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Leeswijzer

Voorliggend document, de kennisgevingsnota, vormt,
samen met de adviesvraag en terinzagelegging van dit
rapport, de eerste stap bij de opmaak van een plan-
MER. Deze eerste stap heeft een tweevoudige
doelstelling. Het is namelijk 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
voor het plan-MER.

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 en situering van het plan en de
voorgeschiedenis ervan gegeven.

Hierbij wordt er bijzondere aandacht besteed aan de
specifieke context van het plan. Vervolgens wordt het
plan en programma beschreven.
Daarna wordt ingegaan op aspecten als de overwogen
alternatieven, 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 gevoerd, rekening
houdende met de specifieke eigenheid van het
voorliggende plan. Hiertoe wordt eerst de algemene
methodiek beschreven waarna er dieper wordt
ingegaan op de methodiek van de diverse
milieudisciplines.
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Inleiding

Beknopte beschrijving
Het te beoordelen plan betreft een ontwerp van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vissershaven’
te Zeebrugge. Het RUP vormt het juridisch kader om
de gewenste kwalitatieve ontwikkelingen in het
plangebied mogelijk te maken. De belangrijkste
doelstelling van het plan kan als volgt worden
samengevat: het verhogen van de leefkwaliteit voor de
huidige en toekomstige inwoners van Zeebrugge
(Vissershaven en Dorp), het terug economisch
interessant maken van het gebied voor handel en
horeca en het opliften van de toeristische
aantrekkingskracht van de unieke locatie langs de kust.
De reconversie van de Oude Vismijnsite is hierbij een
belangrijke ingreep. Het plan houdt een
herbestemming in van het BPA Vissershaven
(25/04/2000) voor het deel dat niet is opgenomen in het
gewestelijk RUP afbakening Zeehavengebied
Zeebrugge (19/09/2009).  Een verfijning van de huidige
bestemming volgens het BPA is noodzakelijk om de
gewenste planingrepen uit te voeren.

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van het plan is de Stad Brugge ,
Burg 12, 8000 Brugge
Contact:

Dienst ruimtelijke ordening;
Mevr. A. Vanhevel
Oostmeers 17, 8000 Brugge

Toetsing aan de 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 het Decreet
houdende Algemene Bepalingen inzake
Milieubeleid (DABM)?

Ja // De stad Brugge heeft de intentie om het gebied te
herbestemmen en om dit vast te leggen in een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Een
RUP 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 (waaronder minstens
een omgevingsvergunning), zodat het plan onder het
toepassingsgebied van het DABM valt.

3. Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht?

Ja // Het voorgenomen plan vormt een kader voor
projecten zoals die vermeld worden onder Bijlage I, II
of  III van het m.e.r.-decreet, meer bepaald rubriek 10b:
‘stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de
bouw van winkelcentra en parkeerterreinen uit bijlage
II.  Dit betekent dat de plan-m.e.r.-plicht van
toepassing is en er werd gekozen om een plan-MER op
te maken.
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Voorgesteld team MER-deskundigen

Naam Discipline Erkenning

Soetkin Verryt Coördinatie

Rik Houthaeve Discipline
mobiliteit

MB/MER/E
DA/520-V2

Onbeperkt

Ann Van
Wauwe

Discipline
bodem en
pedologie

AMV/ERK/
MER/EDA-
659

Onbeperkt

Ann Van
Wauwe

Discipline -
water

AMV/ERK/
MER/EDA-
659

Onbeperkt

Paul Durinck Discipline
fauna en
flora

MB/MER/E
DA-579/V1

Onbeperkt

Soetkin Verryt Discipline
landschap,
bouwkundig
erfgoed en
archeologie

AMB/ERL/
MER/EDA-
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Onbeperkt

Soetkin Verryt Discipline
mens

AMB/ERL/
MER/EDA-
812

Onbeperkt

Verder werken mee aan dit plan-MER: Annelies
Anthierens (coördinatie, disciplines bodem en water),
Jos Van Winckel (disciplines water, bodem, fauna en
flora en mens gezondheid) en Soetkin Verryt
(mobiliteit), Charlotte Verlinden (discipline landschap
en mens ruimtelijke aspecten), Tom De Soete
(ontwerpend onderzoek, discipline landschap en mens
ruimtelijke aspecten) en Niels De Maesschalck (GIS).

Verdere procedures en besluitvorming

WATERTOETS

Samen met het plan-MER worden de nodige elementen
voor het opstellen van een Watertoets conform de
bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid
aangeleverd. Eenmaal de bestemmingswijziging is
vastgelegd en meer projectinformatie bekend is, wordt
deze ‘toets’ op een meer gedetailleerde wijze opnieuw
uitgevoerd in functie van de vergunningsaanvraag.

VOORTOETS/PASSENDE BEOORDELING

Voorliggend plangebied ligt in de nabijheid van
Habitat-en Vogelrichtlijngebieden, in het bijzonder
Vogelrichtlijngebied ‘kustbroedvogels te Zeebrugge
Heist’. Samen met het plan-MER wordt (minstens) aan
de hand van een voortoets of ‘soortentoets’ nagegaan
of voorliggend plan impact heeft op de
soortenbeschermingsplannen van de aangemelde
fauna. Dit onderzoek wordt geïntegreerd in de
discipline fauna en flora.

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de
ruimtelijke consequenties van milderende maatregelen,
zullen worden opgenomen in 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. Dit ontwerp RUP wordt
vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek
gedurende 60 dagen. De inspraakreacties worden
gebundeld en verwerkt door de GECORO
(gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)
die vervolgens een gemotiveerd advies uitbrengt.
Uiteindelijk wordt het RUP (na eventuele
aanpassingen) definitief vastgesteld door de provincie,
waarna de Minister nog zijn goedkeuring dient te
verlenen. Het RUP treedt in werking 14 dagen na de
bekendmaking van het goedkeuringsbesluit in het
Belgisch Staatsblad.

PROJECT-M.E.R.-PLICHT

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december
2004 houdende de vaststelling van de categorieën van
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (BS
17/02/2005) bepaalt in bijlage I, II en III voor welke
activiteiten een project-MER vereist is en voor welke
activiteiten een gemotiveerd verzoek tot ontheffing of
een project-m.e.r.-screening kan worden ingediend.
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Het plan valt onder rubriek 10b bijlage II. Dit betekent
dat de initiatiefnemer kan opteren om een gemotiveerd
verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht aan
te vragen, dan wel om een project-MER op te maken.
Eens de ontheffing, samen met een verfijnde
watertoets, is opgemaakt en goedgekeurd, kunnen de
benodigde vergunningen worden aangevraagd. Indien
een project-MER wordt opgemaakt, dient een vanaf 23
februari 2017 (in voege treding van de
omgevingsvergunning) een ontwerp van project-MER
aan de vergunningsaanvraag te worden toegevoegd.
De project-MER wordt dan goedgekeurd samen met
het verlenen van de vergunning.

VERGUNNINGSPROCEDURE

De benodigde vergunningen kunnen worden
aangevraagd conform de bepalingen van het RUP.
Sinds 23 februari 2017 is in Vlaanderen de
omgevingsvergunning ingevoerd, die zowel toelating
geeft om te bouwen als te exploiteren. De afzonderlijke
milieu- en stedenbouwkundige vergunning werden
hierbij geïntegreerd in de omgevingsvergunning. De
omgevingsvergunning is vanaf 23 februari 2017 van
kracht voor projecten die vallen onder de Vlaamse of
provinciale bevoegdheid. Steden en gemeenten kunnen
om uitstel vragen, waarbij de omgevingsvergunning
ten laatste op 1 juni in werking treedt. Zo heeft de stad
Brugge uitstel gevraagd tot 1 juni 2017.

Rekening houdend met het te doorlopen planproces
(plan-MER en RUP), zal voor de reconversie van de
Oude Vismijnsite de nieuwe procedure van de
omgevingsvergunning van toepassing zijn.

Om initiatiefnemers en MER-deskundigen te
ondersteunen heeft de dienst Mer een handleiding
opgemaakt m.b.t. de integratie van MER in de
omgevingsvergunning. Op basis van deze handleiding
kan nagegaan worden welk traject het best geschikt is
voor een specifiek project. Deze handleiding is terug te
vinden op
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Hand
leiding%20MER%20in%20omgevingsvergunning.pdf.
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1 Plan-MER-procedure

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de plan-MER-
procedure. Het wil tegelijk ook informatie bieden
aan inwoners van de gemeente(n) waar deze
kennisgevingsnota ter inzage ligt, o.a. over hoe ze
concreet kunnen reageren op de kennisgevingsnota.

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 bij de besluitvorming. Het is een
hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een
bepaald project of plan zal toegelaten of vergund
worden en onder welke voorwaarden.

Het voornemen om de huidige bestemming te wijzigen
en deze wijzigingen planologisch vast te leggen in een
RUP betreft een plan, waarbij binnen het plan-MER de
mogelijke milieueffecten worden onderzocht.

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 het plangebied en een opgave van
milderende maatregelen met een ruimtelijke weerslag
(bijvoorbeeld eventuele maatregelen inzake
parkeergelegenheid, bouwhoogte, landschappelijke
inkleding, enz.).
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1.1 Overzicht plan-MER-procedure

Een plan dat door een instantie wordt opgesteld en
vastgesteld (in dit geval een Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan – RUP) én dat het kader vormt voor
de toekenning van een vergunning voor een project
valt binnen het toepassingsgebied van het plan-m.e.r.-
decreet. Het decreet betreffende milieueffect- en
veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (het
zogenaamde mer/vr-decreet, hierna “het decreet”
genoemd) beschrijft de m.e.r.-procedure (BS 13 februari
2003). Dit decreet is op het vlak van
milieueffectrapportage voor plannen en programma’s
gewijzigd door het decreet van 27 april 2007 (1) (BS
20/06/2007), dat in voege trad vanaf 1 december 2007.

Hierbij kunnen volgende fasen onderscheiden worden:
Kennisgevingsnota
Terinzagelegging en richtlijnen
Opmaak MER

Beoordelingsfase

1.1.1 Kennisgevingsnota

De initiatiefnemer stelt een team van deskundigen
samen. Na het opstellen van de kennisgevingsnota,
dient de initiatiefnemer het dossier in bij de bevoegde
overheid, namelijk de dienst Milieueffectrapportage,
van het Departement Omgeving, kortweg de dienst
Mer. Na het ontvangen van de kennisgeving
onderzoekt de dienst Mer of de kennisgeving volledig
is en betekent deze beslissing binnen een termijn van
20 dagen na ontvangst van de kennisgeving.

1 Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van

1.1.2 Terinzagelegging en richtlijnen

De dienst Mer stelt de volledig verklaarde
kennisgeving onverwijld ter beschikking van het
publiek  (= terinzagelegging) overeenkomstig het
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid
van bestuur. De aankondiging gebeurt via de
internetsite van de administratie, Stad Brugge en
gemeente Knokke-Heist en in de krant (of gemeentelijk
infoblad, …).

De dienst Mer bezorgt de kennisgeving aan de
betrokken gemeentebesturen (Brugge en Knokke-
Heist), de provinciale overheid en de door de Vlaamse
regering aangewezen administraties.

Op deze kennisgeving kunnen burgers reageren. Bij de
bekendmaking of terinzagelegging wordt duidelijk
aangegeven dat eventuele opmerkingen over de
inhoudsafbakening van het voorgenomen plan-MER
binnen de 30 dagen na aanvang van de
terinzagelegging aan de dienst Mer moeten worden
bezorgd op volgend adres:

– Vlaamse overheid –
Departement Omgeving
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
mer@vlaanderen.be

Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de
betrokken instanties, de zogenaamde
‘richtlijnenvergadering’, waar 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 de Dienst Mer in de richtlijnen voor de
opmaak van het plan-MER.

21 oktober  1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu (BS. 20 juni 2007).
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1.1.3 Opmaak MER

Tijdens deze fase stelt het team van erkende
deskundigen het MER op onder leiding van een MER-
coördinator, rekening houdend met de opgestelde
richtlijnen.

1.1.4 Beoordelingsfase

Het definitieve plan-MER wordt ingediend bij de
dienst Milieueffectrapportage. De dienst
Milieueffectrapportage controleert of het MER
beantwoordt aan de inhoudelijke vereisten van de
richtlijnen en of de aangewende methodologie correct
is.

Daarna keurt de dienst Mer het MER goed of af en stelt
ze een goedkeurings- of afkeuringsverslag op. Deze
goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50
dagen betekend aan de initiatiefnemer, de betrokken
overheden, administraties, de MER-coördinator en het
college van burgemeester en schepenen van de
betrokken gemeentebesturen. Een goedgekeurd plan-
MER is - in het kader van een RUP-procedure - vereist
ten behoeve de voorlopige vaststelling van een RUP.
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1.2 Betekenis van de kennisgevingsnota

1.2.1 Relatie tot de MER-procedure

Zoals hoger aangegeven is de kennisgevingsnota de
eerste procedurele stap in de opmaak van het
milieueffectrapport. 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.

1.2.2 Doel van de terinzagelegging

Het doel van de terinzagelegging van de
kennisgevingsnota is ten eerste om de betrokken
inwoners van de gemeenten 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 uit te lokken (zie verder)
waarmee de dienst Milieueffectrapportage rekening
kan houden bij de opmaak van richtlijnen. Door
nuttige inspraakreacties van inwoners kan het
onderzoek voor het milieueffectrapport inhoudelijk
bijgestuurd worden. Meer informatie is beschikbaar in
een folder die de dienst Milieueffectrapportage
daarover heeft opgesteld. Deze folder vindt u op de
webstek www.mervlaanderen.be of bij de
milieuambtenaar van uw gemeente. De folder kan u
ook aanvragen via mer@vlaanderen.be.

2  De aangehaalde termijnen zijn hier steeds termijnen van orde.
Van de gemeente wordt verwacht dat ze na het verstrijken van de

1.2.3 Termijn van de terinzagelegging

Concreet dienen de gemeenten Brugge en Knokke-
Heist een afschrift van deze kennisgeving ter inzage te
leggen in de door de dienst Mer vastgelegde periode.
Vanaf het begin van deze terinzagelegging heeft het
college van burgemeester en schepenen maximaal 30
dagen de tijd om de opmerkingen van de inwoners toe
te sturen naar de dienst Milieueffectrapportage (2) . De
inwoners kunnen hun opmerkingen ook rechtstreeks
doorsturen naar de dienst Milieueffectrapportage.

1.2.4 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. 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.

Zoals eerder vermeld kan de dienst
Milieueffectrapportage enkel zinvolle reacties
gebruiken voor het opstellen van richtlijnen die de
initiatiefnemer en de deskundigen moeten volgen bij
het opstellen van het MER. Dit kunnen opmerkingen
zijn over de vorm en presentatie van het MER maar
ook inhoudelijke opmerkingen zoals opmerkingen
over het voorgenomen plan zelf, over de alternatieven,
over de beschrijving van de bestaande toestand,
milieueffecten en milderende maatregelen, over de
opvolging en evaluatie van de effecten, over de
leemten in de kennis, ….

30 dagen terinzagelegging de binnengekomen inspraakreacties
onverwijld overmaakt aan de dienst Milieueffectrapportage.
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1.2.5 Wat gebeurt er met de
inspraakreacties?

De dienst Milieueffectrapportage bundelt de
inspraakreacties samen met de ingekomen adviezen
van de geraadpleegde adviesinstanties op de
kennisgevingsnota en bespreekt deze op een
richtlijnenvergadering waar behalve de initiatiefnemer
ook de verschillende adviesinstanties op worden
uitgenodigd.

De dienst Mer neemt een beslissing inzake de
richtlijnen voor het opstellen van het
milieueffectrapport aan de initiatiefnemer en de
betrokken instanties binnen 20 dagen na het einde van
de terinzagelegging van de kennisgeving. Deze
richtlijnen zijn een openbaar document en elke burger
kan ze bij de milieuambtenaar van zijn gemeente
opvragen.

Deze richtlijnen zijn ook beschikbaar op de webstek
www.mervlaanderen.be
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2 Situering van het plan

Figuur 1: situering plangebied op macroniveau
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2.1 Ruimtelijke situering

2.1.1 Situering op macroniveau

Het plangebied voor het ontwerp Gemeentelijk RUP
‘Vissershaven’ is gelegen in Zeebrugge,
deelgemeente van Brugge. Zeebrugge is gelegen aan
de Belgische oostkust, tussen de gemeenten
Blankenberge en Knokke-Heist. Behalve de haven
bestaat de deelgemeente uit 4 woonwijken:
Zeebrugge-Dorp, Zeebrugge-Strandwijk,
Stationswijk en Vissershaven (omgeving Oude
Vismijn). Deze woonwijken bevinden zich tussen
voor- en achterhaven. Zeebrugge wordt doorsneden
door een aantal belangrijke infrastructuren. Op vlak
van wegeninfrastructuur zijn het vooral de N34a
(Kustlaan) met de Kusttram en de Isabellalaan die
op vandaag voor een sterke barrièrewerking zorgen.
Ook de spoorverbinding naar de Zweedse kaai door
de kern van Zeebrugge doorsnijdt de
woonstructuur. Tenslotte bepaalt de
waterinfrastructuur sterk de omgeving van
Zeebrugge: dokken, kades, sluizen en kanalen.

2.1.2 Situering op mesoniveau

De Oude Vissershaven ligt centraal in Zeebrugge.
Samen met de Zeebrugse dorpskom (ten zuiden van
het plangebied) ligt het plangebied ingesloten
tussen de voor- en achterhaven, respectievelijk ten
noorden en ten zuiden van het plangebied. Net ten
noorden van het plangebied ligt het militair domein
met daarnaast de Zweedse Kaai, die in de toekomst
meer cruiseschepen zal ontvangen. In het oosten en
het westen is het plangebied afgebakend door het
sluizencomplex (met de Visartsluis en de
Vandammesluis) dat de verbinding tussen de voor-
en achterhaven faciliteert. Aan de overzijde van de
Visartsluis ligt de Stationswijk. Net buiten de
westelijke havenarm ligt de vierde wijk die deel
uitmaakt van Zeebrugge: de Strandwijk.

Figuur 2: situering plangebied op mesoniveau met aanduiding van de 4 woonwijken op topografische kaart

(Opmerking: het plangebied maakt deel uit van de woonwijken Vissershaven en Zeebrugge-Dorp. Enkel voor deze woonwijken wordt de
topografische kaart, met uitzondering van de N34 en N34a, in kleur weergegeven op figuur 2)
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2.1.3 Situering op microniveau

Het plangebied wordt aan haar zuidwestzijde deels
begrensd door de Kustlaan. Langs deze weg loopt
het tracé van de kusttram. Ten westen van de Sint-

Donaaskerk reikt de zuidelijke grens tot aan de
Isabellalaan. De Rederskaai (oostelijk deel) vormt de
oostelijke grens en de Graaf Jansdijk de noordelijke
grens. Aan de westelijke zijde wordt het plangebied
begrensd door onder andere de kade langs de
Tijdokstraat.

Figuur 3: situering plangebied op microniveau

Het plangebied omvat volgende ‘deelgebieden’:
Het Visserskruis, dat een rust- en
uitkijkpunt vormt in de havenomgeving
(A).

De appartementsblokken tussen de
Rederskaai en de Graaf-Jansdijk. De
Rederskaai werd in 2004 ingericht als
promenade langs de jachthaven. (B)
De kop van het Prins Albertdok met de
Russische onderzeeër (gelegen in het dok)
en de Westhinder als toeristische attracties.
(C)
De gebouwen van de Oude Vismijn waarin
het maritiem themapark Seafront gevestigd
is. (D)

De woonwijk gelegen tussen Kustlaan en
de Vismijnstraat. Opvallend is ook de

aanwezigheid van het spoor naar de
Zweedse Kaai dat deze wijk doorsnijdt. (E)

De kades die ingericht zijn als parking. (F)
Het bouwblok ingesloten tussen de
Tijdokstraat, de Werfkaai, de
Kielbankstraat en de Kustlaan. Dit
bouwblok vormt vandaag een mengeling
tussen loodsen, appartementen en groot-
en kleinschalige handelszaken. (G)

De kustlaan tussen de Visartsluis en de
Pierre Vandammesluis. (H)

Het westelijk deel van de wijk Zeebrugge
Dorp met inbegrip van een deel van de
scholensite Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen
en het hotelcomplex Ibis Styles Hotel. (I)
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2.2 Cultuurhistorische ontwikkeling

2.2.1 Ontstaan van de haven

Twee historische gebeurtenissen hebben een
belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de haven
van Zeebrugge. Enerzijds was er een hernieuwde
belangstelling voor het verleden van Brugge in de 19de

eeuw door de economische welvaart die te danken was
aan de verbinding met de zee (via het Zwin).
Anderzijds vormde de toenmalige verbinding met de
zee, via de Oostendse Vaart, stilaan een probleem door
de steeds toenemende tonnenmaat van de schepen.
Reeds in 1839 werd een eerste voorstel gedaan om een
kanaal te graven tussen Brugge en Heist, met een
opvolging van diverse ontwerpen. Op 1 juni 1894 werd
een overeenkomst afgesloten tussen onder andere de
Belgische staat en de Stad Brugge waarin voorwaarden
werden vastgelegd betreffende de bouw van de
nieuwe haven. De overeenkomst bestond uit drie
onderdelen: een voorhaven aan de Belgische kust,
genaamd Zeebrugge, een zeekanaal vanaf de
voorhaven naar Brugge en een binnenhaven in Brugge
zelf, ten noorden van de stad. De uitvoering van de
werken startte in 1896 en liep tot 1905.

Figuur 4: havenplan van Zeebrugge in 1907 (Bron:
www.100jaarzeehaven-brugge.be)

Tegelijkertijd met de grote bouwwerken steeg het
aantal inwoners rond de aangelegde
haveninfrastructuur. Het toenmalige Zeebrugge telde
927 inwoners. Ten westen van de haven ontwikkelden
zich vanaf de jaren 1900 een badplaats met een
wandeldijk, verschillende hotels en de eerste
zeedijkvilla’s. Vervolgens werd op 1 mei 1906 de
rechtstreekse spoorlijn Brugge-Zeebrugge in gebruik
genomen. De officiële opening van de haven vond

plaats op 23 juli 1907. De haven werd aan de westzijde
afgeschermd door de Leopold II-dam.

2.2.2 Interbellumperiode

In 1921 werd aan een bouwmaatschappij de opdracht
gegeven om 113 werkmanswoningen te bouwen om de
inwijking van vissersgezinnen op te vangen. Het
ontwerp, dat zich uitstrekt over het Admiraal
Keyesplein, de Eiensluistraat en een stuk van de Heist-
en Westhinderstraat, voorziet in een homogeen
ensemble van woningen in eclectische stijl met
overwegend historiserende inslag. Hotels, winkels,
cafés en restaurants floreren en op het strand staan
strandcabines. Een eerste vismijn werd gerealiseerd in
1923 langs de Tijdokstraat. Het gebouw bestond uit een
visverkoopplaats en twee bergplaatsen.
Op het einde van de jaren 1930 is de strandwijk van
Zeebrugge uitgegroeid tot een volwaardige
kustbadplaats. Door de opkomst van het toerisme
krijgt het station dat in 1937 gebouwd werd al snel de
status van een volwaardig station. In eerste instantie
was het station een stopplaats voor de beperkt
Zeebrugse bevolking. Bij uitbreiding van het
toenmalige Tijdok wordt in 1934 een nieuwe vishal
gebouwd, met aansluiting op het spoorwegennet. In
1943 werd de mijn door de Duitsers gesloopt zodat
tijdens en na de oorlog de verkoop van vis verder werd
gezet in barakken op de Rederskaai.
In de naoorlogse jaren bouwde de stad in 1948 een
nieuwe vismijn op dezelfde plaats van de Oude
Vismijn die in 1943 door de Duitsers werd gesloopt.
Tevens werd als tegenhanger van de bestaande
Leopold II-dam tussen 1960 en 1966 een oostelijke dam,
namelijk de Oostdam, gebouwd om de voorhaven
beter te kunnen beschermen tegen deining,
zeestromingen en golfpenetratie.

2.2.3 Tweede grote uitbreiding

In 1970 besliste de Belgische regering om de haven van
Zeebrugge een nieuwe impuls te geven door de haven
als een polyvalente diepzeehaven uit te bouwen. Een
eerste uitbreidingsfase betrof de bouw van een tweede,
ruimere zeesluis (P. Vandammesluis). De tweede
uitbreidingsfase omvatte de realisatie van een nieuwe
achterhaven, met inname van ca. 1.400 ha
poldergebied. De derde uitbreidingsfase omvatte de
verdere uitbouw van de voorhaven, gevormd door
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twee in zee gebouwde strekdammen. De nieuwe haven
van Zeebrugge werd officieel geopend op 20 juli 1985.
Rond 1990 raakt de oude Vissershaven en het
zogenaamde Zeebrugge-Dorp door de uitbreiding van
de voor- en achterhaven in een soort van enclave
ingesloten en begint de omgeving te verloederen. In
het kader van het Kustactieplan II-project wordt de
omgeving tussen 2001 en 2006 gerevaloriseerd tot een
aantrekkelijke toeristisch-recreatieve omgeving, onder
meer door de heraanleg van de Rederskaai,
Paardenmarktstraat, Appelzak etc.

2.2.4 De Jachthaven

In het begin van de 20ste eeuw gingen de werken van
start voor de bouw van de Brugse Zeehaven in
Zeebrugge. Het is ook in dezelfde periode dat de
Vissershaven gebouwd werd. Via diverse
uitbreidingen in de loop van de eeuw zijn het huidige
Prins Albertdok en Tijdok ontstaan. In deze haven
verliepen alle activiteiten in functie van de visserij, de
vismijn en de scheepswerven. Vanaf 1976 vond een
enorme expansie plaats die de haven van Zeebrugge
uitbreidde tot een wereldhaven. In de nieuwe
achterhaven bouwde men toen een nieuwe vismijn.
De recreatieve sector breidde uit: behalve de inrichting
van het Prins Albertdok met de jachthavensteigers en
de sportvissersverenigingen werd ook de oude
Vissershaven ingenomen door pleziervaartuigen en
werd het de jachthaven voor 3 zeil- en jachtclubs, elk
met hun ligplaatsen en jachthavengebouw/clubhuis
(RBSC, Westhinder Marina en BZYC).

2.2.5 De Oude Vismijn/Seafront

De Oude Vismijn is het hart van de Vissershaven en de
Visserswijk. In het begin van de jaren ’90 blijkt de
Vismijn (gebouwd in 1948) onvoldoende aangepast aan
de heersende regelgeving in verband met hygiëne. De
visserij is genoodzaakt te verhuizen naar de nieuwe
gebouwen in de achterhaven. De Oude Vismijn wordt
na een tijd omgevormd tot ‘Seafront’, een interactief
maritiem themapark. Hier waren in het verleden ook
enkele winkels en horecazaken gevestigd.
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2.3 Juridische en beleidsmatige situering

2.3.1 Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (1997)

De haven van Zeebrugge staat in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als een poort,
waarbij poorten centraal staan als motoren voor
ontwikkeling. “De poorten van Vlaanderen, met name
de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en
Oostende […] zijn de motor voor de economische
ontwikkeling van Vlaanderen. Omwille van hun
bestaande of potentiële positie in het internationale
communicatienetwerk (water, weg, spoor, lucht,
telecommunicatie) zijn zij een element van de
economische structuur op internationaal niveau en
kunnen ze hoogwaardige internationale investeringen
aantrekken.” (RSV, 1997). Het plangebied behoort
daarnaast tot het stedelijk netwerk van de kust. Het
stedelijk netwerk is door zijn ligging en samenhang
van infrastructurele, ecologische, functioneel- en/of
fysieke ruimtelijke kenmerken structuurbepalend voor
Vlaanderen. Elk van deze stedelijke netwerken heeft
eigen karakteristieken en functioneert op eigen wijze.
De rol van dit gebied ligt vooral in de kustgebonden
toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Daarnaast is de
transportfunctie, in het bijzonder de maritieme
transportfunctie, belangrijk.  Het stedelijk netwerk is
daarbij niet één aaneengesloten stedelijk gebied, maar
wel een ruimtelijk beleidskader met een belangrijke
plaats en rol voor de structuurbepalende functies van
het buitengebied binnen het stedelijk netwerk.

