De 

ontwikkeling van deze tong is sterker daar waar er een bredere duinengordel voorkomt. Ter hoogte van 

de binnenduin (centraal) is deze dan ook een stuk meer ontwikkelt dan in het oostelijk en westelijk 

gedeelte van het modelgebied. 

 

Voor de aanleg van ondergrondse parking op het projectgebied Duinenzicht dient een bemaling 

toegepast worden. De beoogde bemalingsdiepte is 4m-mv. In totaal zijn vier afzonderlijke parkings aan 

te leggen. De bemaling ten behoeve van de vier aan te leggen ondergrondse parkings werd op twee 

wijzes gesimuleerd. In een eerste simulatie werden alle zones tergelijktertijd bemaald gedurende een 

totale periode van 6 maand. De opgetreden verlaging heeft een ovale vorm met centraal gelegen de 

parkingszones. De maximale verlaging bedraagt 3.36m. De wijziging in zoet-zoutverdeling zijn miniem en 

komen voor ter hoogte van de verziltingsgrens. De tweede simulatie simuleert de bemaling voor aanleg 

van de vier parkeerzones afzonderlijk, de een na de ander. Er wordt verondersteld dat deze van west 

naar oost worden aangelegd. De bemalingsduur is hierbij afhankelijk van het oppervlak van de parking 
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en is respectievelijke 5 maand, 5 maand, 6 maand en 4 maand. Na aanleg van een parkeerzone zal deze 

in het daaropvolgende model een ondoorlatend blok vormen binnen het model. De verlagingszones 

schuiven op van west naar oost samen met het verschuiven van de bemalingszone. Initieel heeft deze 

een cirkelvorm rondom de eerste parkeerzone. Na afloop van de bemaling op de laatste zone heeft deze 

meer een ovaalvorm rondom alle parkeerzones, maar met maximale verlaging ter hoogte van 

parkeerzone 4. De maximale verlagingen tijdens deze opeenvolgende periodes zijn respectievelijk 2. 

96m, 3.05m, 3.36m en 2.57m. Wijzigingen in zoet-zoutverdeling treden wederom op rondom de 

verziltingsgrens. De wijzingen zijn iets groter dan bij het model waarbij alle zones gelijkertijd bemaald 

werden. Dit is voornamelijk ten gevolge van de langere duur waartijdens bemaald wordt. Wijzigingen in 

zoutpercentage zijn namelijk een traag proces. De langere opgelegde verlagingen zorgen hier dus voor 

iets grotere wijzigingen. In het poldergebied ten westen van het projectgebied dat ingesloten ligt tussen 

de kustduinen en de binnenduin treed er een lichte verzilting op volgens de simulatie. 
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BIJLAGE 1: Lithologische boorbeschrijvingen peilputten 

1. Boring P1 
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2. Boring P2 
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3. Boring P3 
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4. Boring P4 
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5. Boring P5 
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BIJLAGE 2: Lithologische beschrijvingen op basis van sonderingen 

 

Sondering 1 : 
0.00 m – 0.30 m :  oppervlakte laag. 

0.30 m – 4.00 m :  middelmatig gepakt zand en goed gepakt zand. 

4.00 m – 5.00 m :  klei en slappe klei, mogelijk ook organisch materiaal. 

5.00 m – 7.40 m :  goed gepakt zand. 

7.40 m – 8.00 m :  klei of kleihoudend zand. 

8.00 m – 10.40 m :  middelmatig gepakt zand en goed gepakt zand. 

10.40 m – 12.80 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk veenhoudend. 

 

 

Sondering 2 : 
0.00 m – 0.30 m :  oppervlakte laag. 

0.30 m – 0.80 m :  middelmatig gepakt zand. 

0.80 m – 1.40 m :  los gepakt zand of zandhoudende klei. 

1.40 m – 3.40 m :  goed gepakt zand en zeer goed gepakt zand. 

3.40 m – 3.80 m :  los gepakt zand of zandhoudende klei. 

3.80 m – 4.40 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk ook organisch materiaal. 

4.40 m – 6.80 m :  goed gepakt zand en zeer goed gepakt zand. 