3 Het witboek is een formele stap naar het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen. Tot 13 februari 2017 kan er advies uitgebracht worden

2.3.2 Witboek Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen (2016)

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (3) (30
november 2016) opteert voor een duurzame en
multimodale uitbouw van de logistieke draaischijf in
Vlaanderen, waarbij goederenstromen ruimtelijk
neerslaan in logistieke knooppunten. Eén van de vier
voornaamste Vlaamse onderdelen van het logistieke
netwerk zijn de internationale logistieke knooppunten,
waar de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en
Oostende deel van uitmaken. Daarnaast maken ook
landelijke en voorstedelijke gemeenten deel uit van een
samenhangend metropolitane arbeidsmarkt. Deze
arbeidsmarkt kent uitlopers richting Brugge, Kortrijk-
Rijsel en Hasselt-Genk-Maastricht.
De bescherming van de Vlaamse kuststreek wordt ook
meermaals betrokken in het Witboek. Zo zijn de T.OP-
projecten aan de kust een voorbeeld van
gebiedsgerichte werking. Het Vlaams ruimtelijk beleid
legt in het gebiedsgericht beleid voor water op Vlaams
niveau prioriteit bij de uitvoering van het
Geactualiseerd Sigmaplan en de
stroomgebiedsbeheerplannen, met o.a. de bescherming
van het kustmilieu langsheen de Vlaamse kuststreek.

2.3.3 Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (2014)

In februari 2014 werd een gecoördineerde versie
opgemaakt van het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen (PRS, maart 2002). Eén
van de vier ruimtelijke principes van het PRS, die de
visie op de ruimtelijke ontwikkeling voor Vlaanderen
ondersteunen, zijn de poorten als motor voor
ontwikkeling. Onder deze poorten verstaat men de
locaties waarlangs grote hoeveelheden goederen of
personen het grondgebied binnenkomen of verlaten,
samen zijn de poorten de motor van de economische
ontwikkeling in Vlaanderen. Oostende en Zeebrugge
zijn zulke poorten. De ontwikkelingsmogelijkheden
moeten er gegarandeerd blijven.

door de lokale besturen, adviesraden en College van voorzitter van
gebiedswerkgroepen.
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Figuur 5: Schematische weergave gewenste ruimtelijke structuur West-Vlaanderen (PRS, gecoördineerde versie 2014)

Het PRS selecteert de spoorlijnen Zeebrugge-Brugge-
Gent (lijnen 51A en 50A) en Duinkerke-Gent-
Antwerpen als hoofdspoorlijnen voor goederenvervoer
in West-Vlaanderen. Op basis van de transportfunctie
wordt het waterwegennet ingedeeld in een secundair
en een hoofdwaterwegennet. Onder andere de
ontsluitingen van de zeehavens Oostende en
Zeebrugge worden als hoofdwaterweg aangeduid.
Bijgevolg worden het Boudewijnkanaal Zeebrugge-
Brugge en het kanaal Oostende-Brugge-Gent ook als
hoofdwaterweg aangeduid.
Volgens het PRS kan binnen de bestaande structuren
en binnen hun territoriale afbakening zowel het
havengebied van Zeebrugge, als de woonwijken
gelegen tussen de voor- en achterhaven verweven met
kleinschalige toeristische-recreatieve voorzieningen,
gevaloriseerd en geoptimaliseerd worden.
Complementariteit en goed nabuurschap dienen te
allen tijde te worden nagestreefd. De zeehavens
hebben ook potenties voor toeristisch-recreatief
medegebruik, zoals bijvoorbeeld de vismijnsite van
Zeebrugge. Zeebrugge behoort tot het samenhangend
systeem van het regionaalstedelijk gebied Brugge en de
economische poort Zeebrugge, genaamd de ‘Brugse
ruimte’. De Brugse ruimte overlapt de Kustruimte en
de Oostelijke polderruimte. De gewenste ruimtelijke

structuur van Zeebrugge is een compacte duurzame
zeehaven behorend tot de Vlaamse economische poort.
In Zeebrugge (vooral een overslaghaven) is tevens de
uitbouw van een internationaal georiënteerd
multimodaal logistiek park mogelijk. De haven van
Zeebrugge behoort tot de ‘Nieuwe landschappen’ en
delen van het poldergebied (achterland haven
Zeebrugge) behoren tot een open-ruimteverbinding.

In de beleidsdoestellingen van het PRS is opgenomen
dat voor de reconversiegebieden gelegen in stedelijke
gebieden, kernen of overige woonconcentraties de
provincie een stimulerend beleid wenst te voeren. Op
die manier kan er een ruimtelijke kwalitatieve
invulling gerealiseerd worden in deze
reconversiegebieden die een meerwaarde kan
betekenen voor de directe maar ook voor de ruimere
omgeving. Indien de huidige bestemming niet meer
invulbaar of wenselijk is, kan deze worden herbestemd
naar kernversterkende functies (wonen,
gemeenschapsvoorzieningen, bedrijvigheid,..).
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In het PRS worden voor reconversieprojecten volgende
ruimtelijke principes vooropgesteld:

- opvangen noden binnen gemeente;
- reconversie in relatie met de visie van het

GRS;
- het maximaal verweven van functies;

Kwalitatieve invulling staat centraal, volgende
randvoorwaarden worden geformuleerd:

- De reconversie is kwalitatief en duurzaam.
Het project is functioneel en ruimtelijk een
meerwaarde voor de omgeving en heeft een
beperkte ecologische impact (alternatieve
vervoerswijzen, waterbeheer,
energieverbruik, ruimtegebruik,…).

- De eigenheid en de schaal van de
bebouwingsconcentratie dient bij de
inrichting van het reconversiegebied
gerespecteerd te worden door de
bebouwingstypologie, de dichtheid en
inrichting van de publieke ruimte erop af te
stemmen.

- De bebouwing en/of bebouwingstypologie
dient maximaal ingepast te worden in de
omgeving, met respect voor het aanwezige
onroerend erfgoed. Positief contrasterende
architectuur behoort tot de mogelijkheden.

- Het is noodzakelijk om zowel voldoende
publieke ruimte als kwalitatieve publieke
ruimte te realiseren in het reconversiegebied
onder de vorm van groenelementen,
wijkgroen, een speelruimte, een plein,…

- Fiets- en wandelpaden dienen het gebied te
integreren in het langzaam verkeersnetwerk.

- De ontsluiting takt aan en bouwt verder op de
ontsluitingsstructuur van de kern.

2.3.4 Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan (2006)

Het plangebied is gelegen in de deelruimte
“havengebied en omliggende kernen Zeebrugge,
Zwankendamme, Lissewege en Dudzele”. Het
havengebied van Zeebrugge bestaat grofweg uit twee
delen: enerzijds de voorhaven, aangelegd in de zee, en
anderzijds de achterhaven  tussen het
Boudewijnkanaal en het Leopold- en Schipdonkkanaal,
die diep doordringt in het poldergebied. Zowel de
voorhaven als de achterhaven zijn nog in volle
ontwikkeling. De woonkern van Zeebrugge zit
geprangd tussen de voor- en achterhaven en wordt

bovendien doorsneden door de Kustlaan (N34) met de
kusttram in de middenberm. Ten noorden van de
Kustlaan ligt de wijk rond de oude Vissershaven met
een zeker toeristisch belang. De Oude Vismijn kreeg
een educatieve en recreatieve functie (Seafront). Een
belangrijk aandachtspunt voor deze wijk is de
geïsoleerde ligging met de moeilijk oversteekbare
Kustlaan en het goederenspoor naar de Zweedse kaai.

Zeebrugge vormt een toeristische functie, als schakel
tussen de kust- en cultuurtoerisme. De Zeebrugse
haven vormt hierbij een barrière voor de doorstroming
van het oostwestgerichte toeristische verkeer
(kusttram, autoverkeer, fietsverkeer) ter hoogte van de
Koninklijke Baan.

De ruimtelijke structuur, met zijn verscheidenheid aan
kernen, is geënt op een openbaarvervoerssysteem van
trein, tram en bus. Voor de woonconcentraties
(waaronder Zeebrugge) is de kwalitatieve
opwaardering het belangrijkste beleidselement. Dit
geldt vooral voor Zeebrugge en Zwankendamme, waar
de nabijheid van de haven bijzondere aandacht vraagt
voor aspecten als visuele hinder, geurhinder en
lawaaihinder. De landschappelijk inpassing van de
haven wordt nagestreefd door de ontwikkeling van
infrastructuurassen als lineaire groenstructuren, die het
polderlandschap compartimenteren, en die vanuit de
open ruimte de havenactiviteiten afschermen.

In het kader van het kustactieplan wordt de site rond
de Oude Vismijn Zeebrugge verder uitgebouwd als
toeristische aantrekkingspool, naast de bestaande
woonfunctie. Het openbaar domein wordt
opgewaardeerd door het voorzien van een aantal
wandelpromenades, groenzones, een verkeersluw
gebied, aanlegsteigers etc. Verder stelt het GRS
concrete maatregelen en acties voorop om de
woonkwaliteit te verhogen en leefbaarheid te
garanderen in de dorpen rond het havengebied.
Concrete maatregelen zijn: herinrichten van de
Kustlaan als boulevard, revalorisatie Oude
Vismijnkwartier, bufferen van de woongebieden, het
ontwikkelen van een samenhangend lokaal verkeers-
en fietsnetwerk en het herinrichten van de doortocht
N31 en Kustlaan N34a.

Stad Brugge is momenteel bezig met de herziening van
haar structuurplan. Er wordt gewerkt aan een
Beleidsplan Ruimte Brugge.
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Figuur 6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge, bestaande ruimtelijke structuur haven en omliggende dorpen
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Figuur 7: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge, gewenste ruimtelijke structuur haven en omliggende dorpen
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2.3.5 Planologische bestemming

GEWESTPLAN
Het plangebied valt binnen het Gewestplan Brugge
Oostkust (KB 07/04/1977) en de gewestplanwijziging
BVR 19/09/1996. Het gewestplan werd vervangen door
BPA’s (zie verder) en is niet meer van toepassing.

GEWESTELIJK RUP AFBAKENING
ZEEHAVENGEBIED ZEEBRUGGE
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen bakent de Vlaamse Regering de Vlaamse
zeehavens af door middel van een Gewestelijk RUP
(GRUP). Het GRUP Afbakening Zeehavengebied
Zeebrugge actualiseert de bestemmingen en
stedenbouwkundige voorschriften in het
zeehavengebied, met oog op de uitbouw van de
havenactiviteit, de bewoners rond het gebied en de
aanwezige natuurwaarden. Uitgangspunt is het
streven naar een economische levenskrachtige en
milieuvriendelijke haven. Het GRUP zelf voorziet in
een duidelijke begrenzing van de haven met buffering
naar de omgeving, zodat de dorpen zoals Zeebrugge
leefbaar blijven. De afbakening lijst een 6-tal
krachtlijnen en visies op voor de ruimtelijke
ontwikkeling van het gebied. Drie van de zes
krachtlijnen gaan specifiek over het plangebied.

Ten eerste de herinrichting van de omgeving
Visartsluis in functie van het zuidelijk
aansluitend haveninfrastructuurproject (complex
project nieuwe zeesluis Zeebrugge, zie ook
hoofdstuk 5), aansluitend en ten westen van de
Vissershaven.
Ten tweede het behouden en ontwikkelen van de
toeristische jachthaven. “Zolang de economische
functie van de zeehaven niet in het gedrang komt, is de
toeristisch recreatieve ontwikkeling van de site van de
Oude Vismijn mogelijk in functie van een zichtbare en
gastvrije haven”.

Ten derde de buffering en bescherming van
Zeebrugge-dorp, die de overgang tussen het
woonweefsel en het omliggende zeehavengebied
kan verzorgen. Tussen Zeebrugge-dorp (zuidelijke
dorpsrand) en de N34 wordt een akoestische buffer
geïntegreerd in een visueel-esthetische project. Aan de
zuidzijde van de Isabellalaan neemt de bestaande
volumebuffer tevens de functie van ecologische
infrastructuur op.

Dit GRUP kadert in het strategische planningsproces
voor de haven van Brugge-Zeebrugge en vervangt de
bestemmingen van het gewestplan Brugge-Oostkust in
het afgebakend gebied.
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Figuur 8: GRUP Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge, deelgebied 01 Voorhaven

BPA STRANDWIJK
Het BPA nr. 28 ‘Strandwijk’ (10/01/2000) is deels
vervangen is door het gewestelijk RUP Afbakening
Zeehavengebied Zeebrugge (19/09/2009).

BPA STATIONSWIJK
Het BPA nr 15 ‘Stationswijk’ vormt een verfijning van
het Gewestplan en definieert de bouwblokken
waarbinnen gebouwd mag worden. Ook hier is een
deel van het BPA vervangen door het gewestelijk RUP
Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge (19/09/2009).

BPA VISSERSHAVEN
Het BPA nr. 1 ‘Vissershaven’ (25/04/2000) valt samen
met het plangebied. Het BPA Vissershaven legt de
juridische krijtlijnen vast voor de verdere ontwikkeling
van de omgeving van de oude Vissershaven. Het BPA
biedt reeds mogelijkheid om grote delen van het
plangebied om te vormen tot wonen. Een deel van het
BPA is vervangen door het gewestelijk RUP
Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge (19/09/2009).

BPA ZEEBRUGGE DORPSKOM
Het BPA nr. 13 ‘Zeebrugge Dorpskom’ (14/09/2001)
grenst aan het plangebied. Het BPA bestendigt de
dorpskom van Zeebrugge juridisch en voorziet in een
buffering naar de haven. Zoals de voorgaande BPA’s is
ook dit BPA deels vervangen door het gewestelijk RUP
Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge (19/09/2009).
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Figuur 9: Situering van de BPA’s in Zeebrugge
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Voor overige plannen wordt verwezen naar bijlage 1 juridische en beleidsmatige randvoorwaarden achteraan de bundel.
Figuur 10: BPA nr. 1 Visserhaven (25/04/2000)
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3 Het plan
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3.1 Aanleiding en verantwoording

Het geldend BPA draagt door zijn vrij eenzijdige
bestemmingen niet bij tot het opwaarderen van de
woonkwaliteit in het plangebied. De inwoners trekken
veelal weg uit de omgeving en het plangebied heeft
nieuwe impulsen nodig om de leefkwaliteit te
verhogen, verloedering tegen te gaan, de realisatie van
economische en toeristische trekkers mogelijk te
maken, … Doelstelling van voorliggend plan is dan
ook om in de woonwijk een duurzame omgeving te
creëren door de woonfunctie te versterken en dit in
samenhang met de versterking van de toeristische
aantrekkingskracht, de recreatieve functie van de
omgeving en de versterking van de economische
activiteiten in de omgeving van de haven.

Zeebrugge heeft tal van kwaliteiten en potenties. De
ambitie is om deze troeven duidelijk in de verf te
zetten. De sterke aanwezigheid van de
havenactiviteiten en visserij om en rond Zeebrugge
moeten kunnen ingezet worden als kwaliteit en
attractie voor bewoners en bezoekers. Het plan heeft de
ambitie om het attractieve karakter van het plangebied
beter te benutten en in te zetten om de beleving van
Zeebrugge, als wezenlijk onderdeel van de stad
Brugge, te versterken. Het ontwikkelen van een nieuw,
architecturaal hoogwaardig alternatief voor de oude
vismijnsite en een attractieve openbare ruimte vormen
hierbij belangrijke onderdelen.

Met het RUP wordt ingezet op het verbeteren van de
leefkwaliteit voor de inwoners van de Vissershaven en
het aantrekken van nieuwe inwoners. De leefbaarheid
voor de omwonenden kan onder andere verbeterd
worden door de economische leefbaarheid voor
handel en horeca en de toeristische
aantrekkingskracht van het gebied te verbeteren.

De hoofddoelstellingen van het RUP zijn met andere
woorden als volgt samen te vatten:

verhogen van de leefkwaliteit;
versterken economisch leefbaarheid voor horeca
en handel;

opliften van toeristische aantrekkingskracht;
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3.2 Beschrijving van het plan

Het plan bevat volgende planonderdelen:

herinrichting van de Kustlaan als centrale
boulevard;

herinrichting openbaar domein: kades,
waterfront, publieke ruimte met centrale
plekken, beleving van de vissershaven in de
volledige wijk, …

reconversie van de Oude Vismijnsite;
buffering ter hoogte van directe raakvlakken
met de haven;
goederenspoorlijn Zweedse kaai.

In wat volgt worden de kenmerken van elk van deze
planonderdelen verder toegelicht.
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3.2.1 Kustlaan als centrale boulevard

Het toekomstperspectief voor de Kustlaan omvat een
herinrichting waarbij de Kustlaan N34a wordt
ingericht als openbaarvervoersas en als
ontsluitingsweg voor Zeebrugge. Dit
toekomstperspectief is opgenomen in diverse
beleidsdocumenten en meer concreet wordt deze
herinrichting gekoppeld aan het project rond de
vernieuwing van de Zeesluis (zie ook hoofdstuk 5).
Met de herinrichting zal doorgaand verkeer in de
toekomst worden afgewikkeld via de Isabellalaan N34
en zoveel als mogelijk worden gemeden op de N34a.
De N34a Kustlaan kan zo in de toekomst een nieuwe
rol opnemen binnen het weefsel van Zeebrugge.

Conform deze toekomstvisie betekent de herinrichting
van de Kustlaan N34a als openbaarvervoersas en als
lokale ontsluitingsweg voor de woonkern van
Zeebrugge dat het huidige wegprofiel met 2*2
rijstroken en met de kusttram in de middenberm wordt
versmald. De vrijgekomen ruimte kan worden
aangewend voor een kwalitatieve inrichting van
openbaar domein. De Kustlaan wordt  daarom
ingericht als centrale groene boulevard tussen het dorp
ten oosten en de visserswijk ten westen ervan. Er
wordt ruimte gecreëerd voor o.a. fietsers, voetgangers,
openbaar vervoer en plaatselijk autoverkeer. Er kan
eventueel ook parking worden gefaciliteerd. De
boulevard wordt in eerste instantie ingericht als
kwalitatieve publieke ruimte met aandacht voor
verblijfsruimtes en groenvoorzieningen.

Figuur 11. Kustlaan als centrale boulevard

Doel is om het publiek domein op een leefbare,
duurzame en beleefbare wijze, met respect voor de
kenmerken van de omgeving her in te richten. De
herinrichting van de Kustlaan en het openbaar domein
zijn dan ook gericht op:

een verkeersveilige en leefbare omgeving en
een optimale weginrichting voor alle
weggebruikers;

het versterken van de verblijfsfunctie met het
openbaar domein als een multifunctionele
plek, toegankelijk en vitaal;

een aangename beleving van de vissershaven
als een herkenbare omgeving en het herstel
van de relatie tussen de dorpskern en de
vissershaven.

Figuur 12. Visie Kustlaan (Bron: ‘Aanzet tot masterplan voor
Vissershaven en Oude Vismijn te Zeebrugge, 2015, Buro II –
ArchII+I’)

Ter illustratie worden hierna referentiebeelden
opgenomen van doortochten die werden heringericht
als groene boulevard.

Referentiebeeld. Groene Boulevard Hasselt

Referentiebeeld. Sopron Castle District (Hongarije)
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3.2.2 Herinrichting openbaar domein

Het openbaar domein kent met de kades, het
waterfront, de publieke ruimte, de beleving van de
vissershaven in de volledige wijk, … een grote
diversiteit en de herinrichting van het openbaar
domein vormt een essentieel onderdeel van het plan. In
wat volgt worden volgende elementen verder
toegelicht:

kades als hoogwaardige verbindende
publieke ruimte;
creatie van een waterfront rond het Prins
Albertdok;
inrichting centrale plekken (omgeving kop
oude vismijn en omgeving Visserskruis) in de
publieke ruimte;
versterken van de beleving van de
vissershaven in de volledige woonwijk.

Daarnaast zal – analoog als in de huidige
bestemmingsvoorschriften – op het openbaar domein
ook plaats zijn om stormmaatregelen te realiseren, om
infrastructuren aan te brengen in functie van de
havenexploitatie (bijvoorbeeld clubhuizen en
ondersteunende infrastructuur).

KADES ALS HOOGWAARDIGE VERBINDENDE
PUBLIEKE RUIMTE

Het Prins Albertdok en Tijdok vormen binnen het
plangebied een grote kwaliteit, waarbij de kades een
raakvlak vormen tussen het dorp, de dokken en de
haven. De beleving van de haven en de dokken wordt
mede bepaald door de rol van deze kades. Vanaf de
kades kunnen bijvoorbeeld zichten in de haven
worden gecreëerd. Hierbij is het wenselijk dat
clubhuizen van zeil- en jachtclubs hun plaats krijgen
rond de jachthaven.

De ambitie is om een doorlopend parcours van kades
te voorzien vanaf de Zeegeulkaai tot aan het
Visserskruis rond het Prins Albertdok en Tijdok als een
hoogkwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimte,
waar mensen kunnen vertoeven.

Figuur 13. Doorlopend parcours van kades

Er wordt uitgegaan van een totaalaanpak voor alle
kades, waarbij een uniform, herkenbaar en
aantrekkelijk beeld op alle kades wordt gevormd. De
verschillende gebruikers krijgen voldoende ruimte in
het straatbeeld. De kades kunnen eventueel
verkeersvrij worden gemaakt (dit vormt een
onderzoeksvraag binnen het milieuonderzoek, MER).

Naast bijkomende ruimte voor de zachte weggebruiker
wordt de ruimte voor parkeren beperkt of zelfs
weggewerkt (dit vormt een onderzoeksvraag binnen
het milieuonderzoek, MER).

Figuur 14. Kades als uniforme aantrekkelijke openbare ruimte
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Ter illustratie worden hierna referentiebeelden
opgenomen van kades die werden heringericht als
hoogwaardige publieke ruimte.

Referentiebeeld. Oude Dokken Antwerpen

Referentiebeeld. Stockholm (Sweco Sweden)

CREATIE VAN EEN WATERFRONT ROND HET
PRINS ALBERTDOK

Uitgangspunt is om voor de Vissershaven ter hoogte
van het Prins Albertdok een kwalitatieve (woon)
omgeving te creëren. De infrastructuur is er groot en
onderbenut en te weinig aangepast aan de leefbaarheid
voor bewoners en bezoekers. De beeldkwaliteit is
hierbij van groot belang, met onder andere de
beeldkwaliteit van de Rederskaai, Vismijnstraat,
Tijdokstraat en Werfkaai.

Doelstelling is om van het wateroppervlak van de
dokken een intieme kwalitatieve stedelijke ruimte te
creëren. Hierbij zou de bebouwing er hoger kunnen
zijn dan in de rest van de wijk. Daarnaast kan de
woonkwaliteit voor het kleinschaliger woonweefsel
tussen de Kustlaan en de Oude Vismijnsite worden
verbeterd. Het woonweefsel wordt er behouden en
versterkt.

Langsheen de Vismijnstraat kan, mede door de
reconversie van de Oude Vismijnsite (zie verder), een
waterfront worden gecreëerd. De vissershaven heeft
naast een woonbestemming immers ook een groot
potentieel als toeristische, economische en handels
bestemming.

Figuur 15. Waterfront rond het Prins Albertdok
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INRICHTING CENTRALE PLEKKEN IN DE
PUBLIEKE RUIMTE

Binnen het plangebied zijn er twee bijzondere plekken
gelegen: de kop van de vismijn en de omgeving van
het Visserskruis.

Een eerste plek betreft de ruimte ter hoogte van de kop
van de vismijn. Op deze plek komen het vernieuwde
Sint-Donaaspark, het Prins Albertdok met de kop van
de Vismijn, de as naar het Admiraal Keyesplein, de
esplanade en de toekomstige cruiseterminal samen.
Deze centrale plek biedt kansen om van deze plek een
stedelijk publieke ruimte te maken. Het plein kan
bijvoorbeeld dienst doen voor (vis) markten, concerten
en andere evenementen, (gedeeltelijke) parking, … De
mogelijke functies voor deze locaties worden afgetoetst
binnen de lopende revitaliseringsstudie voor
Zeebrugge en ontwerpend onderzoek. Indien deze
elementen gekend zijn bij opmaak van het ontwerp-
plan-MER zullen deze elementen worden
meegenomen in de milieubeoordeling.

Een tweede plek betreft de kop van de Rederskaai en
Omookaai, waar oa. het Visserskruis is gelegen. Vanaf
deze plek zijn de zeehavenactiviteiten enerzijds en de
jachthaven en woonomgeving van de visserswijk
anderzijds te beleven. Doelstelling is om de interactie
met Zeebrugge en de haven te versterken. Ook de
aanwezigheid en de activiteiten vanuit het Seafront
kunnen worden versterkt door de interactie met de
omgeving op te zoeken.

Figuur 16. Centrale plekken in de publieke ruimte

VERSTERKEN VAN DE BELEVING VAN DE
VISSERSHAVEN IN DE WOONWIJK

De bedoeling is om het maritieme karakter rond het
Prins Albertdok en de site Oude Vismijn te laten
doorwerken in de overige straten van de wijk. Op die
manier kan de relatie van de wijk met het maritieme
gedeelte en de beleving van het maritieme gedeelte
worden versterkt. Dit wordt vormgegeven door
voldoende doorzichten en doorgangen vanuit de wijk
naar het maritieme gedeelte te bewaren en te
versterken en straten en kades op een doordachte
manier aan te leggen.

Figuur 17. Relatie vissershaven - woonwijk

Figuur 18. Situering vissershaven in de woonwijk (Bron: ‘Aanzet
tot masterplan voor Vissershaven en Oude Vismijn te Zeebrugge,
2015, Buro II – ArchII+I’ )
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3.2.3 Reconversie Oude Vismijn

De Oude Vismijn is één van de belangrijkste dragers
van identiteit in de Vissershaven. Doelstelling is om de
Oude Vismijn opnieuw een centrale rol te geven in het
centrum van Zeebrugge. Dit betekent dat zowel voor
wat betreft het programma als de beeldkwaliteit op
zoek wordt gegaan naar een hoogwaardige invulling
voor de Oude Vismijn.

Aan de hand van ontwerpend onderzoek, uitgewerkt
voorafgaand aan voorliggende kennisgevingsnota,
werden zowel de mogelijkheden op het vlak van
beeldkwaliteit als op het vlak van programma
inzichtelijk gemaakt.

Voor wat betreft de beeldkwaliteit werden
inrichtingsprincipes en inrichtingsmogelijkheden
uitgewerkt; met de focus op de aspecten
bouwvolumetrie, doorgangen op wijkniveau,
bouwvolume (bouwhoogte, bouwdiepte).

Voor wat betreft het programma werden op basis
van de plandoelstellingen potentiële (types van)
functies opgelijst en werden basisprincipes
gedefinieerd voor de programmatorische
invulling van de site.

Door de mogelijkheden op het vlak van beeldkwaliteit
en programma onderling te combineren kunnen een
aantal scenario’s worden geformuleerd. Deze
scenario’s variëren zowel in bouwvolume
(bouwhoogte en bouwdiepte) als in het programma en
geven zo de range aan ontwikkelingsmogelijkheden
voor de Oude Vismijn weer.

De resultaten van het ontwerpend onderzoek en een
beschrijving van de scenario’s wordt hierna
weergegeven. Hierbij wordt eerst dieper ingegaan op
de inrichtingsprincipes en worden de mogelijkheden
op vlak van programma beschreven. Op basis van deze
inrichtingsprincipes en programma mogelijkheden
worden vervolgens een aantal scenario’s gedefinieerd.
Daarna wordt dieper ingegaan op de ontsluiting en het
parkeren van de site.

De scenario’s zullen in het plan-MER op milieueffecten
worden onderzocht. Mede op basis van de resultaten
van de milieubeoordeling kan vervolgens een keuze
worden gemaakt. De keuze kan een specifiek scenario
omvatten of kan een combinatie (tussenliggend
scenario) zijn van de onderzochte scenario’s.

INRICHTINGSPRINCIPES

Behoud bouwvolumetrie van 4 gebouwen

Gezien de slechte bouwtechnische staat van de huidige
gebouwen van de Oude Vismijn wordt uitgegaan van
de realisatie van nieuwe bouwvolumes. Gezien de
opdeling in vier gebouwen de relatie van de
achterliggende wijk met het Prins Albertdok bevordert
en deze opdeling verwijst naar de Oude Vismijn wordt
de bestaande volumetrie als uitgangspunt behouden.
Er wordt met andere woorden uitgegaan van een
opdeling in vier gebouwen.

Doorwaadbaarheid en toegankelijkheid

Een grote kwaliteit van de huidige
gebouwenconfiguratie van de Oude Vismijn is de
opdeling in 4 hallen. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om de wijk Vissershaven sterker te
betrekken bij het Prins Albertdok en de jachthaven. De
doorgangen zijn vandaag afgestemd op de
dwarsstraten van de Vismijnstraat. Vanuit de
achterliggende wijk is de oude vismijn en het
achterliggende dok weinig voelbaar. Dit komt
enerzijds door de smalle kade achter Oude Vismijn,
maar anderzijds ook om dat er weinig te beleven valt
op de kade en in de doorgangen.

Doorwaardbaarheid

Voor toekomstige ontwikkelingen wordt in eerste
instantie geopteerd om deze doorgangen te behouden.
Daarbovenop kunnen deze doorgangen worden
vergroot om de relatie tussen de achterliggende wijk en
het Prins Albertdok te maximaliseren.

Bestaande doorgangen behouden

Maximaliseren van bestaande doorgangen
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Op vandaag is de Oude Vismijn gericht naar de
Vismijnstraat en vormt de zijde naar het Prins
Albertdok een “achterkant”. Hierdoor laat de
omgeving van de kade een doodse indruk na. Voor de
nieuwe ontwikkelingen wordt uitgegaan van de
realisatie van 4 ‘actieve’ gevels. Er worden met andere
woorden geen ‘achterkanten’ gevormd, noch naar het
Prins Albertdok, noch naar de Vismijnstraat, noch in de
doorgangen van de Vismijnstraat naar de kade.

Vier actieve gevels per gebouw

Bouwdiepte en breedte van de kade

Momenteel is de ruimte tussen de kaaimuur en het
bestaande gebouw ca. 3,5m. De bestaande bouwdiepte
van de Vismijn bedraagt 30m. In functie van de
realisatie van de waterkering (kustverdedigingsplan) is
in de toekomst een minimale kadebreedte van 10m
noodzakelijk.

Gewenste inplanting gebouwen tov de kade

Afhankelijk van de beoogde bouwdiepte zijn
verschillende varianten mogelijk voor de inplanting
van de gebouwen tov de kade en de Vismijnstraat.

Een eerste variant bestaat erin de bestaande
bouwdiepte van 30m te behouden en de kade 5m te
verbreden om de minimale breedte van 10m te
bekomen. Dit betekent dat het straatprofiel van de
Vismijnstraat 5m wordt versmald. Het versmalde
profiel van de Vismijnstraat bedraagt in deze variant
ca. 20m van gevel tot gevel. Binnen dit breedteprofiel
wordt de realisatie van een kwalitatief straatprofiel
mogelijk geacht.

Variant 1

De tweede variant voor de inplanting van de
bouwvolumes betreft een versmalde bouwdiepte van
15 à 20m, waarbij de kade met 15 à 20m wordt
verbreed tot maximaal 20m. Hierdoor ontstaat ruimte
voor andere functies (vb. terrassen, toegang voor
leveringen, …).

Variant 2

Een derde variant voor de inplanting van de
bouwvolumes betreft een versmalde bouwdiepte van
15 à 20m, waarbij het profiel van de Vismijnstraat
wordt verbreed tot max. 35m.

Variant 3

Een vierde variant betreft een combinatie van variant 2
en 3, waarbij zowel de Vismijnstraat als de kades
worden verbreed. De breedte voor de Vismijnstraat
kan hierbij variëren tussen 25 à 35 m. De breedte van
de kade kan variëren tussen 10 à 20m.

Variant 4
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Bouwhoogte

Het bestaande bouwvolume van de Oude Vismijn
bedraagt 1 bouwlaag met dubbele hoogte (hoogte 2
bouwlagen). Er kan bij ontwikkeling van de site
worden gekozen voor verdichting door hoogteaccenten
te creëren bovenop deze twee bouwlagen. Ook de
bouwdiepte van deze hoogteaccenten kan worden
beperkt en op bepaalde plaatsen terugspringen.

Huidige volumes van de Oude Vismijn

Voorbeeld van volumes door verdichting

Hoogteaccenten

Door te werken met hoogteaccenten kan een front
langsheen het water tot uiting komen. Hierbij is het
belangrijk dat een duidelijk beeld wordt gecreëerd,
waarbij het front een duidelijk begin en einde heeft.

Figuur 19. Conceptschets Waterfront (Bron: ‘Aanzet tot masterplan
voor Vissershaven en Oude Vismijn te Zeebrugge, 2015, Buro II –
ArchII+I’)

BESCHRIJVING VAN HET PROGRAMMA

Vanuit de doelstellingen van het plan om de
leefbaarheid te verhogen en ook de toeristische
aantrekkingskracht en de economische leefbaarheid te
versterken, beoogt het plan om op de Oude Vismijnsite
zowel een aanbod van lokale voorzieningen te
voorzien als bovenlokale functies voor een toeristisch
bezoekerspubliek. Deze functies zijn onder te brengen
binnen een bestemming ‘gemengd stedelijk
reconversiegebied’.

Hieronder wordt een overzicht (niet limitatief) gegeven
van de functies die potentieel op de site kunnen
worden ondergebracht binnen een gemengd stedelijke
ontwikkeling.

Afhankelijk van de beschikbare vloeroppervlakte (zie
verder beschrijving scenario’s) kunnen de
verschillende functies worden gecombineerd. Het
combineren van functies gaat hierbij steeds uit van
volgende basisprincipes:

Er wordt steeds ruimte voor wonen voorzien.
De beoogde oppervlakte voor wonen wordt
steeds afgestemd op de oppervlakte aan
overige functies (respecteren vaste
verhouding van min. 60% wonen en max. 40%
publieke functies omwille van economische
redenen; indien meer woonfunctie mogelijk is,
biedt dit meer mogelijkheden om overige
functies te voorzien).

In de sokkel (eerste twee bouwlagen) is er
steeds ruimte voor publieke functies en wordt
het bestaande Seafront gesitueerd.

De bouwlagen boven de sokkel worden steeds
voorzien van een woon(zorg) functie.

Waar wonen wordt voorzien is de maximale
bouwdiepte 17m om een leefbare woning te
realiseren.

Volgende functies (niet limitatief) kunnen in
beschouwing worden genomen

Woonfuncties:
appartementen (eerste verblijf)
tweede verblijven
sociale woningen (appartementen)
assistentiewoningen

Zorgfuncties:
begeleid zelfstandig wonen
huisartsenpost
vrije beroepen (kiné, …)
boodschappendienst
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Recreatieve en culturele functies
seafront
indoorpark
bowling, fitness, skatepark, …

….
Gemeenschapsfuncties:

kinderopvang
postloket
toeristische dienst, cultureel centrum (vb.
bibliotheek, leescafé, ateliers, tentoonstellingen,
….)
lokale jeugdbeweging
lijnwinkel, taxidienst, collectieve
fietsvoorzieningen;

Versmarkt
overdekte markt met meerdere verkoops- en
verbruikskiosken

Handel
dagelijkse producten: kruidenier, bakker, slager,
traiteur, ….
periodieke producten zoals vb. streekproducten,
doe-het-zelf, hobby, (sport)kledij, boekhandel,
reisproducten, …
sporadische producten: toeleveringsbedrijven
jachthaven, pop-up ruimtes, …

ReCa-activiteiten:
themacafé
tearoom
snacks
restaurants

Hotel:
toeristisch en/of businesshotel
vergadercentrum

Bedrijfsruimte en kantoren
kantoren maritieme dienstverlening
overheidsadministraties
vrije beroepen
start-ups

SCENARIO’S BINNEN HET PLAN-MER

De inrichtingsprincipes resulteren in verschillende
mogelijkheden op vlak van beeldkwaliteit. Daarnaast
zijn ook verschillende mogelijkheden op vlak van
programma (functionele invulling) voorhanden. De
onderlinge combinaties op vlak van beeldkwaliteit en
programma leiden tot tal van mogelijke scenario’s voor
de reconversie van de Oude Vismijn.

Vanuit deze mogelijkheden worden drie scenario’s
geselecteerd die in het plan-MER op milieueffecten
zullen worden onderzocht: een minimumscenario, een
tussenscenario en maximumscenario. Daarnaast
worden binnen elk scenario twee mogelijkheden
beschouwd inzake bouwvolume (een A- en een B-
variant). Onderstaande tabel heeft een overzicht van de
beschouwde scenario’s. Elk scenario wordt in de
volgende paragrafen verder toegelicht.

Dit betekent niet dat het scenario dat zal worden
vastgelegd in het RUP één van deze drie scenario’s zal
zijn. Het plan-MER onderzoekt aan de hand van de
drie scenario’s de uiterste mogelijkheden (minimum en
maximum scenario) en een tussenliggend scenario.
Ook andere mogelijke tussenscenario’s zijn zo impliciet
in de milieubeoordeling vervat. Mede op basis van de
resultaten van de milieubeoordeling kan vervolgens
een keuze worden gemaakt. De keuze kan een
specifiek scenario omvatten of kan een combinatie zijn
van de onderzochte scenario’s.
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Kenmerken

Minimumscenario Tussenscenario Maximumscenario

A B A B A B

Functie van de
sokkel*

in hoofdzaak wonen in hoofdzaak wonen wonen + beperkt
belevingscentrum

wonen + beperkt
belevingscentrum

belevingscentrum belevingscentrum

Bouwdiepte 17m 17m 17m 17m 30m 30m

Bouwhoogte** max. 6 bouwlagen gemiddeld 6 bouwlagen,

max. 8 bouwlagen

max. 8 bouwlagen gemiddeld 9 bouwlagen,

max. 11 bouwlagen

max. 10 bouwlagen gemiddeld 8 bouwlagen,

max. 17 bouwlagen

Volume compact vrij compact vrij compact vrij

Maximale
beschikbare
vloeroppervlakte

30.000m² 30.000m² 40.000m² 40.000m² 50.000m² 50.000m²

Programma Hoofdbestemming

wonen (dit omvat alle vormen van wonen, ook
assistentiewoningen)

min. 60% of dus min. 18.000m² (min. ca. 180
wooneenheden)

Nevenbestemming

kantoor, diensten, kleinhandel, socio-culturele
voorzieningen, recreatieve voorzieningen, horeca,
gemeenschapsvoorzieningen

max. 40% of dus max. 12.000m²

waarvan min. 3.000m² in de sokkel

Hoofdbestemming

wonen (dit omvat alle vormen van wonen, ook
assistentiewoningen)

min. 60% of dus min. 24.000m² (min. ca. 240
wooneenheden)

Nevenbestemming

kantoor, diensten, kleinhandel, socio-culturele
voorzieningen, recreatieve voorzieningen, horeca,
gemeenschapsvoorzieningen

max. 40% of dus max. 16.000m²

waarvan min. 3.000m² in de sokkel

Hoofdbestemming

wonen (dit omvat alle vormen van wonen, ook
assistentiewoningen)

min. 60% of dus min. 30.000m² (min. ca. 300
wooneenheden)

niet toegelaten in de sokkel

Nevenbestemming

kantoor, diensten, kleinhandel, socio-culturele
voorzieningen, recreatieve voorzieningen, horeca,
gemeenschapsvoorzieningen

max. 40% of dus max. 20.000m²

* De sokkel omvat de eerste twee bouwlagen
** De bouwhoogte omvat steeds het aantal bouwlagen, inclusief de sokkel en een verdieping met technische installaties.
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MINIMUMSCENARIO

Dit scenario wordt beschouwd als een
minimumscenario, waarbij de maximale te realiseren
vloeroppervlakte 30.000m2 bedraagt. De maximale
bouwdiepte bedraagt 17m (diepte nodig in functie van
het realiseren van kwalitatieve wooneenheden). Gezien
de maximale bouwdiepte van 17m kan in dit scenario
bijkomende ruimte worden gegeven aan ofwel de
kade, de Vismijnstraat, of een combinatie van beide.

Binnen dit scenario zijn twee varianten mogelijk,
waarbij enerzijds een toegelaten bouwhoogte van
maximaal 6 bouwlagen (variant A) wordt beschouwd
en anderzijds een gemiddelde van 6 bouwlagen, met
een maximum van 8 bouwlagen wordt beschouwd
(variant B).

De invulling van dit scenario omvat minimum 60%
wonen of dus minimaal 18.000m², wat overeenkomt
met ca. 180 wooneenheden. Nevenfuncties worden
beperkt tot maximum 40% of dus maximaal 12.000m²,
waarvan minstens 3.000m² in de sokkel wordt voorzien
(inclusief het bestaande seafront).

Variant A

Voor deze variant wordt uitgegaan van een maximaal
te realiseren vloeroppervlakte van 30.000m2 en een
maximale bouwdiepte van 17m. Deze variant gaat uit
van een maximale bouwhoogte van 6 bouwlagen. Dit is
de minimale bouwhoogte die noodzakelijk is om
30.000m2 vloeroppervlakte te realiseren. Deze variant
omvat met andere woorden een compact volume.

Samenvattend

Maximale vloeroppervlakte: 30.000m²
Bouwdiepte: max. 17m
Bouwhoogte: max. 6 bouwlagen
Compact volume
Hoofdbestemming wonen met een minimum
oppervlakte van 60% of dus minimaal
18.000m², wat overeenkomt met ca. 180
wooneenheden.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximaal
40% of dus maximaal 12.000m², waarvan
minstens 3.000m² in de sokkel wordt voorzien
(incl seafront).

Variant B

Voor deze variant wordt eveneens uitgegaan van een
vloeroppervlakte van 30.000m2 en een maximale
bouwdiepte van 17m. Deze variant gaat uit van een
gemiddelde van 6 bouwlagen en een maximale
bouwhoogte van 8 bouwlagen. Dit resulteert in een
vrijer volume, waarbij niet alle bouwvolumes overal
met dezelfde bouwhoogte worden gerealiseerd.

Samenvattend

Maximale vloeroppervlakte: 30.000m²
Bouwdiepte: max. 17m
Bouwhoogte: gemiddeld. 6 bouwlagen –
maximaal 8 bouwlagen

Vrijer volume
Hoofdbestemming wonen met een minimum
oppervlakte van 60% of dus minimaal
18.000m², wat overeenkomt met ca. 180
wooneenheden.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximaal
40% of dus maximaal 12.000m², waarvan
minstens 3.000m² in de sokkel wordt voorzien
(incl seafront).
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Conceptschets minimumscenario – variant A

Conceptschets minimumscenario – variant B
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TUSSENSCENARIO

Dit scenario wordt beschouwd als een tussenscenario,
waarbij de maximale vloeroppervlakte 40.000m2

bedraagt. Gezien de maximale bouwdiepte van 17m
kan in dit scenario bijkomende ruimte worden gegeven
aan ofwel de kade, de Vismijnstraat, of een combinatie
van beide (cfr. beschrijving van de
inrichtingsmogelijkheden – breedte van de kade).

Binnen dit scenario zijn twee varianten mogelijk,
waarbij enerzijds een toegelaten bouwhoogte van
maximaal 8 bouwlagen (variant A) wordt beschouwd
en anderzijds een gemiddelde van 9 bouwlagen, met
een maximum van 11 bouwlagen wordt beschouwd
(variant B).

De invulling van dit scenario omvat minimum 60%
wonen of dus minimaal 24.000m², wat overeenkomt
met ca. 240 wooneenheden. Nevenfuncties worden
beperkt tot maximum 40% of dus maximaal 16.000m²,
waarvan minstens 3.000m² in de sokkel wordt voorzien
(inclusief het bestaande seafront).

Variant A

Voor deze variant wordt uitgegaan van een maximaal
te realiseren vloeroppervlakte van 40.000m2 en een
maximale bouwdiepte van 17m. Deze variant gaat uit
van een maximale bouwhoogte van 8 bouwlagen. Dit is
de minimale bouwhoogte die noodzakelijk is om
40.000m2 vloeroppervlakte te realiseren. Deze variant
omvat met andere woorden een compact volume.

Samenvattend

Maximale vloeroppervlakte: 40.000m²
Bouwdiepte: max. 17m
Bouwhoogte: max. 8 bouwlagen
Compact volume
Hoofdbestemming wonen met een minimum
oppervlakte van 60% of dus minimaal
24.000m², wat overeenkomt met ca. 240
wooneenheden.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximaal
40% of dus maximaal 16.000m², waarvan
minstens 3.000m² in de sokkel wordt voorzien
(incl seafront).

Variant B

Voor deze variant wordt eveneens uitgegaan van een
vloeroppervlakte van 40.000m2 en een maximale
bouwdiepte van 17m. Deze variant gaat uit van een
gemiddelde van 9 bouwlagen en een maximale
bouwhoogte van 11 bouwlagen. Dit resulteert in een
vrijer volume, waarbij niet alle bouwvolumes overal
met dezelfde bouwhoogte worden gerealiseerd.

Samenvattend

Maximale vloeroppervlakte: 40.000m²
Bouwdiepte: max. 17m
Bouwhoogte: gemiddeld. 9 bouwlagen –
maximaal 11 bouwlagen

Vrijer volume
Hoofdbestemming wonen met een minimum
oppervlakte van 60% of dus minimaal
24.000m², wat overeenkomt met ca. 240
wooneenheden.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximaal
40% of dus maximaal 16.000m², waarvan
minstens 3.000m² in de sokkel wordt voorzien
(incl seafront).
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Conceptschets tussenscenario – variant A

Conceptschets tussenscenario – variant B
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MAXIMUMSCENARIO

Dit scenario wordt beschouwd als een maximum
scenario, waarbij de maximaal te realiseren
vloeroppervlakte 50.000m2 bedraagt. De maximale
bouwdiepte bedraagt 30m. Gezien de maximale
bouwdiepte van 30m kan, in tegenstelling tot het
minimumscenario en het tussenscenario, geen
bijkomende ruimte worden gegeven aan de kade of de
Vismijnstraat.

Binnen dit scenario zijn twee varianten mogelijk,
waarbij enerzijds een toegelaten bouwhoogte van
maximaal 10 bouwlagen (variant A) wordt beschouwd
en anderzijds een gemiddelde van 8 bouwlagen, met
een maximum van 17 bouwlagen wordt beschouwd
(variant B).

De invulling van dit scenario omvat minimum 60%
wonen of dus minimaal 30.000m², wat overeenkomt
met ca. 300 wooneenheden. Nevenfuncties worden
beperkt tot maximum 40% of dus maximaal 20.000m²,
waarvan minstens 3.000m² in de sokkel wordt voorzien
(inclusief het bestaande seafront in een volwaardig
belevingscentrum). Wonen wordt niet toegelaten in de
sokkel.

Variant A

Voor deze variant wordt uitgegaan van een maximaal
te realiseren vloeroppervlakte van 50.000m2 en een
maximale bouwdiepte van 30m. Deze variant gaat uit
van een maximale bouwhoogte van 10 bouwlagen. Dit
is de minimale bouwhoogte die noodzakelijk is om
50.000m2 vloeroppervlakte te realiseren. Deze variant
omvat met andere woorden een compact volume.

Samenvattend

Maximale vloeroppervlakte: 50.000m²
Bouwdiepte: max. 30m
Bouwhoogte: max. 10 bouwlagen
Compact volume
Hoofdbestemming wonen met een minimum
oppervlakte van 60% of dus minimaal
30.000m², wat overeenkomt met ca. 300
wooneenheden. In dit scenario wordt wonen
niet toegelaten in de sokkel.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximaal
40% of dus maximaal 20.000m².

Variant B

Voor deze variant wordt eveneens uitgegaan van een
vloeroppervlakte van 50.000m2 en een maximale
bouwdiepte van 30m. Deze variant gaat uit van een
gemiddelde van 8 bouwlagen en een maximale
bouwhoogte van 17 bouwlagen. Dit resulteert in een
vrijer volume, waarbij niet alle bouwvolumes overal
met dezelfde bouwhoogte worden gerealiseerd.

Samenvattend
Maximale vloeroppervlakte: 50.000m²
Bouwdiepte: max. 30m

Bouwhoogte: gemiddeld. 8 bouwlagen –
maximaal 17 bouwlagen
Vrijer volume
Hoofdbestemming wonen met een minimum
oppervlakte van 60% of dus minimaal
30.000m², wat overeenkomt met ca. 300
wooneenheden. In dit scenario wordt wonen
niet toegelaten in de sokkel.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximaal
40% of dus maximaal 20.000m².
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Conceptschets maximumscenario – variant A

Conceptschets maximumscenario – variant B
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BESCHRIJVING VAN DE ONTSLUITING EN
ORGANISATIE VAN HET PARKEREN VAN DE
VISMIJNSITE

De ontsluiting van de vismijnsite en de jachthaven
vormt mee een onderzoeksvraag binnen het MER. Het
uitgangspunt is een totaalaanpak voor de ontsluiting
van onder andere de Cruiseterminal, Oude Vismijnsite
project, de kaaien, het dorp, …

Binnen de verschillende scenario’s worden
parkeerplaatsen voorzien op niveau -1 om de
parkeerbehoefte voor de woonfunctie op te vangen.

De parkeerbehoefte van de andere functies dan wonen
is sterk afhankelijk van het gekozen programma (het
beschouwde scenario) en er worden 3 mogelijke
concepten voorgesteld. Mede op basis van het
milieuonderzoek en het gewenste programma kan een
concrete keuze worden gemaakt over de organisatie
van het parkeergebeuren.

Concept 1 – Parkeren binnen het eigen volume

De parkeerbehoefte voor de nieuwe ontwikkelingen
(anders dan wonen) wordt ondervangen binnen het
eigen volume. Dit betekent dat binnen de vier
bouwvolumes parkeerruimten worden geïntegreerd.
Dit kan bijvoorbeeld door een deel van het volume op
de kop van de site voor parkeren in te richten.

Concept 2 – Parkeren op/onder openbaar domein thv
de ‘kop’ van de Oude Vismijn

De ruimte ter hoogte van de kop van de Oude Vismijn
kan eventueel worden aangewend om de
parkeerbehoefte voor de nieuwe ontwikkelingen
(anders dan wonen) op te vangen. Dit zou bijvoorbeeld
onder de vorm van een parkeergebouw kunnen.
Hierbij zal de vormgeving van het gebouw en de
inpassing in de omgeving belangrijk zijn. Ook de
mogelijkheden van een ondergrondse parking worden
onderzocht.
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Concept 3 – Parkeren op maaiveld op eigen terrein
tijdens de aanleg

Met dit concept wordt voorgesteld om de
parkeerbehoefte tijdelijk op maaiveld op te vangen
gedurende de aanlegfase. Dit concept veronderstelt
dan wel dat de gebouwen tegelijkertijd worden
afgebroken, waardoor braakliggend terrein op
maaiveldniveau beschikbaar wordt en kan benut
worden als parkeerterrein.

Hierbij kan bijvoorbeeld gestart worden met de
realisatie van het centrale volume, waarbij de overige
gronden braak blijven liggen (er kan in principe gestart
worden met de realisatie van 1 van de 4 volumes).
Tijdens de exploitatie van het reeds gerealiseerde
volume en tijdens de bouw van het aangrenzende
volume kunnen de braakliggende terreinen gebruikt
worden voor parkeren. Voorwaarde is dat bij de
volledige exploitatie een duurzame oplossing voor het
parkeergebeuren moet gerealiseerd zijn. Deze
oplossing maakt dat een (gedeeltelijke) exploitatie
reeds mogelijk is, in afwachting van een definitieve
oplossing voor het parkeren.

4

4 De figuren stellen de realisatie van het oostelijke volume als eerste
voor. Dit is een indicatieve voorstelling. In de praktijk kan een van
de vier volumes als eerste gerealiseerd worden.
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3.2.4 Buffering ter hoogte van de
directe raakvlakken met de haven

Grenzend aan het plangebied zijn havenactiviteiten en
infrastructuren aanwezig die hinderlijk kunnen zijn
voor de bewoners in het gebied. De marinebasis ten
noorden van de Graaf Jansdijk, de activiteiten en de
spoorweg op de Zweedse kaai (en toekomstig
cruiseterminal) en het wegverkeer op de Isabellalaan
ten zuiden van het plangebied kunnen als storend
ervaren worden. Het uitgangspunt is om de hinder
maximaal te beperken door onder andere visuele en/of
auditieve buffering.

Op vandaag zijn er twee zones tussen het plangebied
en aangrenzende infrastructuur en/of
havenactiviteiten, waar visuele en/of auditieve
buffering wordt voorzien:

de zuidelijke grens van het plangebied wordt
gebufferd ten opzichte van de N34
de noordelijke grens van het plangebied
wordt gebufferd ten opzichte van het militair
domein en de toekomstige Cruiseterminal.

BUFFER TEN OPZICHTE VAN DE N34

Ter hoogte van de woonstraat Evendijk-Oost in het
zuiden van het plangebied is de Isabellalaan op zeer
korte afstand gelegen tot deze woningen. Enkele
woningen hebben een secundaire erftoegang via de
Isabellalaan.

In het GRUP “Afbakening Zeehavengebied
Zeebrugge” is ten noorden van de Isabellalaan ruimte
voorzien om een akoestische en landschappelijke
buffer te realiseren om zo een kwalitatieve overgang te
creëren tussen het woonweefsel en de infrastructuur
van de N34.

BUFFER TEN OPZICHTE VAN HET MILITAIR
DOMEIN

Ten noorden van het plangebied is het militair domein
gelegen. Ten aanzien hiervan wordt een auditieve
buffer in eerste instantie niet noodzakelijk geacht. Een
visuele buffer kan hier de beleving en de ruimtelijke
kwaliteit verbeteren. Een visuele groenbuffer tussen
het militair domein en de Graaf Jansdijk kan immers
een meerwaarde betekenen ten aanzien van de
beleving van de omgeving.

Mogelijks zijn ook bufferende maatregelen nodig ten
aanzien van de havenactiviteiten ten westen van de
Tijdokstraat ((dit vormt een onderzoeksvraag binnen
het milieuonderzoek, MER).
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3.2.5 Goederenspoorlijn Zweedse kaai

Op vandaag loopt een goederenspoor vanaf de
Kustlaan evenwijdig aan de Visserstraat richting
Zweedse kaai. De goederenspoorlijn loopt langsheen
de achtertuinen van de woningen langsheen de
Vissersstraat en Kustlaan. De goederenlijn wordt
momenteel slechts sporadisch gebruikt.

Op korte termijn zijn er geen plannen om deze
goederenspoorlijn op te heffen. De mogelijkheid wordt
gevrijwaard om het gebruik van deze spoorlijn voor
transport van- en naar de Zweedse kaai te behouden.

Op lange termijn zou deze goederenspoorlijn kunnen
worden geschrapt en kan de vrijgekomen ruimte
worden ingericht als openbaar domein (bijvoorbeeld
als een groen-as tussen de woningen in de visserswijk).
In het RUP wordt daarom mogelijks een
nabestemming opgenomen.
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3.3 Alternatieven

3.3.1 Nulalternatief

Het nulalternatief betreft het alternatief dat erin bestaat
het voornemen (plan of project) niet uit te voeren,
waarbij de overige geplande ontwikkelingen wel
plaatsgrijpen. Dit houdt in dat het plangebied verder
evolueert en ingevuld wordt cfr. de geldende
bestemmingsplannen (zijnde het BPA) en ook de
geplande ontwikkelingen in de omgeving gerealiseerd
worden. Het nulalternatief wordt als een niet redelijk
alternatief beschouwd gezien de vooropgestelde
doelstellingen niet kunnen worden behaald binnen het
huidige BPA. Het plangebied heeft nieuwe impulsen
nodig om de leefkwaliteit te verhogen, verloedering
tegen te gaan, realisatie van economische en
toeristische trekkers, …. Het behoud van de huidige
(planologische) toestand wordt bijgevolg als een niet
wenselijk alternatief beschouwd. De beschrijving van
het nulalternatief komt impliciet aan bod bij de
beschrijving van de huidige situatie.

Daar op vandaag voor veel geplande ontwikkelingen
wel een beleidsbeslissing is genomen, maar nog geen
concrete plannen voorliggen zal het nulalternatief op
kwalitatieve wijze worden beschreven. Er zal worden
aangegeven in welke mate het plangebied kan
evolueren volgens de huidige bestemmingsplannen en
geplande ontwikkelingen en kan aangegeven worden
welke garanties een nieuw plan kan bieden ten
opzichte van het nulalternatief.