6.80 m – 7.20 m :  los gepakt zand of zandhoudende klei. 

7.20 m – 11.00 m :  middelmatig gepakt zand, goed gepakt zand en zeer goed gepakt zand. 

11.00 m – 13.00 m :  slappe klei, mogelijk ook organisch materiaal. 

13.00 m – 17.60 m :  zeer goed gepakt zand. 

17.60 m – 19.20 m :  zandhoudende klei. 

19.20 m – 19.80 m :  middelmatig gepakt zand. 

19.80 m – 20.20 m :  zandhoudende klei. 

20.20 m – 23.20 m :  zeer goed gepakt zand. 

23.20 m – 25.00 m :  klei (Lid van Kortemark). 
 

 

Sondering 3 : 
0.00 m – 0.30 m :  oppervlakte laag. 

0.30 m – 1.60 m :  middelmatig gepakt zand. 

1.60 m – 2.40 m :  los gepakt zand of zandhoudende klei. 

2.40 m – 3.00 m :  middelmatig gepakt zand. 

3.00 m – 4.40 m :  los gepakt zand of zandhoudende klei, wat slap rond 4.00 m diepte. 

4.40 m – 5.20 m :  goed gepakt zand. 

5.20 m – 7.40 m :  kleihoudend zand. 

7.40 m – 10.20 m :  zeer goed gepakt zand. 

10.20 m – 12.60 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk ook organisch materiaal. 

12.60 m – 14.40 m :  zeer goed gepakt zand. 
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Sondering 4 : 
0.00 m – 0.30 m :  oppervlakte laag. 

0.30 m – 3.40 m :  overwegend middelmatig gepakt zand. 

3.40 m – 4.40 m :  los gepakt zand en/of zandhoudende klei, wat zwak. 

4.40 m – 6.20 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk ook organisch materiaal. 

6.20 m – 10.00 m :  zeer goed gepakt zand. 

10.00 m – 12.80 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk ook organisch materiaal. 

12.80 m – 14.40 m :  zeer goed gepakt zand. 

 

 

Sondering 5 : 
0.00 m – 0.30 m :  oppervlakte laag. 

0.30 m – 3.40 m :  middelmatig gepakt zand, goed gepakt zand en zeer goed gepakt zand. 

3.40 m – 5.00 m :  zandhoudende klei en kleihoudend zand. 

5.00 m – 6.80 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk ook organisch materiaal. 

6.80 m – 9.40 m :  zeer goed gepakt zand. 

 

 

Sondering 6 : 
0.00 m – 1.20 m :  wellicht verdichte opgevoerde materialen. 

1.20 m – 3.60 m :  kleihoudend zand en middelmatig gepakt zand. 

3.60 m – 4.80 m :  zandhoudende klei en kleihoudend zand. 

4.80 m – 7.00 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk ook organisch materiaal. 

7.00 m – 10.40 m :  goed gepakt zand overgaand naar zeer goed gepakt zand. 

10.40 m – 12.60 m :  kleihoudend zand en middelmatig gepakt zand. 

12.60 m – 13.40 m :  zeer goed gepakt zand. 

 

 

Sondering 7 : 
0.00 m – 1.00 m :  wellicht verdichte opgevoerde materialen. 

1.00 m – 3.40 m :  middelmatig gepakt zand en goed gepakt zand. 

3.40 m – 4.40 m :  zandhoudende klei en kleihoudend zand. 

4.40 m – 6.60 m :  slappe klei en/of slib, mogelijk ook organisch materiaal. 

6.60 m – 8.40 m :  zeer goed gepakt zand. 

8.40 m – 13.60 m :  middelmatig gepakt zand en goed gepakt zand. 

13.60 m – 15.00 m :  zeer goed gepakt zand. 

15.00 m – 17.80 m :  kleihoudend zand en middelmatig gepakt zand. 

17.80 m – 21.00 m :  zeer goed gepakt zand. 

21.00 m – 25.00 m :  klei (Lid van Kortemark). 
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Figuur 40: Locatie van de zeven uitgevoerde sonderingen door Groep Verbeke. 