3.3.2 Inrichtingsalternatief

Het behoud van de bestaande gebouwen van de Oude
Vismijnsite, waarin het gewenste programma wordt
ondergebracht zou als inrichtingsalternatief
beschouwd kunnen worden. Dit betekent dat de
bestaande gebouwen behouden blijven en een
(minimum) programma binnen deze bestaande
gebouwen wordt gerealiseerd. Het betreft de bestaande
industriële gebouwen met 2 bouwlagen een
bouwdiepte van 30m. De huidige infrastructuur is
echter niet aangepast aan de invulling van het
vooropgestelde programma.

De industriële gebouwen zijn ontworpen in functie
van de vismijnfunctie (ateliers met mezzanine aan de
Vismijn straatzijde met dubbele hoogtes met grote
poorten aan de kade zijde). Het gebouw werd ‘blind’
gemaakt in functie van het Seafront. Enkel aan de
straatzijde zijn enkele ruimten open gebleven.

Het bestaande gebouw zou verregaand moeten
aangepast worden om functioneel, ergonomisch,
energetisch en op vlak van brandveiligheid te
voldoen aan de huidige normen voor nieuwe
bestemmingen. Realisatie van woonfunctie is quasi
uitgesloten wegens de bestaande gebouwdiepte van
30m.
De nuttige vloeroppervlakte (8.000m²) is zeer
beperkt.

BURO II heeft in kader van de beschrijving van de
scenario’s ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Hieruit
blijkt dat meerdere inrichtingsalternatieven mogelijk
zijn binnen de gestelde randvoorwaarden inzake de
maximale vloeroppervlakte en bouwdiepte.
Voorliggend plan-MER gaat daarom uit van de
beschreven werkhypothese en maakt zo verschillende
inrichtingsalternatieven mogelijk. Het uiteindelijk
gekozen scenario zal binnen dit onderzoeksvenster van
de vooropgestelde werkhypothese gelegen zijn.
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4 Omgevingsanalyse
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4.1 Analyse van de huidige situatie

4.1.1 Abiotische kenmerken

TOPOGRAFIE

De omgeving van Zeebrugge en Zeebrugge zelf is vrij
vlak, net zoals de gehele kustlijn van Vlaanderen tot ca.
10 kilometer landinwaarts. Het deelgebied Vismijn ligt
op een hoogte van 6,30 meter (Figuur 20:
Hoogtemeeting met profiel (www.geopunt.be). Op de
gehele lengte van Zeebrugge zijn er nauwelijks
hoogteverschillen van 5 meter of meer aanwezig.

BODEMKENMERKEN

De bodemkaart (Kaart 6) geeft in Zeebrugge een
bodemtype van voornamelijk antropogene grond.
Meer naar het zuiden toe, rondom Zeebrugge en
langsheen het Boudewijnkanaal, is een zone van bijna
uitsluitend kreekruggen en enkele schorgronden
aangeduid, als onderdeel van het poldergebied ten
westen van het Boudewijnkanaal. Op de noordelijke
rand van het centrum van Brugge ligt de overgang van
het poldergebied naar de zandstreek en wijzigt het
bodemtype van kreekruggen naar nat en vochtig zand.
Kaart 7 geeft een overzicht van de gekende
bodemverontreinigingen in en rond het plangebied
weer.

Figuur 20: Hoogtemeeting met profiel (www.geopunt.be)

GEOLOGISCHE KENMERKEN

Volgens de hydrogeologische homogene zones bestaat
Zeebrugge voornamelijk uit een poldergebied (verzilte
gebieden) met in het zuiden een klein deel van de
Vlaamse Vallei (en zijn bijrivieren en kustvlakten). Ten
westen en oosten van Zeebrugge zijn duingebieden
gelegen aan rand van de kust. Verder ligt Zeebrugge
net op de scheiding tussen de Formatie van Aalter (Aa)
in het westen en de Formatie van Maldegem (Ma) in
het oosten van Zeebrugge.

HYDROGRAFISCHE KENMERKEN

Het gebied is gekenmerkt door de voor- en
achterhaven. Ten zuiden van Zeebrugge liggen het
Prins Filipdok en het Oud Ferrydok die in verbinding
staan met het Verbindingsdok en het Noordelijk
insteekdok die op hun beurt in verbinding staan met
het Boudewijnkanaal. Het waterniveau van de dokken
wordt onder andere geregeld door de Visartsluis (ten
westen van Zeebrugge) en de P. Vandammesluis (ten
oosten van Zeebrugge). De voorhaven bestaat onder
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andere uit de Zweedse Kaai en de jachthaven (Oude
Vismijn).

Het plangebied is overstroombaar vanuit de zee.
Daarnaast duidt de watertoets (Kaart 8) effectief
overstromingsgevoelige zones aan ten zuidoosten van
de P. Vandammesluis, grenzend aan het Schipdonk- en
het Leopoldkanaal. Ook ten zuiden van de Strandwijk
ligt een effectief overstromingsgevoelig gebied. Er zijn
verschillende initiatieven lopende om de
overstromingsgevoeligheid in deze zones aan te
pakken. Zo is bijvoorbeeld ten zuiden van de
strandwijk het signaalgebied Oudemaarspolder
aangeduid (status: goedgekeurd advies door CIW op
22/06/2016)

4.1.2 Biotische kenmerken

VEN-GEBIEDEN

In de omgeving van Zeebrugge (binnen een straal van
5km) zijn volgende GEN-gebieden aanwezig (Kaart 9):
ten oosten van Zeebrugge zijn dit De Baai van Heist
(strandvlakte met slikken en schorren en behorend tot
Vlaamse natuurreservaten), Sashul (vochtige
weilanden omgeven door dijken), de Vuurtorenweide
(weiden met plassen en greppels) en de Kleiputten van
Heist (met riet begroeide plassen en behorend tot
Vlaamse natuurreservaten); ten westen van Zeebrugge,
tegen de Strandwijk, liggen de GEN-gebieden De
Fonteintjes (langgerekt duinengebied en erkend
natuurreservaat) en de Oudemaarspolder (grasland
met kleine grachten). Aan de westzijde van het
Boudewijnkanaal liggen De polders Boudewijnkanaal,
ongeveer in het midden van Zeebrugge en Brugge.

BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

Vele gefragmenteerde en eerder kleine biologisch
waardevolle gebieden zijn te zien op de biologische
waarderingskaart (Kaart 10, 2014) in de omgeving van
Zeebrugge, met uitzondering van twee zones:

Ten eerste het langgerekt biologisch waardevol
gebied ter hoogte van De Fonteintjes, dat een deel
van de westelijke voorhaven inneemt.

Ten tweede een grote zuidelijke zone en twee
kleinere oostelijke zones die geselecteerd zijn als
gebieden die belangrijk zijn voor de fauna.

HABITAT- EN VOGELRICHTLIJNGEBIEDEN

De Baai van Heist, de Kleiputten van Heist en De
Fonteintjes behoren tot het habitatrichtlijngebied.

‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’
(BE2500001). Ook Oudemaarspolder, de  polders
Boudewijnkanaal langsheen het kanaal behoren
gedeeltelijk tot het habitatrichtlijngebied ’Polders’

Het noordelijk deel van Zeebrugge, de voorhaven,
behoort samen met de Baai van Heist tot het
vogelrichtlijngebied voor kustbroedvogels te
Zeebrugge. Ten zuidwesten en ten zuidoosten van
Zeebrugge ligt een groot vogelrichtlijngebied, het
poldercomplex, dat zich bijna uitstrekt tot in Brugge.

4.1.3 Landschappelijke structuur

BESCHERMD ERFGOED

Binnen het plangebied is geen beschermd erfgoed
gelegen. Grenzend aan het plangebied is het
beschermd monument ‘Zeebrugge Churchyard met
het Zeebrugge Memiorial oorlogsmonument’ gelegen
(OW002844). Het is gelegen langsheen de Sint-
Donaasstraat grenzend aan de Sint-Donaaskerk.

ARCHEOLOGIE

In het plangebied kunnen archeologisch waardevolle
elementen voorkomen. Zo werden bijvoorbeeld tijdens
de werken voor de vernieuwing van de Rederskaai,
Graaf Jansdijk en Tijdokstraat diverse loopgraven,
tunnels en ondergrondse ruimten vastgesteld van
Duitse origine.

VASTGESTELDE LANDSCHAPSATLASRELICTEN

Rondom Zeebrugge is slechts één vastgesteld
landschapsatlasrelict (voormalige vastgestelde
ankerplaats). Ten zuidwesten van Zeebrugge, op een
afstand van ongeveer 7 kilometer, ligt de Uitkerkse
polder (Figuur 21) die aansluit op het strand van de
Noordzee.

Het overgrote deel van de landbouwpercelen
wordt gebruikt als grasland met een combinatie
van laantjes, kleine grachten en poelen, waar men
vaak een microreliëf aantreft.

Het strand bestaat uit een grote zandvlakte met
een lage helmgrasbegroeiing of helemaal geen
begroeiing in de stuifzones. De verstuiving van
zand vanuit de duinen is een natuurlijk en
zeldzaam fenomeen langs de kust, dat zich enkel
manifesteert in droge periodes. Aan de landzijde
bestaat de begroeiing uit een afwisseling van
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grazige begroeiing en struweel, met verspreide
zones zonder begroeiing.

WETENSCHAPPELIJKE INVENTARIS
LANDSCHAPSATLASRELICTEN

Op een afstand van ongeveer 2 kilometer ten westen
van Zeebrugge zijn twee landschapsatlasrelicten uit
de wetenschappelijke inventaris landschapsatlas
gelegen.

De Fonteintjes en zijn omgeving (Figuur 22), een
ankerplaats die zich uitstrekt langs het strand en
de duinen tussen Blankenberge en Zeebrugge.
Ter hoogte van de nieuwe haven van Zeebrugge
kent het strand een grote breedte, waar het
voornamelijk begroeid is met duingraslanden.
De Oudemaarspolder (Figuur 23) die ten zuiden
van De Fonteintjes gelegen is en voornamelijk uit
een kleigrond bestaat waardoor er een permanent
hoge grondwaterstand heerst. Dit verklaart
waarom de Oudemaarspolder grotendeels onder
grasland is blijven liggen. Het gebied zelf heeft
een zeer open karakter en de weinige bebouwing
bestaat uit kleine hoevetjes en enkele nieuwbouw
op grotere afstand tot de dijk.

Figuur 21: Uitkerkse polder

Figuur 22:  De Fonteintjes en omgeving. Bron:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135127

Figuur 23: Oudemaarspolder. Bron:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135173

Verder ten zuiden van Zeebrugge is het
landschappelijk erfgoed Groot Ter Doest en omgeving
gelegen. Het gebied bestaat uit een polderlandschap
dat gekenmerkt wordt door zijn lage ligging en zeer
hoge grondwaterstand. Door de natte bodemcondities
zijn grote stukken van het gebied permanent grasland
gebleven. In het oosten wordt de het gebied visueel
begrensd door het dijklichaam van het
Boudewijnkanaal met de begeleidende bomenrijen.

4.1.4 Bouwkundig erfgoed

In het plangebied zijn een twintigtal bouwwerken
opgenomen als relicten in de inventaris bouwkundig
erfgoed. Zo zijn bijvoorbeeld het Visserkruis, het
Oeverlicht, het Havenmeester gebouw en clubhuis
Alberta opgenomen in de inventaris, alsook de
Vismijnsite en het Prins Albertdok zelf. In Zeebrugge
Dorp zijn enkele burgerhuizen langs de Heiststraat
opgenomen, langs de Kunstlaan zijn een dorpswoning,
een oorlogsmonument van WOII en een
elektriciteitscabine uit de jaren ’20 opgenomen.

Buiten het plangebied zijn onder meer het Oud-
Ferrydok (ten zuiden), het Hof van Zwankendamme
(ten zuiden), het Noordelijke Insteekdok (ten zuiden),
het station van Zeebrugge-Dorp (Stationswijk), en de
Caxtonweg (ten noorden) opgenomen in de inventaris
van het bouwkundig erfgoed.

Wat betreft de Vismijn bestaat het huidig complex van
1948 uit een erg sobere baksteenarchitectuur, waarbij
rond 1970 aan de oostelijke zijde een gedeelte
bijgebouwd werd in een eigenzinnige postmoderne
stijl.
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4.1.5 Ruimtelijke structuur

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Het plangebied wordt gekenmerkt door de
aanwezigheid van voornamelijk gesloten woningbouw
in combinatie met halfopen woningbouw, al komt het
hierbij vaak neer op het afbouwen van een rij gesloten
woningtypes. Het eerder homogene woonweefsel
bestaande uit gesloten bebouwing wordt doorbroken
door enkele vrijstaande of een specifieke vorm van
halfopen villa’s. Hoofdzakelijk in de buurt van de
Rederskaai in het noorden en de Tijdokstraat ten
westen van het plangebied komen aangebouwde
appartementsblokken voor die vaak meer dan 4
bouwlagen hebben. Zowel de Oude Vismijnsite en het
OLV Ter Duinen in het zuiden hebben enkele atypische
gebouwen, zoals de loodsen langsheen de
Vismijnstraat.

Wat betreft het aantal bouwlagen is er een duidelijk
verschil merkbaar in de dichtheid van de bebouwing.
Ten noorden, rond de dokkenstructuur, komen
voornamelijk bouwblokken van 4 bouwlagen en meer
voor, net zoals de buurt van de Tijdokstraat. In het
zuidelijke deel van het plangebied komen
hoofdzakelijk gebouwen met 2 bouwlagen en een
dakconstructie voor. Daardoor is de bouwdichtheid in
het noorden en het westen hoger (door het gebruik van
meerdere bouwlagen) dan in de rest van het
plangebied.
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Figuur 24: Type bebouwing binnen het plangebied
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Figuur 25: Aantal bouwlagen

In het plangebied komen overwegend woonpercelen
met een- en meergezinswoningen voor. Er is, net zoals
de bouwhoogte, een duidelijk afleesbaar verschil
tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het
plangebied. Ten noorden van het plangebied komen
voornamelijk meergezinswoningen voor die gesitueerd
zijn langsheen de Rederskaai. In het zuidelijk deel
komen vooral eengezinswoningen voor, voornamelijk
in de delen ten zuiden van de Kustlaan en de
bouwblokken tussen de Visserstraat en de Kustlaan.

Het gebied wordt in twee gesneden door de Kustlaan.
Beide gebieden zijn morfologisch verschillend. Het
zuidelijke deel, dat behoort tot Zeebrugge dorp en
voornamelijk bestaat uit eengezinswoningen, kenmerkt
zich door een slingerend stratenpatroon. Het
noordelijk deel is orthogonaler en maakt deel uit van
de Vissershaven. Een concentratie van horeca en
winkels is voornamelijk te vinden rond de Vismijn en
het Prins Albertdok.
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Figuur 26: Aanwezige functies binnen het plangebied
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OPEN RUIMTE STRUCTUUR

De belangrijkste open ruimte binnen het plangebied
wordt gevormd door de kades langs het Tijdok en
Prins Albertdok. De kades vormen een brede,
potentieel kwalitatieve publieke ruimte aan het water.
Ter hoogte van de Oude Vismijn zijn de kades vrij smal
en eerder onaantrekkelijk. De Rederskaai ten noorden
vormt een promenade langs de jachthaven van het
Prins Albertdok. De Tijdokstraat, de Vismijnstraat en
de kop van het Prins Albertdok zijn verouderd en
onaantrekkelijk. De kades worden als gefragmenteerde
en onaantrekkelijke ruimten ervaren.

Binnen het plangebied zijn enkele groenruimten
gesitueerd.

De omgeving van het Visserskruis is
heraangelegd waardoor het een van de
belangrijkste groene ruimte binnen het

plangebied geworden is. Een nadeel is dat het
park eerder slecht gelegen is.
Ook langsheen de Graaf Jansdijk is een smal
en langgerekt park aanwezig, dat
buitenruimte biedt aan de omwonenden van
de Rederskaai. Ruimtelijk heeft het park
echter weinig relatie met de rest van het
plangebied.
Verder liggen er een aantal stukken restgroen,
verspreid in het plangebied, die momenteel
weinig aantrekkelijk zijn.

Tot slot behoort ook de Kustlaan tot de open ruimte.
De Kustlaan heeft op vandaag een breed wegprofiel
van gevel tot gevel: ventwegen aan beide zijden, een
2x2 profiel en een centrale trambedding. De Kustlaan
vormt een belangrijke open ruimte in de Vissershaven.

Figuur 27: Open ruimte structuur van het plangebied
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RECREATIEVE STRUCTUUR

Het plangebied bevat een vrij uitgebreide recreatieve
functie. Langs de vismijnstraat is het maritiem
themapark Seafront gelegen. Langs Prins Albertdok
zijn het lichtschip ‘West-Hinder’ en de Russische
onderzeeër ‘Foxtrot’ populaire attracties. Het Prins
Albertdok zelf doet dienst als jachthaven voor 3 zeil-
en jachtclubs, elk met hun ligplaatsen en
jachthavengebouw/clubhuis (RBSC, Westhinder
Marina en BZYC). Verder is hotel Ibis Style in het
zuidwesten binnen het plangebied gelegen en net
buiten het plangebied ligt de cruiseterminal langs de
Zweedse kaai.

Situering  zeil-  en  jachtclubs  (1:  RBSC;  2:  Westhinder
Marina; 3: BZYC)

Het recreatieve fietsnetwerk in het plangebied wordt
sterk beïnvloed door de drukke verkeersas (Kustlaan)
die het gebied doorkruist. De Zeehavenroute van
ongeveer 32.7km tussen het fietsknooppunt 33 en 36
doorkruist het plangebied: de route loopt via de
Werfkaai en de Vismijnstraat om dan via het dorp van
Zeebrugge terug op de Kustlaan verder te fietsen en af
te slaan richting het zuiden.
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4.1.6 Mobiliteit

FUNCTIONEEL FIETSNETWERK

De gehele Kustlaan is gemarkeerd als een hoofdroute
voor fietsers, meer bepaald als een fietssnelweg. De
Kustlaan loopt diagonaal doorheen het plangebied en
is voorzien van een overwegend vrijliggend fietspad
uitgezonderd enkele locaties waar het fietspad
aanliggend is. Ten oosten van het plangebied is er een
aftakking van de Kustlaan naar het zuiden toe waarbij
de fietssnelweg verder loopt richting de Vaartdijk,
langsheen het Leopoldkanaal.

Ook is de Lanceloot Blondeellaan gemarkeerd als een
functionele  fietsroute. Deze laan sluit dwars aan op de
Kustlaan ten westen van het plangebied en doorkruist
de Stationswijk.

OPENBAAR VERVOER

Een belangrijke onderdeel van het aanbod aan
openbaar vervoer in Zeebrugge is de kusttram. De
tramlijn begint in Knokke en eindigt in Adinkerke, met
een totale lengte van 67km. De tram zelf halteert vier
keer in Zeebrugge: de Zeesluis, de Kerk, de Vaart en de
Strandwijk.

Wat de buslijnen betreft is er één buslijn (lijn 47) die
pendelt richting Brugge. Deze lijn vertrekt vanuit het
centrum van Brugge, rijdt via de Expresweg en de
achterhaven naar Zeebrugge en maakt een lus ten
oosten van de Strandwijk om dan terug richting
Brugge te rijden. De buslijn wordt voornamelijk
gebruikt door toeristen die aangemeerd zijn in
Zeebrugge en het centrum van Brugge willen
bezoeken. Ook de belbus Zeebrugge verbindt – met
een terminus aan A.Z. Sint Jan – Zeebrugge met het
Brugse stadscentrum. Aan het A.Z. kan kunnen het
stadscentrum en het station Brugge via stadslijnen
worden bereikt.

Het projectgebied wordt ook bovenlokaal ontsloten
door de trein. Het station Zeebrugge Dorp is gelegen
op ca. 400 m ten zuidwesten van het projectgebied. Het
station Zeebrugge Dorp wordt jaarrond bediend (lijn
Brugge-Zeebrugge), met een frequentie van 1 trein per
uur.  Het station Zeebrugge Strand is ca. 1 km ten
westen van het projectgebied gelegen. Dit station
wordt enkel in de zomermaanden bediend.

Figuur 28: Buslijnen in Zeebrugge. Bron: https://www.delijn.be/nl/perronindeling/netplannen
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WEGCATEGORISERING

De Isabellalaan, ten zuiden van de dorpskern en aan de
rand gelegen, is gecategoriseerd als een primaire weg
II, net zoals de N350 en de Zeesluisstraat die dwars op
de Isabellalaan staan. Daarnaast is de Kustlaan (N34a),
die door het centrum van Zeebrugge loopt,
gecategoriseerd als een secundaire weg II. Buiten
Zeebrugge ligt de Baron de Maerelaan die zuidelijk
aansluit op de Expresweg richting Brugge en
gecategoriseerd is als een primaire weg I. Tot slot zijn
er ten oosten van Zeebrugge nog enkele lokale wegen
II.

ATLAS DER BUURTWEGEN

Doorheen het plangebied zijn enkele buurtwegen
aangeduid. De huidige straat Evendijk Oost staat op de
atlas ingetekend als Chemin nr 21. Vanaf deze weg
loopt Chemin nr 22 door het plangebied (geen overlap
met bestaande wegen). Ter hoogte van het Prins
Albertdok zelf liep ook een buurtweg: Chemin nr 14.

Figuur 29: Wegcategorisering. Bron: mobiliteitsplan Brugge

Figuur 30: Buurtwegen ter hoogte van het plangebied
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WEGONTSLUITING

De hoofdontsluiting van Zeebrugge is voornamelijk
geënt op de N31 (expresweg, zie kaart 1). Deze sluit
aan op de Kustlaan ten westen van de Visartsluis. De
kruising van de Visartsluis vormt een knelpunt,
voornamelijk omdat de twee bruggen te smal zijn voor
een fietsveilig en comfortabel wegprofiel. Telkens de
sluis in werking gaat, moet het verkeer omgeleid
worden.

Binnen het plangebied is de Kustlaan op vandaag de
belangrijkste diagonaal ontsluitende as.

Het toekomstperspectief voor de Kustlaan omvat
echter een herinrichting waarbij de Kustlaan N34a
wordt ingericht als openbaarvervoersas en als
ontsluitingsweg voor Zeebrugge. Met de herinrichting
zal doorgaand verkeer in de toekomst worden
afgewikkeld via de Isabellalaan N34 en zoveel als
mogelijk worden gemeden op de N34a.

De overige straten binnen het plangebied zijn
voornamelijk woonstraten met dubbele rijrichting.

Figuur 31: Ontsluiting van het plangebied
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PARKEREN

De parkeerplaatsen zijn binnen het plangebied
verspreid aanwezig. Een groot deel van de kades langs
de Rederskaai en de Tijdokstraat worden gebruikt als
parkeerplaatsen. Hierbij moet worden opgemerkt dat
de situatie aan de Tijdokstraat ondertussen gewijzigd
is: door de realisatie van het clubhuis van de BZYC is

het aantal parkeerplaatsen in de Tijdokstraat
afgenomen.

Maar ook in de Vismijnstraat en de Graaf Jansdijk zijn
heel wat parkeerplaatsen. De parkings op het publiek
domein worden voornamelijk gebruikt door de
bewoners van de appartementen binnen het
plangebied. In de overige straten is het bijna altijd
mogelijk om aan één of twee zijden van de weg te
parkeren.

Figuur 32: Parkeren in het plangebied
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SPOOR NAAR ZWEEDSE KAAI

Diagonaal door het plangebied loopt een
goederenspoor tussen de achterhaven en de Zweedse
Kaai. Het spoor kruist de Kustlaan ter hoogte van het
kruispunt met de Heistraat en loopt verder richting
Zweedse Kaai tussen de woningen aan de Kustlaan en
de Visserstraat. Daar is het goederenspoor erg dicht
gelegen bij de bestaande bebouwing.

Volgens Infrabel is uitbreiding van de
spoorinfrastructuur noodzakelijk om de groei van de
haven in Zeebrugge mogelijk te maken. Infrabel werkt
dan ook aan een uitbreiding van de capaciteit op de
spoorlijnen in de Zeebrugse haven. Daarnaast probeert
Infrabel de spoorinfrastructuren in Zeebrugge te
verbeteren en knelpunten weg te werken. Het spoor
naar de Zweedse Kaai is momenteel niet opgenomen in
de projecten van Infrabel. Op vandaag is er slechts een
beperkte activiteit op dit spoor.

Figuur 33: Spoor naar Zweeds Kaai vanuit de Wandelaarsstraat

Figuur 34: Projecten Infrabel in Zeebrugge (2012). Bron: https://www.infrabel.be/nl/de-haven-van-zeebrugge-toegankelijker-maken
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4.2 Knelpunten en potenties in het plangebied

Op basis van de analyse van de bestaande ruimtelijke
structuur zijn enkele knelpunten en potenties
gedetecteerd.  We kunnen stellen dat het plangebied
een sterke tweeledigheid kent. Enerzijds is er de
omgeving van de Oude Vismijn en het Prins
Albertdok. Anderzijds de dorpsstructuur ten zuiden en
ten noorden van de Kustlaan. Beide delen omvatten
een aaneengesloten  bebouwing.  In de omgeving van
het dok zijn het voornamelijk appartementen die deel
uitmaken van het bouwblok, terwijl dat in het dorp
hoofdzakelijk eengezinswoningen zijn. Ten noorden
van de Kustlaan is het toeristische gerichte deel van
Zeebrugge waar meer handel en horeca voorkomt en
waarin Seafront een belangrijke rol speelt.

4.2.1 Knelpunten

afwezige buffering van de woonwijken ten
aanzien van de zeehavenactiviteiten;
sterke barrièrewerking door de talrijke weg-,
water en spoor- infrastructuren, waardoor de
verschillende wijken ruimtelijk van elkaar
gescheiden zijn;
een geïsoleerde ligging van de wijk door de
moeilijk oversteekbare Kustlaan en het
goederenspoor naar de Zweedse Kaai;
hoge ontwikkelingsdruk van de Zeehaven op
het woonweefsel;
een onveilige en beperkte infrastructuur voor
functioneel en recreatief-toeristisch
fietsverkeer;
Zeebrugge, in het bijzonder de Vissershaven,
is niet op een kwalitatieve manier ontsloten
vanuit het hinterland, noch met het openbaar
vervoer, noch met de auto, noch met de fiets.
ter hoogte van de kades van Zeebrugge
bestaat er een hoge parkeerdruk op het
openbaar domein;
risico op overstroming vanuit zee;
aanwezigheid van vrij veel onbruikbaar groen
voor binnen het plangebied;
de huidige uitstraling van Seafront in de
omgeving is beperkt, het Seafront biedt ook
weinig meerwaarde voor de bewoners.

4.2.2 Potenties

nabijheid van de zee en het daarmee
samenhangende kusttoerisme;
toeristische potenties voor de Oude Vismijn
en de jachthaven;
opportuniteiten voor herwaardering en voor
het creëren van een geanimeerde
multifunctionele omgeving die voor de Kust
een meerwaarde kan hebben;
nabijheid van havenactiviteit;
Zeebrugge heeft een enorm toeristisch
potentieel door de geplande cruiseterminal
aan de Zweedse Kaai;
het parkgebied Visserskruis en het park langs
de Graaf Jansdijk zijn belangrijke aanzetten
voor openbare groene ruimten voor bewoners
en toeristen;
een aantal zones liggen braak, vooral rond de
omgeving van de Visartsluis en tussen de
Vismijnstraat en de Vissersstraat. Dit zijn
potentieel te ontwikkelen zones;
de raakvlakken tussen dorp, dokken en haven
kunnen als potentieel te ontwikkelen zones
gezien worden.
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5 Geplande ontwikkelingen
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5.1 Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

Zeebrugge zelf is niet opgenomen in de afbakening van
het regionaalstedelijk gebied Brugge of de deelplannen
van de afbakening. Relevante informatie heeft enkel
betrekking op de N31 of de expresweg (kaart 1).
 In de afbakening van Brugge staat dat de gewenste
structuur voor het wegverkeer van het regionaal
stedelijk gebied onder andere gevormd wordt door de

N31, waarbij de N31 zo wordt heringericht dat hij de
volgende beoogde functies kan opnemen: ontsluiting
zeehavengebied van Zeebrugge, ontsluiting voor het
kusttoerisme aan de Oostkust, verdeelweg binnen de
stedelijke wijken van Brugge en ontsluiting van het
regionaal stedelijk gebied.

5.2 Strategische Plan voor de Haven Brugge-Zeebrugge (2005)

Het strategische plan voor de haven Brugge-Zeebrugge
beschrijft de gewenste ontwikkeling van het
zeehavengebied van Brugge en Zeebrugge op korte (5
jaar), middellange (10 tot 15 jaar) en lange termijn (30
jaar). De haven is een belangrijke economische poort
voor Vlaanderen en het strategisch plan moet een
strategie uitwerken voor de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van deze economische poort. Het
strategisch plan moet rekening houden met de
maximale bescherming van de woonzones, het behoud
en het versterken van de natuurlijke infrastructuren en
het mogelijk maken van een economische expansie
mits zuinig ruimtegebruik.

In het strategisch plan worden concepten aangekaart
voor de ruimtelijke ontwikkeling van het
zeehavengebied. Volgende concepten zijn relevant
voor het plangebied:

Concept 6: een leefbare, aantrekkelijke en
milieuvriendelijke haven. Door een ruimtelijke
(her)ordening van de havenactiviteit zoals
afstandsregels in functie van de activiteiten, een
visueel-esthetisch en/of akoestische buffering etc.
wordt de impact op de omliggende woonzones
beperkt.

Concept 7: Leefbare dorpen en kwalitatieve omgeving
door het behoud en het versterken van de
landschappelijke structuur en de functies eigen aan de
open ruimte, het behoud en versterken van het zicht
op/contrast met de open ruimte vanuit de dorpen, het

uitwerken van dorpsranden, het uitbouwen van een
lokaal veilig en autonoom wegennet, het versterken
van het openbaar vervoer en het versterken van
dorpscentra.

Concept 11: De haven is een goede buur van het
kusttoerisme, waarbij de havenactiviteit het
kusttoerisme niet in het gedrang brengt. Op het vlak
van toegankelijkheid van de badplaatsen wordt zoveel
als mogelijk een gescheiden stelsel nagestreefd. De
hinder (zoals verkeersonleefbaarheid, lawaai,
lichtvervuiling en visuele vervuiling) wordt beperkt.

De (ruimtelijke) ontwikkelingsvisie voor het
zeehavengebied en omgeving wordt neergeschreven in
kernbeslissingen. Relevante kernbeslissingen zijn:

de uitbouw van het spoorwegennet, waarbij
maatregelen zullen uitgewerkt worden in
functie van de leefbaarheid van Zeebrugge.
leefbare dorpen en stadswijken, waarbij een
akoestische buffer geïntegreerd wordt.

een zichtbare en gastvrije haven (toeristisch-
recreatief medegebruik) voorzien, zolang dat
dit de economische functie niet hypothekeert.
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5.3 Complex project ‘nieuwe zeesluis Zeebrugge’

Op 15 juli 2016 verleende de Vlaamse regering
toestemming voor de start van het planningsproces:
realisatie van een nieuwe tweede toegang tot de haven
van Zeebrugge. De huidige Visartsluis (1907)
beantwoordt namelijk al lang niet meer aan de noden
van de moderne scheepvaart. Er werd reeds een
alternatievenonderzoeksnota opgesteld waarin
verschillende opties voor de vernieuwing en/of
verplaatsing van Visartsluis, de Vandammesluis en de
omliggende infrastructuur (N34, kusttram,..) werden
onderzocht.

Ook wordt onderzocht hoe en waar de Nx gerealiseerd
kan worden; een nieuwe verbindingsweg tussen de
N31 Expresweg en de N350 (zie ook 5.9). Deze Nx kan
zo een deel van het verkeer van de N34 overnemen en
deze ontlasten.

In het alternatievenonderzoek werd de compabiliteit
van de nieuwe zeesluis met de Nx onderzocht. De
Alternatievenonderzoeksnota (AON) van dit complex
project was openbaar raadpleegbaar van 5 oktober tot 5
november 2016.

Figuur 35: locatieoverzicht alternatievenonderzoeksnota
'Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van
Zeebrugge’, september2016

5.4 Gebiedsgericht project “leefbare Haven Zeebrugge”

Leefbare Haven Bis versterkt het economisch weefsel
van de haven met investeringen in omgevingskwaliteit,
maatschappelijke leefbaarheid en duurzame mobiliteit.
Via eenvoudige ingrepen of acties krijgen openbare
ruimtes in woon- en werkzones een waardevollere
invulling om zo het sociaaleconomisch draagvlak te
verbreden in en om de Zeebrugse haven. Ingrepen die
relevant zijn voor Zeebrugge zijn: Heraanleg Sint-
Donaaspark in Zeebrugge-Dorp; realisatie uitzichtpunt
ter hoogte van de Zweedse kaai in Zeebrugge; diverse

communicatieacties zoals infoborden; groenbuffering
op bermen en langs paden; fietspaden aanleggen voor
functioneel fietsverkeer; het opvolgen van het actieplan
Masterplan Fiets.

Via het instellen van een gecoördineerde communicatie
(klinkbordgroepen, infosessies, brochure, website etc.)
wordt het ruime publiek in contact gebracht met de
verdere uitbouw van de Zeebrugse haven.
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5.5 Conceptstudie “revitalisering Zeebrugge”

In 2015 won de stad Brugge een conceptsubsidie in het
kader van een wedstrijd van de Vlaamse overheid voor
innoverende stadsvernieuwingsprojecten. Met ‘Brugge
aan Zee’ wil de stad een concept uitwerken om drie
uitdagingen voor Zeebrugge aan te gaan: Zeebrugge
moet aantrekkelijk worden om te wonen, de
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de

regio moet worden verhoogd, en de economische
activiteit in de haven moet worden versterkt. Hiertoe
dient een geïntegreerde en globale visie voor
Zeebrugge ontwikkeld te worden. In de conceptstudie
wordt bijgevolg onderzocht welke functies er op de
vismijnsite kunnen komen/behouden dienen te blijven.

5.6 Beleidsplan Haven 2011-2020

Het Beleidsplan van de Zeebrugse haven voorziet
langsheen de Zweedse Kaai een RORO terminal langs
beide kades. Een RORO terminal voorziet een
aanlegkade voor schepen met auto’s, trucs of ander
rollend matrieel. Verder voorziet het Beleidsplan
Haven voornamelijk woonzones, groenzones en een
militaire zone in het plangebied. Ook de realisatie van
een nieuwe zeesluis is opgenomen in dit plan.

Figuur 36: kaart van de havenzone van Brugge-Zeebrugge:
Beleidsplan 2011-2020

5.7 Territoriaal ontwikkelingsprogramma (T.OP)

Een Territoriaal Ontwikkelingsprogramma is een
nieuw instrument in het ruimtelijk beleid. Ruimte
Vlaanderen coördineert 3 T.OP’s: Centraal Limburg, de
Noordrand en de Kustzone. Het T.OP Kustzone gaat
over de rol van het polderlandschap aan de kust dat op
middellange termijn zal veranderen onder invloed van
de klimaatverandering en de vergrijzingsdruk en
onderzoekt wat deze nieuwe evoluties betekenen voor

de omliggende verstedelijkte gebieden en de druk op
de open ruimte. Het doel is om door een meer
dynamische planning via een bottom-up traject een
actieprogramma / visieontwikkeling te realiseren.
Momenteel wordt de processtructuur, het plan van
aanpak en het procesverloop uitgetekend waarbij
diverse stakeholders betrokken zullen worden.
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5.8 Kustveiligheidsplan: masterplan Kustveiligheid

Het doel van het kustveiligheidsplan (2011) is om op
lange termijn de hele kust te beschermen tegen
uitzonderlijk zware stormen en overstromingen. Het
plan geeft een overzicht van alle risicozones en de
maatregelen die prioritair zijn, en dit voor de tien
kustgemeenten langsheen de Vlaamse kuststreek. De
verwachte stijging van het zeeniveau tot in het jaar
2050 is in rekening gebracht. Specifiek voor de haven
van Zeebrugge wordt een stormmuur voorzien rond
het Prins Albert I-dok tot op een niveau van +8m
T.A.W. die aansluit aan de Visartsluis en de P.
Vandammesluis. Afhankelijk van de locatie varieert de
hoogte van deze muur tussen de 1 en 3m ten opzicht
van het maaiveld. Net ten westen van de P.
Vandammesluis wordt er bijkomend een erosiewerend
talud in gras aangelegd.

In kader van het Kustveiligheidsplan werd voor de
overstromingsmaatregelen in de haven van Zeebrugge
een verzoek tot ontheffing opgemaakt (PR2062).

Figuur 37: Aandachtzones in de haven van Zeebrugge (rood:
problemen op de zeewering, geel: problemen op de zeewering + in het
achterland tgv bres, zwart: veiligheidslijn- 7m achterhaven
Zeebrugge)

5.9 Strategisch beleidsplan voor toerisme aan de kust (2009-2014)

Dit beleidsplan zet in vier stappen het beleid uit
waarin krachtlijnen en prioriteiten worden
vooropgesteld voor productontwikkeling,
commercialisering, kennisontwikkeling, organisatie en
financiering.

Stap 1 is een situatie analyse, van waaruit volgende
knelpunten werden geformuleerd: afnemende
capaciteit in commercieel logies, beperkte
promotiemiddelen, het marketingbeleid is te weinig
gericht op het creëren van een sterk imago, beperkte
geïntegreerde samenwerking rond het kustproduct,
nood aan financiële middelen om kusttoerisme te
steunen etc.

Stap 2 formuleert zes strategische doelstellingen: (1)
versterken van de kwaliteit van het kustproduct, (2)
verruimen van de belevingswaarde, (3) behoud van het
evenwicht tussen diverse types van kusttoerisme, (4)
efficiëntere inzet van middelen, (5) uitbouw van een

sterker imago en (6) structureel investeren in de
toekomst.

Stap 3 legt de krachtlijnen en prioriteiten van de
marktstrategie vast. Op basis van prioriteiten in
verblijfstypes (zoals commercieel logies) en in
geografische markten worden de prioritaire product-
marktcombinaties voor de kust geselecteerd.

Stap 4 formuleert de actiegerichte strategieën voor de
kust, opgedeeld in 7 krachtlijnen. (1) Een
concurrentiële vakantieomgeving aan zee, (2) boeiende
en geanimeerde badplaatsen, (3) de kust als netwerk,
(4) een kust met het hinterland, (5) een
verblijfsvriendelijke kust voor iedereen, (6) een
bereikbare kust, en (7) een gastvrije kust.
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5.10 Streefbeeld NX

De Nx is een nieuw te realiseren weg die een
rechtstreekse verbinding zal verzorgen tussen het
westelijk en het oostelijke deel van de haven, meer
bepaald tussen de huidige Isabellalaan en de N31,
parallel met de Kustlaan, via een tunnel onder de
huidige Visartsluis. De Nx zal het havenverkeer
maximaal scheiden van het gewone verkeer. De
Kustlaan zal hierdoor sterk worden ontlast, zowel ter
hoogte van de Stationswijk als in de doortocht van het
dorp. Daardoor wordt ook de doortocht volledig
heraangelegd met een verkeersleefbare oplossing voor
het dorp.

De Nx wordt een verbindingsas voor havenverkeer
tussen de N31 en de Havenrandweg-oost, een
bovenlokale verbinding in oost-westrichting tussen de
kleinstedelijke gebieden Blankenberge en Knokke-
Heist en een verzamelas voor havenverkeer. Streefdoel
is de ontwikkeling van de Nx als een duidelijke grens

tussen het woonlandschap (Zeebrugge Dorp en
Zeebrugge Stationswijk) en het werklandschap
(achterhaven). Naar de woonomgeving toe wordt een
maximale buffering nagestreefd, zowel van de Nx als
de spoorlijn/spoorbundel op de rand van de haven,
rekening houdend met de ruimtelijke mogelijkheden.

De ontsluiting van Zeebrugge naar het hogere
wegennet gebeurt via de aansluiting van de N34 op de
knoop N34-N31-A11 of op de ontsluitingsstructuur
rond de P. Vandammesluis. De wijze waarop de N34-
N34a de vaargeul ter hoogte van de Visartsluis kruist is
afhankelijk van de keuze binnen het complex project
nieuwe zeesluis Zeebrugge (zie ook hoofdstuk 5).
Aangezien de doortocht enkel een betekenis heeft op
lokaal vlak kan de N34-N34a gedowngraded worden
en ontwikkeld worden als een groene laan (secundaire
weg II).

Figuur 38: Streefbeeld N31-NX-A.Ronsestraat
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5.11 Mobiliteitsplan Brugge

Het mobiliteitsplan van Brugge (2016) gaat uit van het
STOP-principe, waarbij eerst aandacht is voor de
Stappers, dan voor de Trappers, dan voor het
Openbaar vervoer en ten slotte voor de
Personenwagens.

In het mobiliteitsplan Brugge is de Lanceloot
Blondeellaan, die aansluit op de Stationswijk,
gemarkeerd als een niet aangepaste route voor het
fietsverkeer. Momenteel is er langs deze weg geen
fietspad aanwezig, waardoor er onveilige situaties
ontstaan met het overige verkeer. Er is behoefte aan
een goede fietsverbinding, zoals een Bovenlokale
Functionele Fietsroute (BFF)) tussen Brugge en
Zeebrugge. De Kustlaan (N34a en N34b) en de
Lanceloot Blondeellaan worden gemarkeerd als BFF.
Ook is er vraag naar een betere fietsverbinding richting
Zeebrugge en richting Sint-Andries via een lokale
fietsroute (langs de N31).

Het mobiliteitsplan vermeldt dat er een algemeen
gebrek is aan openbaar vervoer in Zeebrugge. De Lijn
onderzoekt de haalbaarheid van een vlotte en snelle
openbaar vervoersverbinding (‘lightrail’) tussen
Zeebrugge en het station van Brugge. Belangrijke
activiteitenpolen, waaronder bijvoorbeeld de
multifunctionele sportsite (nieuw stadion), het
crematorium, Lissewege, Zwankendamme en
Zeebrugge kunnen hierdoor ontsloten worden.

Er worden verschillende alternatieven onderzocht. Ook
de bestaande stopplaats in Zeebrugge wordt verder
opgewaardeerd. Er gaat een bijzondere aandacht naar
het voor- en natransport te voet, met de fiets of met het
openbaar vervoer.

De parkeerdruk in Zeebrugge is groot. Dit onder meer
omdat er betalend parkeren is in Heist, Knokke en
Oostende, waarbij toeristen parkeren in Zeebrugge en
vervolgens de buurgemeenten bezoeken. Verder zijn er
parkeerproblemen ter hoogte van de Strandwijk en
langs de Rederskaai. Het vrachtverkeer levert
gevaarlijke situaties op in Zeebrugge, met
wildparkeren langs de wegen. Met betrekking tot het
vrachtverkeer zal de A11 (in aanleg), samen met de
N49 de belangrijkste interhavenverbinding over de
weg vormen (Zeebrugge-Antwerpen). Door de
realisatie van de A11 zal een belangrijk deel van de
wegontsluiting van onder meer de zeehaven niet
afhankelijk zijn van de N31. Ter hoogte van de sluizen
is er een doorstromingsverkeer wat betreft auto- en
vrachtverkeer.
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Figuur 39: Mobiliteitsplan Brugge, deelgebied Zeebrugge
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5.12 Cruiseterminal Zweedse Kaai

Zeebrugge is een populaire aanlegplaats en momenteel
de grootste cruisehaven in Vlaanderen voor
cruiseschepen. In 2014 meerden er 107 cruiseschepen
aan met bijna 434.000 passagiers. Momenteel is er
echter geen goede accommodatie om de cruiseschepen
op te vangen. Toeristen moeten vaak over de kades en
tussen de containers lopen.

Er wordt een cruiseterminal gerealiseerd om bezoekers
beter te kunnen opvangen en om passagiers ook de
mogelijkheid te geven om in Zeebrugge in te schepen.
De cruiseterminal wordt een multifunctioneel gebouw
met een onthaalfunctie en met mogelijkheid tot in- en
uitchecken van passagiers, in combinatie met
verschillende andere functies zoals kantoorruimtes,
vergaderzalen, winkels en een rooftop restaurant.  De
inplanting van het gebouw op de kop van de
jachthaven kan mede een katalysator zijn voor de
reconversie van de Oude Vissershaven. Ook de
inrichting van het openbaar domein tussen de
cruiseterminal en het dok is hierin bepalend zodat
meer een stedelijk plein ontstaat en toeristen geleid
worden richting de Vissershaven.

Situering cruisterminal met kantoorgebouw en
bezoekerscentrum

Meer concreet werd op 2 mei 2016 de vergunning
verleend voor het bouwen van een cruiseterminal,
gecombineerd met een kantoorgebouw en een
bezoekerscentrum aan de Rederskaai. Het gebouw
heeft 8 bouwlagen.

De cruiseterminal bevindt zich op de
gelijkvloerse verdieping en is ca. 5m hoog.

De eventruimte/ wachtruimte voor
cruisepassagiers (3.90m hoog) bevindt zich op
de eerste verdieping en bevat o.a. een zaal
met een maximumcapaciteit van 499
personen. MBZ wenst deze verdieping uit te
baten als ruimte voor havengerelateerde
events bv. vakbeurs logistiek, seminarie,…

De tussenliggende bouwlagen worden
ingericht als kantoorruimte.
De bovenste bouwlaag is 5.60m hoog en biedt
plaats aan het bezoekerscentrum. Er wordt
een zaal voorzien voor de havenfilm
(capaciteit zaal 80 personen) en een
horecagelegenheid gericht naar de jachthaven
voor zowel de cruisetoeristen als
havenbezoekers.

De parkeerbehoefte en de toegang verloopt
verschillend al naargelang de beschouwde functie:

Personeel en bezoekers van de kantoren
hebben toegang tot de site via een zuidelijke
inrit. Bezoekers kunnen bovengronds
parkeren, personeel heeft een badge en
parkeert in de ondergrondse garage.
Voor cruisetoeristen, bezoekers voor de
eventruimte of het bezoekerscentrum bevindt
de ingang van het gebouw zich in de
noordelijke zijde van het gebouw.
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5.13 Spoor naar Zweedse Kaai
Infrabel werkt aan een uitbreiding van de capaciteit op
de spoorlijnen in de Zeebrugse haven. Daarnaast
probeert Infrabel de spoorinfrastructuren in Zeebrugge
te verbeteren en knelpunten weg te werken.

Het spoor naar de Zweedse Kaai is momenteel niet
opgenomen in de projecten van Infrabel. Op vandaag
is er slechts een beperkte activiteit op dit spoor.

Figuur 40: Projecten Infrabel in Zeebrugge (2012). Bron: https://www.infrabel.be/nl/de-haven-van-zeebrugge-toegankelijker-maken

5.14 Neptunusplan

Het neptunusplan omvat het toekomstplan van De Lijn
in West-Vlaanderen en maakt integraal deel uit van de
Mobiliteitsvisie 2020.

Relevante projecten zijn:
vernieuwing van het spoor langs het traject
van de Kusttram

sneltram Brugge – Zeebrugge
(haalbaarheidsstudie lopende).
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5.15 Herinrichting jachthaven Zeebrugge

Het Albert I-dok wordt geëxploiteerd als jachthaven,
gericht op recreatieve en toeristische activiteiten. MDK
wenst de jachthaven langs de Tijdokstraat in het
Albert-I-dok te Zeebrugge her in te richten. Door de
Vlaamse Overheid werd in 2013 een vergunning
afgeleverd om de steigers tijdelijk in het dok ten
westen van de Kielbankstraat (Werfkaai), in het
havengebied, te plaatsen.

Omdat een inplanting in het havengebied niet ideaal is
omwille van mogelijke conflicten tussen de
economische havengebonden activiteiten en de
recreatie, werd een tijdelijke vergunning toegekend,
voor een maximum duur van 5 jaar. MDK besliste om
de verleende vergunning niet uit te voeren en om
onmiddellijk over te gaan tot de realisatie van de
basisinfrastructuur langsheen de Tijdokstraat. Het gaat
over de realisatie van ca. 120 aanlegplaatsen. Op het
openbaar domein langsheen de Tijdokstraat wordt het
clubhuis van de Brugse Zeil- en Yachtclub gerealiseerd.

5.16 Masterplan fiets voor de haven van Zeebrugge en omgeving

In het kader van het EFRO-project ‘Leefbare Haven
Zeebrugge’ werd beslist om een globaal fietsplan voor
de haven van Zeebrugge en omgeving te realiseren.
Hoofdaanleiding van de opdracht was dat de haven
van Zeebrugge en zijn omgeving kampt met een
onveilige en gebrekkige infrastructuur voor functioneel
en recreatief-toeristisch fietsverkeer. Via de
ontwikkeling van een veilig en comfortabel
fietsnetwerk in en om de haven kan een belangrijke
impuls gegeven worden aan het gebruik van de fiets in
en om de haven van Zeebrugge. Een verbeterde
fietsinfrastructuur zorgt ervoor dat de bereikbaarheid
van de haven voor vervoersafhankelijke werknemers
beter wordt en draagt intrinsiek ook bij aan de
verhoging van de leefkwaliteit en leefbaarheid in
directe omgeving van de haven.

In het masterplan worden twee netwerken
onderscheiden: een rastervormig functioneel recreatief
netwerk en een woon-werk fietsontsluiting van het
havengebied. Relevante acties voor het plangebied zijn:

Actie 2. Herinrichting doortocht N34a en aanpak
fietsinfrastructuur van de Kustlaan buiten de
doortocht van gemeentegrens Knokke-Heist,
gerealiseerd op korte termijn (2015).

Actie 3. Optimalisatie Zeegeulstraat – Werfkaai –
Tijdokstraat – Vismijnstraat, gerealiseerd op korte
termijn (2015).
Actie 5. Optimalisatie N34 – Isabellalaan tussen
N34a en Zeesluisstraat, gerealiseerd op korte
termijn (2015).

Actie 12. Verbeteren oversteekbaarheid N34 ter
hoogte van de poort tot de haven ter hoogte van
de Jozef Verschaveweg, middellange termijn
(2020).

Groen: conform aan Vademecum
fietsvoorzieningen, geen bijkomende acties.

Blauwe stippellijn: dient heraangelegd te
worden, optimalisatie is voorzien in een
project.
Rode stippellijn: dient heraangelegd te worden,
optimalisatie is niet voorzien in een project.

Blauwe lijn: nog niet bestaand en dient
aangelegd te worden, voorzien in een project.

Rode lijn: nog niet bestaand en dient
aangelegd te worden, niet voorzien in een
project.

Pijl: het exacte tracé van een fietsverbinding is
nog niet gekend.
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Figuur 41: Actieplan Masterplan Fiets
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5.18 Klimaat

Het Vlaamse Klimaatbeleidsplan stelt het volgende:
“De laatste honderd jaar nam de gemiddelde temperatuur op
aarde met ongeveer 0,74°C toe. Deze verandering is
ongewoon, zowel in omvang als in snelheid. Hoewel allerlei
factoren meespelen in de waargenomen klimaatverandering
draagt de mens – door de uitstoot van broeikasgassen –
volgens het internationale klimaatpanel (Intergovernmental
Panel on Climate Change of IPCC) met hoge
waarschijnlijkheid (meer dan 90% zekerheid) bij tot die
klimaatverandering. De verschillende scenario’s uitgewerkt
door het IPCC voorspellen een toename van 25 tot 90% van
de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tussen 2000 en
2030. Dit komt overeen met een bijkomende
temperatuurstijging tussen 1,1 en 6,4°C tussen 2000 en
2100.
Deze klimaatverandering zal ook zorgen voor stijgende
zeespiegels, toenemen in ernst en frequentie van extreem
weer (hittegolven, droogte, overstromingen, stormen, …), …
Dit heeft economische gevolgen en een impact op de
biodiversiteit (negatief), de voedselvoorziening (impact
afhankelijk van ernst klimaatverandering en streek tot streek,
nu reeds negatief in bepaalde gebieden), de gezondheid
(negatief),…”

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, het derde
Vlaamse klimaatbeleidsplan, bestaat uit een
overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams
Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen, en het Vlaams
Adaptatieplan (VAP) om de effecten van
klimaatverandering in Vlaanderen op te vangen.

Het Klimaatbeleidsplan geeft aan dat het aspect
klimaat moet opgenomen worden in de
milieueffectrapportage. Zodoende zal elke disciplines
in dit MER, zo relevant, aan een klimaatreflex
onderworpen worden.

Het klimaatbeleidsplan Brugge heeft tot doel om 20%
CO2 reductie te halen tegen 2020 en een klimaat-
neutrale stad tegen 2050 door oa. te streven naar een
minimale energie-impact door de inzet van
hernieuwbare energiebronnen en gebruik van
restwarmte via bv. bestaande warmtenet of anderzijds
via nieuwe warmteproducenten.
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6.1 Scoping van milieueffecten

De beschrijving en beoordeling van de
milieueffecten zal gericht gebeuren, rekening
houdend met zowel het onderzoekniveau als de aard
van de planingrepen. Beide aspecten worden hierna
meer in detail behandeld.

6.1.1 Onderzoekniveau

PLANNIVEAU VS PROJECNIVEAU

Op basis van het onderzoekniveau wordt in eerste
instantie een onderscheid gemaakt tussen plannen en
projecten. Zoals ook aangegeven in hoofdstuk 3 omvat
het te beoordelen plan de voorgenomen
bestemmingswijzigingen – met name herbestemming
van het BPA.

Niet alle weergegeven clusters van effectgroepen zijn
in dezelfde mate relevant.

Kenmerkend voor een plan-MER dat wordt
opgemaakt in functie van een RUP, is de
nadrukkelijke aandacht voor effecten met een
ruimtelijke dimensie.

Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden
hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn sterk
afhankelijk van de uitvoeringstechniek.
Gezien op dit planniveau geen gegevens
gekend zijn met betrekking tot de concrete
uitvoeringswijze en voor zover het tijdelijke
effecten betreft, worden deze niet
meegenomen op planniveau. In een latere
fase, bij de milieueffectenbeoordeling van het
concrete project, zijn meer details
voorhanden, zoals werfzones, werfverkeer,
grondverzet, … en zal de milieubeoordeling
zich dan ook toespitsen op dit projectniveau.

De twee onderzoeksniveaus (planniveau en
projectniveau) staan echter niet los van elkaar. Het
plan-MER geeft immers een duidelijke input voor de
verdere uitwerking van het initiatief tot een concreet
project, waarbij eventuele milderende maatregelen mee
worden opgenomen. Daarnaast is ontwerpend
onderzoek uitgevoerd in functie van de reconversie
van de Oude Vismijnsite, waardoor voor bepaalde
aspecten reeds meer gedetailleerde informatie
beschikbaar is.

ALGEMENE VS SPECIFIEKE EFFECTENGROEPEN

De milieueffectenbeoordeling op planniveau heeft een
tweeledige doelstelling. Enerzijds is het de bedoeling
om mogelijke milieueffecten op planniveau in kaart te
brengen en om vanuit deze milieubeoordeling
randvoorwaarden en aanbevelingen te formuleren
voor de verdere concretisering van het plan tot een
project. Daarnaast is het de bedoeling om inrichtings-
en programma-alternatieven onderling te beoordelen
en onderling te vergelijken zodat in kader van het RUP
– mede op basis van milieueffecten – een gemotiveerde
afweging en keuze kan gebeuren. Dit is voornamelijk
relevant bij de beoordeling van de verschillende
scenario’s voor de Oude Vismijnsite.

Binnen de milieueffectenbeoordeling kan dan ook een
onderscheid gemaakt worden tussen algemene
effectgroepen en onderscheidende effectgroepen:

Algemene effectgroepen zijn effectgroepen die op
planniveau niet onderscheidend zijn en waarvan de
bespreking zich zal beperken tot een algemene
kwalitatieve bespreking. De bespreking van deze
effectgroepen zal zich dan ook voornamelijk
toespitsen op het formuleren van aanbevelingen voor
de verdere uitwerking van het plan (aanbevelingen
op projectniveau).
Specifieke effectgroepen zijn effectgroepen die
onderscheidend zijn op planniveau. De beoordeling
van deze effectgroepen zal dan ook bijdragen tot een
gemotiveerde afweging van de inrichtings- en
programma-alternatieven.

6.1.2 Aard van de planingrepen

Het te beoordelen plan kan globaal worden opgedeeld
in volgende planonderdelen, namelijk:

Reconversie van de Oude Vismijnsite
(werkhypothese van drie scenario’s);

Herinrichting van de Kustlaan als groene
boulevard;
Herinrichting van het openbaar domein:
kades, waterfront, publieke ruimte, beleving
van de vissershaven in de volledige wijk, …
Buffering ter hoogte van de directe
raakvlakken met de haven;
Goederenspoorlijn Zweedse kaai
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Deze planonderdelen hebben elk hun eigen
kenmerken, die op hun beurt specifieke milieueffecten
met zich (kunnen) meebrengen. In het plan-MER zal
alle relevante informatie worden opgenomen in functie
van het onderzoek naar aanzienlijke effecten die zich
kunnen voordoen. Het opnemen van effecten of
effectengroepen die niet bijdragen tot de
besluitvorming, worden niet behandeld in voorliggend
plan-MER. Overbodige informatie op plan-MER-
niveau leidt immers tot een verzwaring en bijgevolg
een minder goede leesbaarheid van het MER, zonder
dat ze praktisch en inhoudelijk een bijdrage levert aan
de besluitvorming over het plan.

In volgende paragrafen wordt een scoping uitgevoerd
om na te gaan welke effectengroepen relevant zijn voor
voorliggend plan-MER. Bij de afweging van de
mogelijke milieueffecten wordt een waardering in
functie van de doelstellingen van het RUP
Vissershaven gegeven. De hoofddoelstellingen van het
RUP, zoals beschreven in de planbeschrijving, zijn:

verhogen van de leefkwaliteit;
economisch interessant maken voor horeca en
handel;

opliften van toeristische aantrekkingskracht.

6.1.3 Scoping van de relevante
effectengroepen en disciplines

RELEVANTE DISCIPLINES

Op basis van de planbeschrijving en rekening houdend
met de omgevingskenmerken zoals besproken bij de
omgevingsanalyse worden onderstaande disciplines
die relevant geacht voor de uitwerking van het MER,
als sleutel- of nevendiscipline geselecteerd.
De sleuteldisciplines worden maximaal kwantitatief
uitgewerkt. De uitwerking van de nevendisciplines
gebeurt eerder kwalitatief of desgevallend semi-
kwantitatief.

In volgende paragraaf wordt voor de verschillende
disciplines de scoping voor de effectenbespreking
beschreven.

Discipline mobiliteit

In de gebruiksfase zullen de activiteiten, en de
exploitatie van de nieuwe ontwikkelingen op de Oude
Vismijnsite in het bijzonder, in het plangebied een
impact hebben op het aspect mobiliteit. Het MER zal
nagaan hoe de eventuele negatieve effecten van het
gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt
kunnen worden.

De effecten zullen enerzijds worden afgetoetst aan de
bereikbaarheid van het plangebied voor de
verschillende vervoersmodi en anderzijds naar de
effecten op de receptor mens. Hierbij is bijvoorbeeld
het parkeerzoekend verkeer en belangrijk aspect (kan
vermeden worden door aangepaste verkeerscirculatie
en locatie en aantal van de parkeerplaatsen).
Daarnaast worden volgende aspecten als relevant
geacht binnen discipline mobiliteit: nieuwe
verbindingsmogelijkheden via publieke ruimte,
oversteekbaarheid van de infrastructuur, …

Discipline geluid

Het aspect geluid wordt beperkt relevant geacht in die
zin dat zal worden getoetst in welke mate nieuwe
woningen in een kwalitatieve leef- en
gebruiksomgeving worden ingepland. Het MER zal het
huidige geluidsklimaat in kaart brengen om aan te
geven of het gebied een voldoende kwalitatieve
leefomgeving kan garanderen op vlak van geluid voor
toekomstige bewoners en bezoekers. Verwacht wordt
dat het plan op zich geen of zeer beperkte effecten zal
genereren naar de omgeving (met name effect op de
toekomstige kwaliteit binnen het plangebied door de
realisatie van het plan). Mogelijks kan een gewijzigde
belasting van het wegennet leiden tot een wijziging
van de geluidsproductie tgv de functies zelf. Of deze
effecten zich voordoen zal moeten blijken uit de
milieubeoordeling binnen discipline mobiliteit. Het
milieuonderzoek zal nagaan in welke mate het plan
bijdraagt aan de doelstelling ‘verbeteren van de
leefkwaliteit’. De aspecten worden hoofdzakelijk
beschouwd ten opzichte van de receptor mens. Het
aspect geluid zal bijgevolg worden behandeld binnen
de discipline mens.

Discipline lucht

Analoog aan de discipline geluid wordt de discipline
lucht beperkt relevant geacht, in die zin dat zal worden
getoetst in welke mate nieuwe woningen in een
kwalitatieve leef- en gebruiksomgeving worden
ingepland. Het MER zal het huidige luchtklimaat in
kaart brengen om aan te geven of het gebied een
voldoende kwalitatieve leefomgeving kan garanderen
op vlak van luchtkwaliteit voor toekomstige bewoners
en bezoekers. Verwacht wordt dat het plan op zich
geen of zeer beperkte effecten zal genereren naar de
omgeving (met name effect op de toekomstige
kwaliteit binnen het plangebied door de realisatie van
het plan). Het milieuonderzoek zal nagaan in welke
mate het plan bijdraagt aan de doelstelling ‘verbeteren
van de leefkwaliteit’.
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De aspecten worden hoofdzakelijk beschouwd ten
opzichte van de receptor mens. Het aspect lucht zal
bijgevolg worden behandeld binnen de discipline
mens. Vanuit het aspect lucht zal ook een link gelegd
worden naar het aspect klimaat.

Discipline bodem

Het MER zal nagaan of er aandachtspunten zijn met
betrekking tot de bodemkwaliteit in het plangebied.
Aspecten met betrekking tot de haalbaarheid van een
gesloten grondbalans en het aspect stabiliteit en
zettingen dient bekeken te worden op projectniveau en
wordt bijgevolg niet behandeld in voorliggend plan-
MER.

Discipline grond- en oppervlaktewater

De realisatie van het plan kan op verschillende
plaatsen gepaard gaan met gewijzigde
afvoerkarakteristieken door bijvoorbeeld wijziging in
de oppervlakte aan verharding. De inrichting van het
plangebied zal gebeuren conform de principes van het
integraal waterbeheer. Het MER zal nagaan of er
knelpunten zijn, welke de aandachtspunten zijn en aan
welke randvoorwaarden het plan en de verdere
invulling van het gebied moet voldoen. In deze fase
van het proces zijn te weinig gegevens voorhanden om
na te gaan in welke mate er bij bemaling risico’s op
zettingen bestaan. Dit is voornamelijk relevant voor de
reconversie van de Oude Vismijnsite. Op basis van
verder stabiliteitsonderzoek op projectniveau zullen de
nodige maatregelen genomen worden om nadelige
zettingen te vermijden. Dit aspect wordt bijgevolg niet
behandeld in voorliggend plan-MER.

Discipline fauna en flora

Het plangebied bevindt zich ter hoogte van belangrijke
trekroutes van avifauna (seizoenale trek, voedsel- en
slaaptrekroutes). De effecten op avifauna, in bijzonder
de bouw van verhoogde bouwvolumes, wordt daarom
relevant geacht. De mate waarin het plan eventueel
bijkomende verstoring en barrièrewerking betekent
(toename dynamiek, geluid, verlichting, ..) zal worden
onderzocht. Daarnaast wordt de aanwezigheid van
epilithische fauna op de harde substraten van de
kademuren relevant geacht.

Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie

De realisatie van het plan zal het uitzicht en de
beeldkwaliteit van het plangebied wijzigen, door onder
andere bijkomend groen, aanleg publieke ruimte,
reconversie van de Oude Vismijnsite, … Daarnaast
worden de effecten onderzocht op vlak van
erfgoedwaarden, bouwkundig erfgoed en archeologie,
gezien de aanwezigheid van enkele bouwkundige
erfgoedelementen (en een beschermd monument)
binnen en grenzend aan het plangebied.

Discipline mens ruimtelijke aspecten en gezondheid

De realisatie van het plan zal een impact hebben op het
ruimtelijk functioneren. Zowel het ruimtelijk
functioneren binnen het plangebied zelf als de relatie
tot de omgeving wordt onderzocht. Het aspect efficiënt
ruimtegebruik en duurzaamheid wordt relevant
geacht. Daarnaast wordt het aspect leef- en
woonkwaliteit relevant geacht.
Specifiek voor de discipline mens – ruimtelijke
aspecten gaat grote aandacht gaan naar de ruimtelijke
invulling en positie van de Oude Vismijn. We gaan na
in welke mate de reconversie van de Oude Vismijn
bijdraagt het bereiken van de doelstellingen.

Samenvattend

Op basis van bovenstaande beschrijving kunnen we
volgende disciplines als sleuteldiscipline beschouwen:

Mobiliteit
Fauna en flora
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Mens (incl. geluid en lucht)

Op basis van bovenstaande beschrijving kunnen we de
disciplines bodem, grond- en oppervlaktewater als
nevendiscipline beschouwen.

Opmerking
De disciplines geluid en lucht worden relevant geacht,
in die mate dat de huidige leef- en woonklimaat op
voldoende wijze in kaart wordt gebracht om na te gaan
of de nieuwe functies (vnm. reconversie Oude
Vismijnsite) kunnen worden ingepast in een
kwalitatieve leef- en gebruiksomgeving en of het plan
de doelstelling ‘verbeteren van de leefkwaliteit’ kan
bereiken. Gezien hoofdzakelijk de link naar de receptor
mens hierbij van belang is zullen de aspecten geluid en
lucht aan bod komen binnen de discipline mens (incl.
ruimtelijke aspecten.).
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De mogelijke interferentie tussen het plan en de
klimaatsveranderingen wordt bij de verschillende
disciplines, waar relevant, onderzocht.

De coördinator zal erover waken dat ook het aspect
licht en schaduw in voldoende mate aan bod komen.
Het aspect licht wordt hiertoe behandeld binnen de
disciplines fauna en flora en mens – ruimtelijke
aspecten.

Het aspect veiligheid wordt geïntegreerd binnen de
discipline mens – ruimtelijke aspecten.
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6.2 Algemene werkwijze

6.2.1 Disciplines

Volgende sleuteldisciplines worden door een erkend
MER-deskundige behandeld:

mobiliteit
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
mens (incl. geluid en lucht)

Volgende nevendisciplines worden behandeld binnen
het hoofdstuk ‘overige disciplines’ en komen beknopt
en kwalitatief aan bod:

bodem
grondwater
oppervlaktewater

De coördinator zal erover waken dat de aspecten
geluid, lucht, volksgezondheid, klimaat en licht in
voldoende mate aan bod komt. De integratie van de
verschillende disciplines en toetsing aan de
doelstellingen van het plan leidt tot een evaluatie van
het voorgenomen plan. Deze effectbeoordeling wordt
in het hoofdstuk ‘integratie en eindsynthese’
geïntegreerd en doorvertaald naar mogelijk
aanpassingen van het plan en functionele invulling,
aanbevelingen met betrekking tot landschappelijke
inrichting en concretisering van het plan, …
(milderende maatregel of aanbeveling).

6.2.2 Indeling per discipline

De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens
een vaste indeling per discipline, met name:

Afbakening studiegebied

Beschrijving referentiesituatie
Huidige situatie
Geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Beschrijving en beoordeling milieueffecten
T.o.v. referentie situatie
T.o.v. geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Milderende maatregelen en aanbevelingen

Synthese

Leemten in de kennis

Aanbevelingen voor project-MER/ontheffing en
voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

6.2.3 Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het
plangebied en 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
RUP. Het studiegebied is ruimer en omvat het
volledige gebied tot waar de milieueffecten van de
vooropgestelde ingrepen zich (kunnen) voordoen. Het
studiegebied is afhankelijk van de beschouwde
discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk
bepaald.

6.2.4 Beschrijving referentiesituatie

De referentiesituatie wordt beschouwd als de huidige
toestand van het plangebied, zowel de feitelijke als de
juridisch planologische (BPA) toestand. Voor de
beschrijving van de referentiesituatie worden de
elementen samengebracht uit reeds gevoerd onderzoek
aangevuld met informatie uit andere studies en
informatie verzameld tijdens een terreinbezoek. De
beschrijving spitst zich toe op de elementen die
relevant zijn voor de effectbeoordeling op planniveau.

De referentiesituatie van het plangebied komt overeen
met de feitelijke situatie op het terrein anno 2017.
De referentiesituatie van de omgeving van het
plangebied omvat de huidige situatie inclusief een
aantal ontwikkelingen die in aanleg zijn of op zeer
korte termijn worden gerealiseerd, zoals de realisatie
van de cruiseterminal Zweedse Kaai.

Daarnaast wordt binnen elke discipline ook het
zogenaamde ontwikkelingsscenario beschreven. Dit is
de toekomstige situatie die zich ongeacht (de impact
van) de realisatie van het plan – naar verwachting – zal
voordoen (cfr. hoofdstuk 4) op langere termijn. Deze
elementen worden kwalitatief beschreven.

6.2.5 Effectvoorspelling en -beoordeling

Zoals eerder aangehaald zullen niet alle effecten in het
kader van het plan-MER gedetailleerd worden
beoordeeld. Algemeen gezien zullen de effecten die
optreden tijdens de uitvoering van de werken in het
plan-MER niet aan bod komen.
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Voorliggend plan-MER wordt opgemaakt in kader van
het gemeentelijk RUP Vissershaven te Zeebrugge,
waarbij het nog geldende BPA wordt herzien. Gelet op
de aard van het plan zal het effectenonderzoek de
onderscheidende effecten in beeld brengen van de
mogelijke alternatieven voor de ontwikkeling van het
gebied in het algemeen en voor de Oude Vismijnsite in
het bijzonder. Naast de beoordeling van de
(aanzienlijk) negatieve effecten gaat ook aandacht naar
de mogelijke positieve effecten en de mate waarin deze
bijdragen aan  de doelstellingen van het RUP
Vissershaven. De doelstellingen krijgen dan ook een
plaats binnen de beoordeling van de milieueffecten.

Doelstellingen van het plan zijn:
Verhogen van de leefkwaliteit;
Terug economisch interessant maken voor
horeca en handel

Opliften van toeristische aantrekkingskracht

Daarnaast kunnen volgende verwachtingen in functie
van het ruimtelijk functioneren worden beschreven:

Verminderen barrièrewerking van de
Kustlaan (verbetering oversteekbaarheid);

Verminderen hinder goederenspoorlijn;
Versterken van de ruimtelijke samenhang
tussen de versnipperde woonlobben van
Zeebrugge
Versterken van de centrumbeleving van de
kern van Zeebrugge.

Naast een algemene milieubeoordeling van het plan en
de alternatieven worden de alternatieven eveneens
getoetst aan de vooropgestelde doelstellingen.
De methodologie wordt verderop voor elke
milieudiscipline meer in detail toegelicht.

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. De beoordeling van de milieueffecten
gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een
significantieoordeel toegekend), onderbouwd (aan de
hand van meer specifieke criteria per
discipline/effectgroep) en op een uniforme wijze.
Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in
de significantiebepaling:

aanzienlijk negatief (---)

negatief (--)
beperkt negatief (-)
verwaarloosbaar of geen effect (0)
beperkt positief (+)
positief (++)
aanzienlijk positief (+++)

Per discipline worden de beoordelingscriteria
aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar
mogelijk kwantitatief onderbouwd. Voor de meest
cruciale disciplines/effectgroepen wordt reeds in deze
kennisgevingsnota een voorstel van significantiekader
gegeven. Deze zullen in het kader van het MER
mogelijk nog aangepast en verfijnd worden.
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6.2.6 Milderende maatregelen en
aanbevelingen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen milderende
maatregelen en aanbevelingen:

Milderende maatregelen omvatten alle
relevante maatregelen ter voorkoming of ter
vermindering van aanzienlijk negatieve
effecten (significant en zeer significant
negatieve effecten).
Aanbevelingen zijn maatregelen om matig
negatieve effecten te milderen, om mogelijke
positieve effecten te versterken of
aanbevelingen inzake inrichting (bijvoorbeeld
locatie van zone voor waterbuffering,
landschappelijke inkleding, …).

Een aantal milderende maatregelen en aanbevelingen
zullen vertaald worden in het PRUP
(stedenbouwkundige voorschriften). Het MER zal in de
mate van het mogelijke aangeven welke elementen
dienen vertaald te worden in het PRUP en welke
milderende maatregelen en aanbevelingen op een
andere manier dienen te worden geconcretiseerd. Voor
de formulering van milderende maatregelen zal onder
meer gesteund worden op de methodiek zoals
weergegeven in de ‘Handleiding milderende
maatregelen binnen het MER, met het oog op een
verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012).

Figuur 42 // Onderscheiden types van maatregelen (in functie van doorwerkingniveau)
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6.2.7 Synthese

In de eindsynthese per discipline worden als besluit
van de milieueffectenbeoordeling de effecten per
effectgroep samengevat evenals de significantie van de
effecten en de mogelijke impact van milderende
maatregelen. Daarnaast zal de eindsynthese een
overzicht geven van de onderscheidende effecten
tussen de verschillende alternatieven. Voor de
verschillende alternatieven wordt weergegeven in
welke mate de vooropgestelde doelstellingen worden
bereikt.

6.2.8 Leemten in de kennis

Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in
de kennis zijn waarmee de deskundigen worden
geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld
volgens:

Leemten met betrekking tot het plan
(bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende
gegevens inzake de plankenmerken).
Leemten met betrekking tot de inventaris
(bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake
omgevingskenmerken).

Leemten met betrekking tot de methode en
het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis
in dosis-effectrelaties).

6.2.9 Voorstellen inzake monitoring en
postevaluatie

Per discipline wordt nagegaan of er verdere opvolging
van een milieueffect wenselijk is onder de vorm van
monitoring of postevaluatie.
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7 Methodologie per milieudiscipline

In het plan-MER worden de disciplines uitgewerkt
volgens de structuur zoals aangegeven in het vorige
hoofdstuk. In wat volgt, wordt per milieudiscipline
dieper ingegaan op de belangrijkste onderdelen van
elke discipline.

Hierbij komen volgende elementen aan bod:
wijze waarop het studiegebied wordt
afgebakend
wijze waarop de referentiesituatie wordt
beschreven

te beschrijven elementen
relevante informatiebronnen

effectbespreking en –beoordeling
algemene aanpak van de discipline met focus
op de relevantie en beoogde diepgang
aandachtsgebieden
aanpak per effectgroep met – waar relevant –
opgave van de beoordelingscriteria en
significantiekaders

type van mogelijke milderende maatregelen
synthese relevantie en cruciale elementen
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7.1 Discipline mobiliteit

7.1.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied betreft het geografisch gebied
waarbinnen potentieel de effecten van het plan worden
verwacht. Om het studiegebied af te bakenen op vlak
van mobiliteit zijn volgende elementen bepalend:

de voetgangers– en fietsinfrastructuur;
het openbaar vervoersnetwerk;
het wegennet dat op een ruimer schaalniveau
instaat voor de bovenlokale ontsluiting en
waarvan het studiegebied een onderdeel
vormt: N34 Isabellalaan en Kustlaan en Baron
de Maerelaan;

de verkeersinfrastructuur waarop wordt
aangetakt en wegen waar een wijziging in
verkeersintensiteiten wordt verwacht.
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7.1.2 Beschrijving van de
referentiesituatie

De verkeerssituatie wordt beschreven aan de hand van
volgende aspecten:

verkeersinfrastructuur (voetgangers- en
fietsnetwerk, netwerk openbaar vervoer,
structuur wegennet);

categorisering wegen;
verkeersstromen (verkeersintensiteit,
doorstroming);
beschrijving multimodaal verkeerssysteem;
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.

Bij de beschrijving van de referentiesituatie komen
zowel het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers),
het openbaar vervoer als het auto- en vrachtverkeer
aan bod.
Zoals aangegeven onder de algemene methodologie
(zie § 5.2) betreft de referentiesituatie voor het MER de
huidige situatie aangevuld met enkele infrastructurele
ontwikkelingen die lopende zijn of op korte termijn
gerealiseerd zullen worden.

Voor een beknopte beschrijving van de
referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4
omgevingsanalyse.
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7.1.4 Methodologie van de milieubeoordeling

Effecten Aspecten Indicatoren en methodiek Significantiekader

verkeersgeneratie verkeersproductie en –
attractie en verdeling over
de vervoersmodi

voldoende
bewonersparkeren

voldoende
bezoekersparkeren

kwantitatieve bepaling van
de verkeersgeneratie voor
de te onderzoeken functies
tgv reconversie oude
vismijnsite voor de
verschillende alternatieven

verkeersgeneratie wordt op
zich niet beoordeeld, maar
wordt als input voor overige
effectengroepen gehanteerd

functioneren
verkeersysteem –
voetgangers,
fietsvoorzieningen en het
openbaar vervoer

kwaliteit van het netwerk:

structuur, continuïteit,
leesbaarheid, kwaliteit van
het netwerk

kwalitatieve beoordeling
van:

missing links in het netwerk

kwaliteit van de
infrastructuur

kwalitatieve beoordeling –
geen significantiekader

functioneren
verkeersysteem -
personenvervoer en
vrachtverkeer

doorstroming
(verzadigingsgraad) thv
wegvakken

kwantitatieve analyse
aangevuld met kwalitatieve
beoordeling van het
afwikkelingsniveau thv
kruispunten obv
beschikbare gegevens

capaciteitsbeoordeling:
intensiteit > 80/90/100% van
capaciteit
(verzadigingsgraad)

evolutie: verbetering/status
quo/verslechtering tov de
referentiesituatie voor zowel
personenvervoer als
vrachtverkeer

bereikbaarheid van functies wijziging in bereikbaarheid
van (bestaande en nieuwe)
functies in het studiegebied
voor de verschillende
vervoersmodi

nieuwe
verbindingsmogelijkheden
via publieke ruimte

bereikbaarheid
parkeerplaatsen

kwalitatieve analyse
wijzigingen in de
bereikbaarheid van
verschillende functies

al dan niet gegarandeerde
bereikbaarheid van de
verschillende (bestaande)
functies voor de
verschillende vervoersmodi

verkeersveiligheid en -
leefbaarheid

conflicten tussen
verkeerstypes en
weggebruikers
(autoverkeer-langzaam
verkeer, lokaal verkeer-
bovenlokaal verkeer)

barrièrewerking,
snelheidsregime en –verschil

oversteekbaarheid
infrastructuur

evaluatie aantal
conflictpunten, kwalitatieve
beoordeling van potentieel
onveilige situaties, fiets- en
voetgangerscomfort

ongevalrisico,
comfortniveau,

oversteekbaarheid
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VERKEERSGENERATIE

Voor het gewenste programma wordt in het plan-MER
het aantal personenverplaatsingen gegenereerd door
de reconversie van de oude Vismijnsite voor de
verschillende alternatieven berekend op basis van
beschikbare kencijfers (CROW-kengetallen, OVG,…)
voor de te onderzoeken functies. Hierbij wordt
eveneens een inschatting gemaakt van de modale
verdeling van de personenverplaatsingen. De
effectengroep verkeersgeneratie wordt als input
gehanteerd voor de andere effectengroepen en vormt
op zich geen voorwerp van vraagstelling in het MER.
Deze effectgroep wordt m.a.w. enkel besproken maar
niet beoordeeld in het MER.

PARKEREN

De discipline mobiliteit zal nagaan voor het deelplan
reconversie van de Oude Vismijnsite hoeveel
parkeerplaatsen moeten worden voorzien voor elk
alternatief conform de parkeerverordening van de Stad
Brugge. De parkeerbehoefte wordt berekend voor alle
type ‘gebruikers’, bijvoorbeeld bewoners, bezoekers,
personeel, … en zal ook worden getoetst aan
kengetallen inzake parkeeraanbod volgens de CROW.
Op basis hiervan zal worden nagegaan of de
organisatie van het parkeren (cfr. Planbeschrijving) en
de parkeerregeling afdoende garanties biedt op een
vlotte parkeerorganisatie en of voldoende ruimte
wordt voorzien ifv het opvangen van de
parkeerbehoefte van de geplande ontwikkelingen.

FUNCTIONEREN VAN HET VERKEERSSYSTEEM

Voor het personenvervoer worden de effecten per
vervoerswijze apart beschouwd. In eerste instantie
worden de voetgangers bekeken. Hierbij worden de
voorzieningen voor voetgangers beschouwd, zowel op
vlak van kwaliteit als op vlak van bereikbaarheid.
Vervolgens worden de voorzieningen voor fietsers
beschouwd, waarbij de kwaliteit van het fietsnetwerk,
bereikbaarheid wordt onderzocht.
Het openbaar vervoer wordt eveneens in beschouwing
genomen, waarbij de kwaliteit van het openbaar
vervoer in het studiegebied, de bereikbaarheid wordt
beschouwd.
Als laatste vervoersmodus komt het autoverkeer aan
bod. De kwaliteit van het wegennet, de bereikbaarheid
en verkeersveiligheid wordt onderzocht. Daarnaast
wordt een inschatting gemaakt van de
parkeermogelijkheden binnen het plangebied.

Voetgangers- en fietsvoorzieningen

Kwaliteit van het netwerk en de
infrastructuur

Voor de langzame vervoersmodi (voetgangers en
fietsers) wordt een analyse gemaakt van de structuur
en continuïteit van het netwerk, de kwaliteit van de
infrastructuur en de leesbaarheid van de
weginrichting.
Hierbij komen o.a. volgende elementen aan bod:

in welke mate leidt het plan tot een verbeterde
voetgangers – en fietsinfrastructuur;

welke maatregelen worden of kunnen genomen
worden om het netwerk te verbeteren voor de
langzame vervoersfunctie (obv gekende
knelpunten, ontbrekende segmenten in het
netwerk, …)
in welke mate worden nieuwe
verbindingsmogelijkheden via publieke ruimte
gecreëerd voor de langzame vervoersfunctie;

welke maatregelen kunnen genomen worden om
de kwaliteit van de infrastructuur voor deze
vervoersmodi verbeteren.

 Dit aspect wordt kwalitatief behandeld. Daarom wordt
voor deze indicator geen significantiekader voorgesteld.

Bereikbaarheid
Dit aspect onderzoekt in welke mate het studiegebied
en meer bepaald het plangebied bereikbaar is voor
voetgangers en fietsers. De mate waarin een
omrijfactor optreedt voor langzaam verkeer speelt
hierbij een rol. Daarnaast is de interne bereikbaarheid
van de functies in het plangebied eveneens een
bepalende factor.
Hierbij komen o.a. volgende elementen aan bod:

mogelijkheid om het plangebied te voet of met de
fiets te bereiken;
beschikbare infrastructuur voor fietsers en
voetgangers in aansluiting bij het plangebied;

oversteekbaarheid van de Kustlaan;
mogelijkheid om de functies binnen het
plangebied te bereiken voor fietsers en
voetgangers (bijvoorbeeld vanaf de parkings,
halte openbaar vervoer, ….)

Dit aspect wordt geïntegreerd beoordeeld met het aspect
bereikbaarheid voor het autoverkeer. Daarom wordt voor
deze indicator verwezen naar het significantiekader dat
wordt voorgesteld bij bereikbaarheid autoverkeer.
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Openbaar vervoer

Kwaliteit van het netwerk en de
infrastructuur

Voor het openbaar vervoer wordt een analyse gemaakt
van de structuur en continuïteit van het netwerk, de
kwaliteit van de infrastructuur, leesbaarheid van de
weginrichting.
Hierbij komen o.a. volgende elementen aan bod:

ontsluiting en doorstroming openbaar vervoer;
frequentie openbaar vervoer;
de manier waarop de interne ontsluiting van het
plangebied kan georganiseerd worden in
aansluiting op het ov-netwerk buiten het
plangebied;
de maatregelen die kunnen genomen worden om
het netwerk te verbeteren voor het openbaar
vervoer (obv gekende knelpunten, ontbrekende
stukken in het netwerk, ….);

de maatregelen die kunnen genomen worden om
de kwaliteit van de infrastructuur voor deze
vervoersmodi te verbeteren.

Dit aspect wordt kwalitatief behandeld. Daarom wordt
voor deze indicator geen significantiekader voorgesteld.

Bereikbaarheid
Dit aspect onderzoekt in welke mate het studiegebied
en meer bepaald het plangebied bereikbaar is met het
openbaar vervoer.
Hierbij komen o.a. volgende elementen aan bod:

bereikbaarheid van het plangebied met het
openbaar vervoer;
de vlotte en veilige bereikbaarheid van de
bushaltes;

Dit aspect wordt geïntegreerd beoordeeld met het aspect
bereikbaarheid voor het autoverkeer. Daarom wordt voor
deze indicator verwezen naar het significantiekader dat
wordt voorgesteld bij bereikbaarheid autoverkeer.

Auto- en vrachtverkeer

Kwaliteit van het netwerk en de
infrastructuur

De kwaliteit van het wegennet vormt een belangrijk
aspect om te voldoen aan een goed functionerend
verkeersysteem voor het auto- en vrachtverkeer. Het
aspect kwaliteit van het netwerk wordt beschreven aan
de hand de doorstroming van het verkeer. Op basis
van beschikbare gegevens (AWV) zal worden
nagegaan of knelpunten mbt doorstroming aanwezig
zijn in het plangebied. Gezien de herinrichting van de
Kustlaan een geplande ontwikkeling betreft, zullen
aanbevelingen worden geformuleerd ifv de inrichting
van de weg en de kruispunten ifv een vlotte
doorstroming.

Bereikbaarheid
De effectgroep bereikbaarheid wordt gekoppeld aan
wijzigingen in de bereikbaarheid van functies of
ruimtelijk samenhangende gehelen via verschillende
modi: gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en
openbaar vervoer. De bereikbaarheid via de
verschillende modi wordt geëvalueerd ten opzichte
van de referentiesituatie.

Voor bereikbaarheid wordt het volgende significantiekader
gehanteerd, waarbij de aspecten mbt bereikbaarheid,
langzaam verkeer en openbaar vervoer worden geïntegreerd:
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Effectbeschrijving Significantie Effect

Aanzienlijk positief +++ Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en
langzaam verkeer en haltes openbaar vervoer

Positief ++ Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en
beperkte verbetering van de bereikbaarheid langzaam verkeer en haltes
openbaar vervoer

Beperkt positief + Beperkte verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en/of
beperkte verbetering van de bereikbaarheid langzaam verkeer en haltes
openbaar vervoer

Verwaarloosbaar 0 Geen verbetering / vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en langzaam verkeer en openbaar vervoer

Beperkt negatief - Beperkte vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer
en/of beperkte vermindering van de bereikbaarheid langzaam verkeer en
openbaar vervoer

Negatief -- Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en
beperkte vermindering van de bereikbaarheid langzaam verkeer en openbaar
vervoer

Aanzienlijk negatief --- Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en
langzaam verkeer en openbaar vervoer
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MOBILITEITSASPECTEN
VERKEERSLEEFBAARHEID

De effectengroep verkeersleefbaarheid binnen
discipline mobiliteit onderzoekt de effecten in relatie
tot ‘het zich verplaatsen’, nl. in welke mate dat andere
verkeersdeelnemers en omwonenden gehinderd
worden door het verkeer.

Binnen de effectgroep verkeersleefbaarheid wordt
onder meer het aspect verkeersveiligheid onderzocht.
De verkeersleefbaarheid en – veiligheid wordt
gekoppeld aan wijzigingen in conflicten tussen
verschillende verkeerstypes of verkeersdeelnemers. Bij
de evaluatie wordt rekening gehouden met
wijzigingen op het vlak van conflicten ten opzichte van
de referentietoestand.

Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten: aantal
conflictpunten, types en scheiding van verkeer
(doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer) inrichting
van de weg, aard van de verkeersdeelnemers
(gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer,
aanwezigheid zwaar verkeer…), snelheidsregime en
snelheidsverschil tussen verkeer, kwaliteit van de fiets-
en voetpaden en oversteekplaatsen, …

Voor verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt het
volgende significantiekader gehanteerd:

Effectbeschrijving Significantie Effect

Aanzienlijk positief +++ ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal bestaande hinder van
bovenlokaal niveau in de vorm van sluikverkeer, verkeershinder en
onveiligheid worden opgelost en zal de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid in belangrijke mate verbeteren

Positief ++ ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal bestaande hinder van lokaal
niveau in de vorm van sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid worden
opgelost en zal de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid aanzienlijk
verbeteren

Beperkt positief + de geplande ontwikkelingen zullen in beperkte mate een oplossing betekenen
van bestaande hinder in de vorm van sluikverkeer, verkeershinder en
onveiligheid op lokaal niveau en de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid
beperkt verbeteren

Verwaarloosbaar 0 neutrale situatie op vlak van verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid

Beperkt negatief - de geplande ontwikkelingen zullen beperkte hinder in de vorm van
sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid voor de omgeving tot gevolg
hebben

Negatief -- de geplande ontwikkelingen zullen aanzienlijke hinder in de vorm van
sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid voor de omgeving tot gevolg
hebben

Zeer significant negatief --- de geplande ontwikkelingen zullen de verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid van de omgeving in het gedrang brengen ten gevolge van
hinder in de vorm van sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid



Methodologie per milieudiscipline

/ 97 /

7.1.5 Aandachtspunten en mogelijke
milderende maatregelen

Door het voorstellen van een aantal milderende
maatregelen wordt getracht eventuele negatieve
effecten van het plan te voorkomen, te beperken, te
remediëren of te compenseren (in deze volgorde van
prioriteit). In functie van de effectbeoordeling zullen
milderende maatregelen worden voorgesteld voor de
uitvoeringsfase en voor de exploitatiefase.

Voorbeelden zijn:

voorstellen inzake verkeerscirculatie;
voorstellen inzake externe ontsluiting van het
plangebied;

voorstellen tot de inrichting van de Kustlaan;
voorstellen voor de eventuele verbetering van
ontsluiting van de diverse functies in het
studiegebied;
maatregelen die de veiligheid van fietsers en
voetgangers moeten garanderen;

voorstellen naar nieuwe
verbindingsmogelijkheden via publieke
ruimte.
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7.2 Discipline fauna en flora

7.2.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied
waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van
die ingrepen op vlak van fauna en flora een effect
zullen hebben. De afbakening wordt afhankelijk
gesteld van de effectgroep.

Het studiegebied wordt beperkt tot het plangebied
voor wat betreft ecotoopinname of –creatie. Het
studiegebied is echter ruimer voor wat betreft
verstoring, barrièrewerking/versnippering en
aanvaring, meer bepaald door de aanwezige trekroutes
van avifauna tussen voor- en achterhaven en de
seizoenale trekroute. Verwacht wordt dat het
studiegebied zich binnen de grenzen van de stad
Brugge en gemeente Knokke-Heist situeert.

7.2.2 Beschrijving van de
referentiesituatie

In het plan-MER zal een beschrijving van de
referentiesituatie worden opgenomen. Hierbij zal
aandacht uitgaan naar:

het voorkomen van vegetatie en fauna met
bijzondere aandacht voor waardevolle types
of soorten. Dit zijn natuurtypes of soorten die
zeldzaam, achteruitgaand of bedreigd zijn,
een beschermde status hebben, van
(inter)nationaal belang zijn of een sleutelsoort
zijn; ook beschrijving van biologisch
waardevolle tot zeer waardevolle elementen
en gebieden volgens de Biologische
Waarderingskaart.

eventueel potenties en dit voor zover dit
relevant is in relatie tot de te verwachten
effecten. Gezien het geringe belang van
waardevolle vegetatie in het studiegebied
wordt slechts zeer beknopt ingegaan op de
vegetatie.

Informatiebronnen voor de beschrijving van de
referentiesituatie zijn oa.:

Risicoatlas vogels;
Biologische Waarderingskaart;
Geoloket (o.m. beschermde gebieden: VEN-
gebieden, vogel- en habitatrichtlijngebied,
RAMSAR-gebied, aangevuld met de beheerde
natuur- en bosgebieden);

beschikbare studies en rapporten.
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7.2.3 Methodologie van de
effectenbeoordeling

Binnen de discipline fauna en flora worden volgende
effectgroepen onderscheiden:

ecotoop- en habitatverlies en -creatie
versnippering en barrièrewerking
verstoring

aanvaring

ECOTOOP- EN HABITATVERLIES EN -CREATIE

Waar werken worden uitgevoerd, worden bestaande
ecotopen ingenomen. De ecotoopinname wordt
begroot op basis van de meest recente Biologische
Waarderingskaart (BWK; Bron: INBO).
Tenslotte wordt ook mogelijke ecotoopcreatie
beschouwd. Ecotoopcreatie ontstaat onder meer door
een natuurvriendelijke inrichting van allerlei
randinfrastructuur, zoals de groenaankleding van het
openbaar domein.

Voor het te beoordelen plan kan worden aangenomen
dat de ecotoopinname zeer beperkt zal zijn. Deze
effectengroep wordt dan ook minder relevant geacht
en beknopt beoordeeld in het plan-MER.

Voor de effectgroep wordt volgende significantiekader
gehanteerd:

Biotoopverlies/Ecotoopcreatie Significantie

Inname van minder waardevolle biotopen/habitats/ Geen of verwaarloosbare ecotoopcreatie 0

Inname van een beperkte oppervlakte minder waardevolle met waardevolle of zeer waardevolle
biotopen/habitats die geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde; weinig
impact op het areaal van dit ecotoop/habitat

-

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle biotopen/habitats die geen deel uitmaken van een
groter geheel met belangrijke natuurwaarde; weinig impact op het globale areaal van dit ecotoop/habitat

--

Inname van een belangrijke oppervlakte zeer waardevolle biotopen/habitats die deel uitmaken van een
groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of inname van een belangrijke oppervlakte beschermde
natuur; belangrijk areaalverlies

---

Habitatwinst voor minder bijzondere soorten +

Matige habitatwinst voor bijzondere soorten ++

Belangrijke habitatwinst voor bijzondere soorten +++
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VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING

Versnippering omvat effecten van verlies van
leefgebied, kleinere oppervlakte van de resterende
fragmenten, toegenomen isolatie en toegenomen
randeffecten. Hierdoor wijzigt de habitatkwaliteit van
de overgebleven fragmenten. Harde, moeilijk
oversteekbare barrières leiden tot een verlies van
samenhang van het leefgebied waardoor populaties
geïsoleerd raken en het areaal van hun leefgebied
afneemt. Verlichting en lawaai versterken de
barrièrewerking (zie verder). Versnipperde gebieden
kennen een lagere buffercapaciteit en verhoogde
randeffecten.

De kleinere populatiegrootte die hiervan het gevolg is,
kan de overleving van de populatie op langere termijn
negatief beïnvloeden.
Voor voorliggend plan zullen grotendeels de
toegenomen randeffecten relevant zijn, gezien de
beperkte ecologische waarde binnen het plangebied
zelf.

Voor de effectgroep wordt volgende significantiekader
gehanteerd:

Versnippering en barrièrewerking Significantie

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden opgeheven,
samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven

+++

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal significant verbeterd, lokaal
ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd

++

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten aanzien van
migratieknelpunten en/of randeffecten.

+

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang 0
De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, zachte barrière of
barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of negatieve randeffecten

-

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrière, samenhang wordt
lokaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; impact op waardevolle soorten/ecotopen

--

De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, samenhang
wordt op grote schaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; grote impact op
waardevolle soorten/ecotopen

---

VERSTORING

Verstoring ontstaat ten gevolge van geluid, licht en de
aanwezigheid en beweging van voertuigen of mensen.
Door verstoring neemt de habitatkwaliteit van een
gebied af. Verstoring leidt tot gedrags- en fysiologische
reacties van gevoelige receptorsoorten.

Voor de effectgroep wordt volgende significantiekader
gehanteerd:

Verstoring Significantie

Zeer significante buffering ten aanzien van bestaande verstoringsbronnen binnen plangebied of significante
verbetering op diverse locaties.

+++

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare gebieden/soorten of beperkte verbetering
op diverse locaties.

++

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring. +
Geen of verwaarloosbare wijziging in de verstoring. 0
Tijdelijke verstoring van niet-verstoringsgevoelige gebieden of soorten.
Vrij beperkte permanente verstoring van weinig verstoringsgevoelige gebieden of soorten.

-

Tijdelijke verstoring van weinig-verstoringsgevoelige gebieden of soorten;
Beperkte permanente verstoring van verstoringsgevoelige gebieden of soorten.

--

Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of soorten. ---
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AANVARING

De aanwezigheid van hoge objecten, zoals de geplande
gebouwen, kan aanvaring van vogels veroorzaken.
Gezien de bebouwing een functie als wooneenheid
zullen hebben, zijn oppervlakken van glas hierbij
tevens van belang.
Gezien er geen methodiek voorhanden is om de impact
in te schatten van hoogbouw op avifauna, wordt
hiervoor beroep gedaan op expert judgement en
literatuuronderzoek.

Dit zal met een kwalitatieve inschatting bepaald
worden op basis van literatuurgegevens en expert
judgement.

Voor de effectgroep wordt volgende significantiekader
gehanteerd:

Aanvaringsaspect Significantie

Geen of verwaarloosbare aanvaringsslachtoffers van broedende, pleisterende en migrerende vogelsoorten 0

Beperkte impact (aanvaring) op broedende, pleisterende en migrerende vogelsoorten. -

Impact (aanvaring) op broedende, pleisterende en migrerende vogelsoorten. --

Grote impact  (aanvaring) op broedende, pleisterende en migrerende vogelsoorten. ---
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7.3 Discipline landschap, erfgoed en archeologie

7.3.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied
waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van
die ingrepen zich manifesteren op het landschap als
erfgoed, dynamisch relatiestelsel en als zintuiglijk
waarneembaar verschijnsel.

In het kader van de behandeling van de discipline
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt
het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van
de visuele invloedsfeer van het plangebied en door de
aanwezige erfgoedwaarden binnen het plangebied.

Indien een landschap deel uit maakt van een grotere
entiteit of de contextwaarde van het landschap of het
bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van de
realisatie van het plan, dan maken de gehele
landschappelijke entiteiten en/of de gehele context deel
uit van het studiegebied.

7.3.2 Beschrijving van de
referentiesituatie

In hoofdstuk 4 omgevingsanalyse werd een beknopte
beschrijving gegeven van de referentiesituatie met
betrekking tot de landschappelijke structuur en de
erfgoedwaarden in en in de onmiddellijke omgeving
van het plangebied.
Informatiebronnen voor de beschrijving van de
referentiesituatie zijn oa.:

geoloket onroerend erfgoed;
orthofoto en terreinbezoek;
beschikbare studies en rapporten:

7.3.3 Methodologie milieubeoordeling

De effecten op landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie worden beschreven en beoordeeld volgens
volgende effectengroepen:

wijzigingen landschappelijke structuren en
relaties

wijziging erfgoedwaarde
wijziging perceptieve kenmerken (en
belevingswaarde)

De milieueffecten worden beoordeeld per effectgroep
volgens onderstaande significantiekaders. Of een effect
al dan niet significant is, wordt nagegaan aan de hand
van parameters en criteria. Deze parameters en criteria
verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen
de parameters en criteria per effectgroep. De volgorde
van opsomming geeft geen indicatie van het belang
van de criteria.

Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden
met volgende algemene criteria:

grootte van de impact van het effect
(‘werkingsgebied’);
duur van het effect.
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WIJZIGING LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR EN
RELATIES

Het effect op de landschappelijke structuren en relaties
betreft de impact op de samenhang van waardevolle
structuren en relaties. Om de significantie te bepalen
worden oa. het criterium ‘waardevolle structuren en
relaties (cfr. tabel) getoetst aan enkele parameters:
graad (omvang en duurtijd) van verandering, de mate
van samenhang, de mate van versnippering, nabijheid
landschappelijk waardevol gebied, actuele
versnippering en verstoring, aanwezigheid
waardevolle landschapselementen.

De effecten van de alternatieven worden besproken op basis
van volgende criteria en parameters. Afhankelijk van de
groep van deelgebieden kunnen de parameters variëren.

Criterium Parameters

Samenhang van de landschappelijke structuur Relatie met de context (samenhang)

Graad (omvang en duurtijd) van verandering

Mate van samenhang

Mate van versnippering (horizontaal en verticaal)

Voor de effectgroep wijziging landschappelijke structuur
en samenhang wordt volgende significantiekader gehanteerd:

Effectbeschrijving Significantie

Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties op mesoniveau +++

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of globaal herstel of opwaardering
minder waardevolle structuren of relaties

++

Lokaal herstel of opwaardering van landschappelijke structuren en –relaties +

Geen impact op samenhang of verstoring van processen 0

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –relaties of beperkte verstoring van
reeds aangetaste structuren of relaties

-

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties of een sterke, globale
verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

--

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties  op micro – en of mesoniveau ---
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WIJZIGING (VERLIES AAN OF VERSTERKING)
ERFGOEDWAARDE

De effecten op erfgoedwaarde betreffen effecten op
onder meer de architectonische- historische waarde
van het bouwkundig erfgoed dat is opgenomen in de
inventaris bouwkundig erfgoed, gelegen in het
plangebied.  Om de significantie te bepalen wordt het
criterium ‘waarde van het erfgoed en aantasting
context en ensemblewaarde’ getoetst aan verschillende
parameters (cfr. tabel).

De effecten van de verschillende alternatieven worden
besproken op basis van volgende criteria en parameters.

Criterium Parameters

waarde van het erfgoed

aantasting context- en ensemblewaarde

Aanwezigheid of nabijheid erfgoed

graad van bescherming (beschermd, bouwkundig erfgoed, ….)
ouderdom
typologie en aard (architectuur, schaal, volume, materiaalgebruik);
zeldzaamheid;
gaafheid
representativiteit
herkenbaarheid

context en ensemblewaarde

Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve
waarde van het erfgoed op zich maar eveneens naar de
mogelijke aantasting van de context of de
ensemblewaarde van het erfgoed.
Een onderscheid wordt gemaakt in zeer waardevol,
waardevol, matig waardevol en weinig waardevol
erfgoed. Daarnaast wordt ook in de grootteorde van de
impact een rangorde opgesteld.

Voor de effectengroep wijziging erfgoedwaarde wordt
het significantiekader als volgt opgebouwd:

Waardering van het erfgoed

Zeer waardevol Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed;

Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap

Waardevol Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap

Overige elementen Inventaris bouwkundig erfgoed

Matig waardevol Beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of landschap

Weinig waardevol Structureel aangetast landschap

Nieuw landschap

Overige
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Grootteorde van de impact (positief en negatief)

Hoog Negatief: Volledig verdwijnen/vernielen of gedeeltelijke aantasting (indirecte effecten door bemaling,
trillingen, pollutie, …) met sterke schade aan de betekenisvolle elementen
of structurele aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of sterke versnijding

Positief: volledig herstel en/of versterking context- en ensemblewaarde

Matig Negatief: Gedeeltelijk verdwijnen met matige schade aan de betekenisvolle elementen
of relatie beperkte aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of beperkte versnijding

Positief: gedeeltelijk herstel en/of versterking context- en ensemblewaarde

Klein Negatief: Gedeeltelijk verdwijnen met behoud van de betekenisvolle elementen of minimale aantasting
van de context- en/of ensemblewaarde
of minimale versnijding
of tijdelijke impact

Positief: beperkt herstel context- en ensemblewaarde volgens tuinwijkconcept

Indien de ingreep tijdelijk is of slechts leidt tot een
gedeeltelijke vernieling/aantasting dan kan dit ertoe
leiden dat de significantie een klasse daalt. Afhankelijk
van de mate dat de context- of ensemblewaarde wordt
beïnvloed, kan de significantie een klasse wijzigen.

Door de ingrepen te combineren met de waarde van
het erfgoed kan een significatiekader aangereikt
worden die de beoordeling van de effecten als gevolg
van voorliggende plannen kunnen objectiveren. Het
significantiekader is niet absoluut en vormt louter een
leidraad.

Een combinatie van bovenstaande resulteert in een
significantiekader in ofwel negatieve of positieve effecten:

Waarde Negatieve- en positieve impact

Hoog Matig Klein

Zeer waardevol ---/+++ ---/++ --/+

Waardevol ---/+++ --/++ -/+

Matig waardevol --/++ -/+ 0

Weinig waardevol -/+ 0 0
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PERCEPTIEVE KENMERKEN EN
BELEVINGSWAARDE

Verstoring van perceptieve kwaliteiten en de
belevingswaarde ontstaan door auditieve en visuele
verstoring en het minder toegankelijk worden van het
landschap. Afhankelijk van de alternatieven kan
visuele verstoring ontstaan of kunnen anderzijds
nieuwe visueel aantrekkelijke elementen een
opwaardering van het landschap en specifiek voor de
omgeving van de oude vissershaven. Om de
significantie van de milieueffecten te bepalen wordt het
criterium ‘auditieve en visuele verstoring en minder
toegankelijk worden van het landschap’ getoetst aan
enkele parameters (cfr. tabel).

De effecten van het plan wordt besproken op basis van
volgende criteria en parameters. Afhankelijk van de
alternatieven kunnen de parameters variëren.

Criterium Parameters

auditieve en visuele verstoring

minder toegankelijk worden van het landschap

architectuur en verschijningsvorm van de alternatieven op de Oude
Vismijnsite;

herkenbaarheid/identiteit en representativiteit van de omgeving;

variatie en contrast;

gaafheid, zorg, netheid;

algemene sfeer;

Voor de effectgroep wijziging perceptieve kenmerken en
belevingswaarde wordt volgende significantiekader
gehanteerd:

Effectbeschrijving Significantie

Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle positieve beelddragers +++

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken ++

Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +

Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk aangetaste kenmerken 0

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken -

Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken --

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken ---
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7.4 Discipline mens

7.4.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied
waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van
die ingrepen op vlak van ruimtelijke functies merkbaar
zijn. Het gebied betreft naast het plangebied de
nabijgelegen woonstructuur van Zeebrugge dorp en
het aanliggende havengebied.

7.4.2 Beschrijving van de
referentiesituatie

Voor een beknopte beschrijving van de
referentiesituatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4
Omgevingsanalyse.

In het plan-MER zal een meer uitgebreide beschrijving
van de referentiesituatie worden opgenomen.
Hierbij zal aandacht uitgaan naar:

functioneren van de gebruiksgroepen/functies:
wonen en kwetsbare locaties, bedrijvigheid,
recreatie, handel …
bestaande interacties, zoals ontsluiting van
functies, barrièrewerking, hinder, …
gezondheidsaspecten – kwaliteit van het huidige
woonklimaat.

Het huidige geluids- en luchtklimaat wordt beschreven
aan de hand van beschikbare informatie, zoals het
geoloket van de VMM inzake luchtkwaliteit,
atmosyskaarten. Het geluidsklimaat zal worden
beschreven op basis van bestaande onderzoeken. In het
studiegebied is reeds talrijk milieuonderzoek
uitgevoerd (bv. Project-MER SHIP en kruisende
infrastructuren, plan-MER op het strategisch plan voor
de haven van Brugge – Zeebrugge, ontheffing ikv
overstromingsmaatregelen Zeebrugge – Fase 2) of in
uitvoering (complex project nieuwe zeesluis
Zeebrugge, zie ook hoofdstuk 5). In dit onderzoek
werd reeds toegespitst op de geluidseffecten van de
havenactiviteiten ter hoogte van de woonkernen in de
omgeving van de haven, waaronder voorliggend
plangebied. Voorliggend plangebied is gelegen binnen
het studiegebied dat werd onderzocht in het project-
MER.

7.4.3 Methodologie van de
effectenbeoordeling

De effecten op mens (ruimtelijke aspecten, hinder en
gezondheid) situeren zich op vlak van:

Wijziging in ruimtegebruik/bestemming;
Wijziging ruimtelijke structuur en
samenhang, barrièrewerking en
bereikbaarheid
Wijziging ruimtelijke kwaliteit (incl. hinder).

De disciplines geluid, lucht worden zoals uit de
scoping blijkt, relevant geacht in functie van de
beschrijving van de woonkwaliteit en
gezondheidsaspecten. Deze aspecten zullen kwalitatief
aan bod komen en dit op basis van beschikbare
gegevens.

De milieueffecten worden beoordeeld per effectgroep
volgens onderstaande significantiekaders. Of een effect
al dan niet significant is, wordt nagegaan aan de hand
van parameters en criteria. Deze parameters en criteria
verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen
de parameters en criteria per effectgroep. De volgorde
van opsomming geeft geen indicatie van het belang
van de criteria.
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WIJZIGING RUIMTEGEBRUIK (WINST/VERLIES)

Het ruimtebeslag wordt beschreven voor alle functies
met een kwantitatieve evaluatie van het verlies aan
functies (indien van toepassing). Voorliggend plan
resulteert voornamelijk in de winst aan functies
(kwalitatief openbaar domein, nieuwe functies binnen
de Oude Vismijnsite, …). In eerste instantie wordt een
evaluatie gemaakt van de nieuwe functies binnen het
plangebied en de functies die eventueel verloren gaan.
Een winst aan functies wordt steeds positief
beoordeeld. De kwaliteit van de nieuwe functie wordt
niet bij deze effectgroep beoordeeld, maar bij de
effectgroep ‘wijziging ruimtelijke kwaliteit’.

Volgende criteria en parameters worden bij de
milieubeoordeling gehanteerd:

Criterium Parameters

Ruimtebeslag en winst Winst/verlies aan functies

Versterken aanwezige ruimtegebruikfuncties

Functioneren van activiteiten rond het plangebied

Hergebruik van ruimte

Gezien voorliggend plan hoofdzakelijk resulteert in de
winst van functies of versterking van bestaande functies
wordt volgend significantiekader voorgesteld:

Effectbeschrijving Significantie

Aanzienlijke uitbreiding van een bepaalde functie, wat resulteert een aanzienlijke toename van deze functie
in het plangebied

+++

Beperkte uitbreiding van een bestaande functie, wat resulteert in een beperkte toename van deze functie in
het plangebied

++

Ondersteuning voor aanwezige functies zonder dat er sprake is van een uitbreiding van deze functie +

Geen impact op aanwezige functies 0

Beperkt verlies van een functie wat resulteert in een beperkt verlies van deze functie in het plangebied -

Verlies van een bepaalde functie, wat resulteert in een verlies van deze functie in het plangebied --

Aanzienlijk verlies van een bepaalde functie, wat resulteert in het verdwijnen van deze functie uit het
plangebied

---
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WIJZIGING RUIMTELIJKE STRUCTUUR EN
SAMENHANG

De effectengroep ruimtelijke structuur en samenhang,
barrièrewerking en bereikbaarheid gaat na in welke
mate de invulling/wijzigingen van het gebied de
structuur van de verschillende functies van in het
studiegebied (woon- en leefstructuur, recreatieve- en
toeristische infrastructuur, …) wijzigt en in welke mate
de wijziging/invulling van het plangebied de
ruimtelijke samenhang beïnvloedt (vb. relatie kade en
rest van de wijk).

De effecten van het plan en de alternatieven voor de Oude
Vismijnsite worden besproken op basis van volgende criteria
en parameters.

Criterium Parameters

Stedelijke woon- en leefstructuur
en stedelijke economische – en
toeristische structuur

versterking/verstoring stedelijke woonconcentratie en – differentiatie

creëren van ruimtelijke samenhang/versnippering

versterken van de relatie van de zone aan de kade met de rest van de wijk,

mogelijkheid tot diversiteit aan ondersteunende functies (voor toeristen en lokale bewoners)

inbreiding binnen het bestaande stedelijke weefsel – versterken van de mate van
stedelijkheid;

ruimtelijke samenhang van het plangebied

aansluiting op een kwalitatieve stedelijke omgeving

functioneren van het plangebied en de verschillende functies

zijn de nieuwe functies inpasbaar binnen de ruimtelijke structuur van het studiegebied

Voor de effectgroep impact op de ruimtelijke samenhang,
barrièrewerking en bereikbaarheid’ wordt volgende
significantiekader voorgesteld:

Effectbeschrijving Significantie

de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de stedelijke economische en
toeristische structuur en van de woon- en leefstructuur betekenen en zo een aanzienlijk positief effect betekenen

+++

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte bijdrage aan de ontwikkeling van de stedelijke economische en
toeristische structuur en van de woon- en leefstructuur betekenen en zo een positief effect betekenen

++

de geplande ontwikkelingen zullen een ondersteuning van de bestaande stedelijke economische en toeristische
structuur en van de woon- en leefstructuur betekenen zonder dat er sprake is van uitbreiding of een belangrijke
bijdrage betekenen aan één van beide structuren maar tegelijkertijd afdoen aan de andere structuur

+

geen impact op vlak van ruimtelijke structuur en samenhang 0

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte bijdrage betekenen voor één structuur maar een aanzienlijke
achteruitgang betekenen ten opzichte van de andere structuur waardoor het negatief effect matig is

-

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte achteruitgang betekenen voor zowel de stedelijke economische-
en toeristische structuur als de woon- en leefstructuur en een negatief effect hebben

--

de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke achteruitgang betekenen voor zowel de stedelijke
economische- en toeristische structuur als de woon- en leefstructuur en een aanzienlijk negatief effect hebben

---
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WIJZIGING RUIMTELIJKE KWALITEIT EN HINDER
(GEZONDHEID)

De ruimtelijke kwaliteit houdt onder andere de visueel
ruimtelijke impact op de ruimtelijke belevingswaarde
met bijzondere aandacht voor sociale veiligheid, hinder
en leefkwaliteit. De ruimtelijke kwaliteit wordt vooral
bepaald door de inrichting van het gebied en de
integratie in de omgeving. Hierbij vormt het aspect
hinder een belangrijke parameter en gaat aandacht uit
naar de integratie in de omgeving. De ruimtelijke
kwaliteit wordt eveneens bepaald vb de realisatie van
publiek domein tot identiteitsvolle entiteiten,
aanwezigheid van zonlicht in de omgeving van hogere
bouwgabariet, …

De ruimtelijke kwaliteit wordt louter kwalitatief
besproken. Hierbij worden volgende parameters in
beschouwing genomen: nabijheid voorzieningen,
nabijheid groen, omgevingskwaliteit (rust, zonlicht,
omgevingslawaai, hinder, belevingswaarde, …).

De effecten van het plan en de alternatieven voor de Oude
Vismijnsite worden besproken op basis van volgende criteria
en parameters. Afhankelijk van de alternatieven kunnen de
parameters variëren.

Criterium Parameters

Kwaliteit van de woonomgeving aansluiting/inpassing bij een kwalitatieve woon- en leefomgeving;

nabijheid van voorzieningen;

aanwezigheid van mix van voorzieningen;

versterken van de dynamiek;

creëren van een sociale mix;

kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en groenvoorzieningen;

beschikbaarheid van openbaar groen, recreatie, … in de omgeving;

kans op hinder omwille van nabijheid bij andere functies: visuele, auditieve,
lichthinder, schaduwhinder,  windhinder,…;

opwaardering van de omgeving en creatie van een nieuwe kwalitatieve woon- en
leefomgeving

Voor de effectgroep wijziging ruimtelijke kwaliteit en
hinder wordt volgende significantiekader gehanteerd:

Effectbeschrijving Significantie

de geplande ontwikkelingen zullen nieuwe kwaliteiten toevoegen aan de woonomgeving en zo een
aanzienlijk positief effect betekenen

+++

de geplande ontwikkelingen zullen een belangrijke verhoging van de bestaande kwaliteit van de
woonomgeving betekenen en zo een positief effect betekenen

++

de geplande ontwikkelingen zullen de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte verhoging van de
bestaande kwaliteit van de woonomgeving betekenen en zo een beperkt positief effect betekenen

+

te verwaarlozen op vlak van ruimtelijke kwaliteit 0

de geplande ontwikkelingen zullen een beperkte achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de
woonomgeving waardoor het beperkt effect matig is

-

de geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang betekenen van de kwaliteit van de
woonomgeving waardoor er een negatief effect is

--

de geplande ontwikkelingen zullen de woonomgeving onleefbaar maken en een aanzienlijk negatief
effect hebben

---
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7.1 Nevendisciplines

7.1.1 Bodem

De bodem in het plangebied is antropogeen van aard
en grotendeels verhard en bebouwd. Potentiële
effecten doen zich voornamelijk voor tijdens de
aanlegfase ter realisatie van het plan, en zijn zodoende
eerder aan de orde op projectniveau. Op planniveau
kunnen wel eventuele risico’s voor de aanlegfase
aangehaald worden. Deze hebben dan voornamelijk
betrekking op de mogelijke aantasting van de
bodemkwaliteit. Toepassing van de geldende
regelgeving moet er evenwel reeds voor zorgen dat
risico’s grotendeels ingeperkt zijn.

Tijdens de exploitatiefase zijn er geen activiteiten
voorzien die een risico vormen naar de bodem. De
mogelijke effecten t.g.v. de exploitatiefase van het plan
behoeft dan ook geen nader onderzoek. De uitwerking
van de discipline bodem wordt in het MER dan ook
beperkt tot het vermelden van gegevens m.b.t. de
bodemkwaliteit in de omgeving en aandachtspunten
voor de aanlegfase op projectniveau.

7.1.2 Grondwater

De bodem in het plangebied is antropogeen van aard
en in de bestaande situatie grotendeels verhard. De
Quartaire aquifer reikt ter hoogte van het plangebied
tot meer dan 30 m diep. Het grondwater is zeer
kwetsbaar door de zandige deklaag.
De inrichting van het plangebied zal gebeuren conform
de principes van het integraal waterbeheer.
Potentiële effecten t.a.v. het grondwater doen zich
voornamelijk voor tijdens de aanlegfase ter realisatie
van het plan, en zijn zodoende eerder aan de orde op
projectniveau. Op planniveau kunnen wel eventuele
risico’s voor de aanlegfase aangehaald worden. Deze
hebben dan voornamelijk betrekking op de mogelijke
aantasting van de grondwaterkwaliteit. Toepassing
van de geldende regelgeving moet er evenwel reeds
voor zorgen dat risico’s beperkt zijn.

Tijdens de exploitatiefase zijn er geen activiteiten
voorzien die een risico vormen naar het grondwater.
De mogelijke effecten t.g.v. de exploitatiefase van het

plan behoeft dan ook geen nader onderzoek. De
uitwerking van de discipline grondwater wordt in het
MER dan ook beperkt tot het vermelden van gegevens
m.b.t. gekende verontreinigingen in bodem en
grondwater in de omgeving, aandachtspunten voor de
aanlegfase op projectniveau. Het MER zal nagaan of er
knelpunten zijn, welke de aandachtspunten zijn en aan
welke randvoorwaarden het plan en de verdere
invulling van het gebied moet voldoen.
Deze discipline zal samen met de discipline bodem
onder de hoofding ‘bodem en water’ behandeld
worden.

7.1.3 Oppervlaktewater

Het plangebied situeert zich langs het Prins Albertdok.
De bodem in het plangebied is in de bestaande situatie
reeds grotendeels verhard. Er wordt niet ingegrepen
op bestaande waterlopen.
De inrichting van het plangebied zal gebeuren conform
de principes van het integraal waterbeheer.
Tijdens de exploitatiefase zijn er geen activiteiten
voorzien die een risico vormen naar het
oppervlaktewater. De mogelijke effecten t.g.v. de
exploitatiefase van het plan behoeft dan ook geen
nader onderzoek. De uitwerking van de discipline
oppervlaktewater wordt in het MER dan ook beperkt
tot een korte beschrijving van
oppervlaktewaterlichamen in de nabije omgeving en
korte duiding van de plankenmerken. Van daaruit
wordt nagegaan welke de aandachtspunten zijn en aan
welke randvoorwaarden het plan en de verdere
invulling van het gebied moet voldoen of welke
wenselijkheden gelden. In het bijzonder zal hierbij
worden ingegaan op de relatie met geplande
ontwikkelingen als het kustveiligheidsplan (nemen van
stormmaatregelen) en het aspect klimaat (verhoogd
risico op overstromingen).

Deze discipline zal samen met de disciplines bodem en
grondwater onder de hoofding ‘bodem en water’
behandeld worden.
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8 Gekende onzekerheden

In tegenstelling tot een project-MER waar één
concreet welomschreven project het voorwerp vormt
van de milieueffectbeoordeling is hier - in het geval
van een plan-MER - enkel rudimentaire informatie
beschikbaar.
Dit is wat voorliggende plan-MER betreft evenzeer
het geval. Bouwtechnische plans, kwantitatieve
gegevens over het vereiste grondverzet en kennis
omtrent de toe te passen technieken aangaande de te
realiseren constructies zijn momenteel niet
voorhanden.

De beschrijving het plan (en de alternatieven voor de
Oude Vismijnsite) bieden desalniettemin voldoende
informatie opdat de milieueffectevaluatie op niveau
van een plan-MER voldoende onderbouwd kan
gebeuren. Bovendien zal het MER ten behoeve van
de latere concretisering van het plan in de vorm van
een project de nodige aanbevelingen en
aandachtspunten formuleren.
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9 Grensoverschrijdende effecten

Met het begrip grensoverschrijdende effecten
worden de mogelijke milieueffecten bedoeld die een
gewest- of landgrens overschrijden.
In het kader van voorliggend plan worden geen
grensoverschrijdende effecten verwacht.
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10Voorstel inhoudsopgave plan-MER

Niet-technische samenvatting
Voorwoord
Leeswijzer

I. Algemene inlichtingen
1. Beknopte beschrijving plan
2. Gegevens initiatiefnemer
3. Toetsing m.e.r.-plicht
4. Team van deskundigen
5. Verder besluitvormingsproces

II. Beschrijving plan
1.Ruimtelijke situering
2.Voorgeschiedenis
3.Beschrijving plan

III. Beschrijving overwogen alternatieven

IV. Juridische en beleidsmatige context

V. Lopende en geplande ontwikkelingen

VI. Relevante informatie uit bestaande onderzoeken

VII. Bespreking per discipline
1. Mobiliteit
3. Fauna en flora
4. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
5. Mens
6. Nevendisciplines

Per discipline wordt volgende indeling gevolgd:
1. Bespreking juridisch en beleidsmatig kader
2. Afbakening studiegebied
3. Referentiesituatie
4. Beschrijving en beoordeling milieueffecten
5. Milderende maatregelen
6. Synthese
7. Leemten in de kennis
8. Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

VIII. Grensoverschrijdende effecten

IX. Integratie en eindsynthese

X. Literatuurlijst

XI. Verklarende woordenlijst
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 Bijlagen
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Bijlage 1 // Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

In onderstaande tabel worden de juridische en
beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de
bespreking van de relevantie ( een ‘X’ duidt op geen
relevantie). Hierbij wordt aangegeven of het element
juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is. De
bespreking van deze randvoorwaarden komt bij de
uitwerking van het Plan-MER verder aan bod bij de
disciplines waar deze op van toepassing zijn.

Opmerking

Verwijzing naar een decreet of besluit houdt
impliciet een verwijzing in naar eventuele
latere wijzigingen hieraan.

Verwijzing naar een decreet houdt impliciet
en voor zover niet reeds vermeld een
verwijzing in naar de onderliggende
uitvoeringsbesluiten.
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Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie
Algemeen
m.e.r.-decreet en uitvoeringbesluit  Decreet: 18 december 2002

Uitvoeringsbesluit: 10
december 2004

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van
ingrepen waarvoor een milieueffectrapport moet
worden opgemaakt

J Een plan-MER is nodig voor de RUP-procedure (cfr. punt 1.2).
Project-m.e.r.-plichtig in functie van de vergunningsaanvraag ,zie
punt 1.5.

plan-m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet: 27 april 2007
Uitvoeringsbesluit: 12
oktober 2007

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het
m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in voege
getreden. Het regelt het toepassingsgebied, de inhoud
en de procedure voor de opmaak van een plan-MER

J Een plan dat wordt opgesteld om middels een wetgevingsprocedure
(hier: RUP) door de Vlaamse Regering te worden vastgesteld én dat
het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een
project valt binnen het toepassingsgebied van het plan-m.e.r.-decreet

Decreet omgevingsvergunning Decreet: 25 april 2014
Uitvoeringsbesluit: 27
november 2015

Regelt de integratie van de procedures van de
milieuvergunning (of melding) en de
stedenbouwkundige vergunning (of melding) in één
vergunning, de omgevingsvergunning.

X

Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening

Decreet: 8 mei 2009 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de
coördinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert
vernieuwingen in op drie belangrijke punten:
vergunningen, planologie en handhaving. Deze codex
regelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen en vervangt hierbij het Decreet houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening en het Decreet
betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996

J Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die bestuursniveaus,
regelt de ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke
uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen,
stedenbouwkundige vergunningen, …
Een stedenbouwkundige vergunning is onder andere vereist voor het
aanleggen van verhardingen, reliëfwijzigingen (ophogingen) en voor
het gebruik van grond om een vaste inrichting op te plaatsen.

Gewestplan Koninklijk besluit: 28
december 1972

Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden in
Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen worden niet
meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is
immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen
vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP's).

J Zie bespreking in 2.3.5 Gewestplan en kaart 4.

BPA nr. 1 Vissershaven
BPA nr. 13 Dorpskom
BPA nr. 15 Stationswijk
BPA nr.  28 Strandwijk

BPA’s uit 25/04/2000,
14/09/2001, 21/10/1997 en
10/01/2000

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een
stedenbouwkundig plan voor een gemeente of een deel
van een gemeente. Er kunnen geen nieuwe BPA’s
worden opgemaakt, deze zijn vervangen door
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)

Zie bespreking 2.3.5

GRUP ‘Afbakening
Zeehavengebied Zeebrugge’

Het GRUP Afbakening Zeehavengebied Zeebrugge
actualiseert de bestemmingen en stedenbouwkundige
voorschriften in het zeehavengebied, met oog op de
uitbouw van de havenactiviteit, de bewoners rond het
gebied en de aanwezige natuurwaarden.

Zie bespreking 2.3.5
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Decreet grond- en pandenbeleid 27/03/09 Het decreet grond- en pandenbeleid kan worden
opgedeeld in twee grote blokken. Enerzijds zijn er
maatregelen mbt het aanbod aan sociale woningen en
anderzijds omvat het ontwerp van decreet fiscale stimuli
om het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte
woningen te laten dalen.

J De relevante elementen zullen worden meegenomen binnen
discipline mens

Vlaamse bouwmeester Besluit Vlaamse Regering:
1 december 1998

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse
overheid in haar streven naar een goede en
kwaliteitsvolle openbare architectuur. Openbare
projecten moeten dan ook rekening houden met
kwaliteitsbeleid zoals opgesteld door de Vlaamse
Bouwmeester

J De Vlaamse bouwmeester kan advies geven bij het ontwerp van
bijvoorbeeld infrastructuur. Voor nieuwe bruggen voor
gemotoriseerd verkeer dient conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening (zie hoger) voorafgaandelijk aan de bouwaanvraag het
advies van de Vlaamse bouwmeester te worden gevraagd.

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

25 februari 2011 Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met
onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot
mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen (planhorizon
loopt tot 2007); Het RSV behandelt de
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.

B Binnen het RSV wordt Brugge geselecteerd als regionaalstedelijk
gebied en als economisch knooppunt. In uitvoering van het RSV werd
de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge in een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vastgelegd.
In het RSV is de haven van Zeebrugge geselecteerd als
zeehaven/poort.

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen

6 maart 2002 Het PRS behandelt de structuurbepalende elementen op
provinciaal niveau.

B Het ruimtelijk structuurplan provincie West-Vlaanderen bepaalt de
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid dat de provincie West-
Vlaanderen wil voeren. Het beantwoordt aan de eisen van het beleid
inzake ruimtelijke ordening van de Vlaamse Regering en is tegelijk
het referentiekader voor de gemeentelijke ruimtelijke
structuurplannen

Provinciaal milieubeleidsplan
Provincie West-Vlaanderen

18 december 2008 Het provinciaal milieubeleid heeft de bescherming en
het beheer van het milieu tot doel.

B Het document zal als algemeen beleidskader meegenomen worden
bij de beoordeling van de effecten van de verschillende disciplines.

Gemeentelijk ruimtelijke
structuurplannen

Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op
gemeentelijk niveau.

B De gemeenten van de provincie West-Vlaanderen leggen de
krijtlijnen voor hun toekomstige ruimtelijke ontwikkeling vast in een
GRS. De provincie evalueert alle ontwerpen in nauw overleg met de
gemeenten en staat in voor de goedkeuring van de definitieve
plannen. Relevant voor het voorliggend plan is het GRS Brugge.

Strategisch Plan voor de Haven
Zeebrugge

Het strategische plan voor de haven Brugge-Zeebrugge
beschrijft de gewenste ontwikkeling van het
zeehavengebied van Brugge en Zeebrugge op korte (5
jaar), middellange (10 tot 15 jaar) en lange termijn (30
jaar).

B Zie 5.2

Gebiedsgericht project Leefbare
Haven

Leefbare Haven Bis versterkt het economisch weefsel
van de haven met investeringen in omgevingskwaliteit,

B Zie 5.4
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maatschappelijke leefbaarheid en duurzame mobiliteit.
Via eenvoudige ingrepen of acties krijgen openbare
ruimtes in woon- en werkzones een waardevollere
invulling om zo het sociaaleconomisch draagvlak te
verbreden in en om de Zeebrugse haven.

Beleidsplan Haven 2011-2020 Het Beleidsplan van de Zeebrugse haven voorziet
langsheen de Zweedse Kaai een RORO terminal langs
beide kades. Een RORO terminal voorziet een
aanlegkade voor schepen met auto’s, trucs of ander
rollend matrieel. Verder voorziet het Beleidsplan Haven
voornamelijk woonzones, groenzones en een militaire
zone in het plangebied. Ook de realisatie van een
nieuwe zeesluis is opgenomen in dit plan.

B Zie 5.6

Neptunusplan Het Neptunusplan omvat het toekomstplan van De Lijn
in West-Vlaanderen en maakt integraal deel uit van de
Mobiliteitsvisie 2020.

B Zie 5.14

Masterplan Fiets In het kader van het EFRO-project ‘Leefbare Haven
Zeebrugge’ werd beslist om een globaal fietsplan voor
de haven van Zeebrugge en omgeving te realiseren.
Hoofdaanleiding van de opdracht was dat de haven van
Zeebrugge en zijn omgeving kampt met een onveilige en
gebrekkige infrastructuur voor functioneel en recreatief-
toeristisch fietsverkeer.

B Zie 5.16

Afbakening van de gebieden van
de natuurlijke en de agrarische
structuur

31 maart 2006 Afbakening in uitvoering van het RSV. In 2003 werd een
tweede fase opgestart.

X Het projectgebied ligt buiten het AGNAS.

Decreet houdende algemene
bepalingen in verband met
milieubeleid (DABM)

Decreet: 05 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het
milieubeleid ter overkoepeling van de bestaande
sectorale regelingen en omvat dus de doelstellingen en
de beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen.

J Deze regelgeving is vertaald op provinciaal en gemeentelijk niveau
en zal meegenomen worden als algemeen beleidskader bij de
effectbeoordeling binnen de diverse disciplines.

Decreet milieuvergunningen
Vlarem I en II

Decreet:28 juni 1985
Besluit Vlaamse Regering:

01 september 1991
(Vlarem I)

01 juni 1995 (Vlarem
II)

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de
milieuvergunning. Vlarem I behandelt de procedures
voor meldingen en milieuvergunningsaanvragen. De
hinderlijke inrichtingen worden in Vlarem I ingedeeld in
een aantal ‘rubrieken’.In Vlarem II worden de algemene
en sectorale voorwaarden beschreven, gekoppeld aan de
vergunning tot exploitatie van een hinderlijke inrichting.
Ook bevat dit besluit milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid en bodem.

J Maatregelen ter bescherming van het milieu
VLAREM I deelt verschillende activiteiten in, in rubrieken van een
indelingslijst. Daarbij legt het vast voor welke activiteiten een
vergunning of aktename vereist is, wie deze moet aanvragen en waar.
Het bepaalt eveneens hoe de procedure verloopt.
VLAREM II bevat de milieukwaliteitsnormen waarop de overheid
haar vergunningenbeleid moet afstemmen, een overzicht van
overgangsbepalingen voor het toepassen van nieuwe
milieuvoorwaarden op bestaande inrichtingen en activiteiten die
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inmiddels grotendeels voorbijgestreefd zijn. Verder vindt men er
uiteraard de algemene en sectorale milieuvoorwaarden én
milieuvoorwaarden voor niet in VLAREM I opgenomen inrichtingen
en activiteiten.

Decreet houdende duurzaam
gebruik pesticiden in het Vlaams
gewest

8 februari 2013 Dit decreet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
Richtlijn 2009/128/EG en heeft tot doelstelling de
menselijke gezondheid en het leefmilieu te beschermen
tegen de risico’s die met het gebruik van pesticiden
kunnen samenhangen. In het bijzonder worden daarbij
maatregelen vastgesteld waarbij bestrijding zonder
pesticiden inzet bevorderd wordt en waarbij als
prioriteitsvolgorde de volgende hiërarchie wordt
gehanteerd :
1/ het voorkomen van het gebruik van pesticiden;
2/ het gebruik van alternatieve bestrijdingswijzen;
3/ de inzet van chemische middelen op een wijze die het
minst risico’s voor mens en leefmilieu met zich brengt.

X

Besluit Vlaamse Regering
houdende nadere regels inzake
duurzaam gebruik van pesticiden
in het Vlaamse Gewest voor niet-
landbouw en tuinbouwactiviteiten

15 maart 2013 Met dit besluit worden regels vastgelegd over het
minimumgebruik of verbod op gebruik van pesticiden

X .

Vlaams actieplan duurzaam
pesticidengebruik

1 maart 2013 In het kader van de Europese richtlijn 2009/128/EG moet
er een nationaal actieplan duurzaam pesticidengebruik
opgemaakt worden. In België maken de drie gewesten
daartoe hun actieplan en de federale overheid haar
federaal plan.

B Het actieplan is uitgewerkt rond een aantal hoofdlijnen, waaronder
- Bescherming van het aquatische milieu en het drinkwater
- Bescherming natuur en kwetsbare groepen

Klimaatplan Brugge 25 maart 2014 De Stad Brugge wil minstens 20% CO2 reductie,
minstens 20% energiebesparing en minstens 20%
hernieuwbare energie realiseren op haar grondgebied
tegen 2020 (tov 2011). De Stad Brugge wil minstens 50%
CO2 reductie en 20% energiebesparing voor haar eigen
patrimonium (incl. openbare verlichting). Tegen 2050
wil de Stad Brugge klimaatneutraal zijn voor het ganse
grondgebied

B Het klimaatplan is opgebouwd rond 8 pijlers. Verschillende aspecten
komen aan bod in de milieubeoordeling, zoals energie-efficiëntie van
gebouwen, duurzame mobiliteit, duurzaam materiaalgebruik, …

Gemeentelijke
milieubeleidsplannen Brugge

Omvat een vertaling van de visie en doelstellingen van
het milieubeleid op gemeentelijk niveau in concrete
acties en maatregelen.

B Het milieubeleid wordt opgedeeld in verschillende clusters (vaste
stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder, mobiliteit, energie en
overige). Per cluster worden vanuit de actuele toestand knelpunten
gedefinieerd. Op basis van de vooropgestelde doelstellingen worden
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acties geformuleerd. Deze worden meegenomen in de desbetreffende
disciplines.

Mobiliteit
Ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen

25 oktober 2013 Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid 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 dorpen te garanderen,
iedereen gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven,
de verkeersveiligheid te vergroten, een leefbare
mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug te
dringen

B Dit plan vormt een algemeen kader voor het mobiliteitsbeleid en
duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en
beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid geformuleerd.

Gemeentelijke mobiliteitsplannen In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle
ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart gebracht
en worden samenhangende verkeersmaatregelen en
ruimtelijke en ondersteunende maatregelen voorgesteld,
die nadien in concrete acties worden omgezet

B De maatregelen situeren zich voornamelijk op lokaal vlak. De concrete
relevante ontwikkelingen worden in het geïntegreerd
ontwikkelingsscenario (cfr. Punt 4.2) besproken per planelement.

Geluid
Besluit van de Vlaamse Regering
inzake de evaluatie en beheersing
van omgevingslawaai

Besluit Vlaamse Regering:
22 juli 2005

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als
geluidsbelastingindicatoren naar voor geschoven en
wordt een methodiek mbt beheersing van het
omgevingsgeluid vastgelegd.

X

Ontwerptekst verkeersgeluid ontwerp: 1998 Ontwerptekst voor wegverkeerslawaai. De bepalingen in
de ontwerptekst zijn enkel van toepassing op het geluid
voortgebracht door het wegverkeer op openbare wegen
(gewestwegen, provinciale wegen) met een
jaargemiddelde verkeersintensiteit (Iv) van minstens
20.000 voertuigen pae (16 uurswaarde: 6 tot 22 h).

B Dit wordt meegenomen binnen de discipline mens.
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Lucht
Europese richtlijn lucht
(2008/50/EG)

Europese richtlijn: 21 mei
2008

Deze nieuwe richtlijn bundelt alle vorige richtlijnen in
verband met de kwaliteit van de omgevingslucht,
stroomlijnt de wetgeving en stelt nieuwe normen voor
met betrekking tot fijn stof (PM2,5). Ten laatste 2 jaar
nadien moet de richtlijn naar nationale en/of regionale
wetgeving zijn omgezet. De uiterste termijn voor
naleving van de grenswaarden die in de richtlijn staan,
kan worden uitgesteld op voorwaarde dat de EU-
wetgeving volledig wordt gevolgd en de nodige
beleidsmaatregelen zijn genomen om tegen de nieuwe
uiterste datum de grenswaarden wel na te leven. Voor
PM10 bedraagt de termijn van mogelijk uitstel 3 jaar na
de publicatie van de richtlijn.

Ja (o) Tegen 2020 moeten de lidstaten de PM2,5-stofdeeltjes in stedelijke
gebieden met gemiddeld 20% terugdringen t.o.v. het niveau in 2010.
Tegen 2015 moet de concentratie PM2,5-stofdeeltjes in deze gebieden
lager zijn dan 20 microgram/m³. Op hun volledige grondgebied
moeten de lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 microgram/m³ in
acht nemen. Deze grenswaarde moet uiterlijk in 2015 gerespecteerd
worden. Ook wordt een indicatieve grenswaarde ingevoerd voor
PM2,5 tegen 2020: dan zou deze tot 20 microgram/m³ moeten zijn
teruggebracht.

Europese richtlijn 2001/81/EG
het NEC-reductieprogramma

Europese richtlijn: 27
november 2001

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National
Emission Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage 1
van de NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten een
programma opstellen voor een geleidelijke vermindering
van de nationale emissies van de betrokken stoffen (Nox,
SO2, VOS en NH3).

J Dit wordt meegenomen binnen het aspect lucht, discipline mens.

Kyoto protocol Verdrag: 1997 Protocol waarbij waarin verschillende industrielanden
de verbintenis aangaan de uitstoot van broeikasgassen
tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 5 % te verminderen
ten opzichte van 1990. De broeikasgassen die in het
Protocol van Kyoto beschouwd worden, zijn
koolstofdioxide, methaan, lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6.
Het Protocol van Kyoto is in werking getreden sinds
23/10/04.

B Dit wordt meegenomen binnen het aspect lucht, discipline mens.

Vlaams klimaatbeleidsplan 2020-
2030

28 juni 2013 Het derde Vlaamse klimaatbeleidsplan, bestaat uit een
overkoepelend luik en twee deelplannen: het Vlaams
Mitigatieplan (VMP), om de uitstoot van broeikasgassen
te verminderen, en het Vlaams Adaptatieplan (VAP) om
de effecten van klimaatverandering in Vlaanderen op te
vangen.

Het klimaatbeleidsplan wordt meegenomen in de relevante
disciplines; klimaatmitigatie wordt besproken in discipline lucht,
klimaatadaptatie wordt in relevante disciplines geïntegreerd.
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Bodem
Decreet betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming,

Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming (Vlarebo 2008)

Decreet: 27 oktober 2006

Besluit Vlaamse Regering:
14 december 2007

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni 2008
en vervangt het vroegere bodemsaneringsdecreet. In het
nieuwe decreet zijn de fundamentele principes uit het
oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet behouden. Een
aantal wijzigingen situeren zich op het gebied van:

saneringsplicht en overdracht van gronden:

bodemonderzoek- en sanering.

J Voor zover nu bekend zijn er geen verdachte gronden in het
plangebied aanwezig. In de nabijheid van het plangebied komen wel
enkele verontreinigingen voor. Dit wordt meegenomen binnen de
discipline bodem.
Voor grondverzet van meer dan 250 m³, ook van niet-verdachte
gronden, moet een technisch verslag en bodembeheerrapport worden
opgemaakt, zelfs indien de uitgegraven grond wordt toegepast binnen
dezelfde kadastrale werkzone of op de eigendom van de eigenaars
van de uitgegraven grond.

Vlarema Decreet: 17 februari 2012 Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), bevat
meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere)
afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling,
vervoer, de registerplicht en de uitgebreide
producentenverantwoordelijkheid.

J Indien bij de werkzaamheden grond vrijkomt, dient deze als afvalstof
te worden beschouwd en kan deze enkel gebruikt worden als
secundaire grondstof (hergebruik als bodem) als aan de voorwaarden
van Vlarema is voldaan. Bij aanvoer moet de aangevoerde bodem
voldoen aan de specifieke voorschriften (attest) (zie ook Vlarebo).

Decreet oppervlakte delfstoffen en
Uitvoeringsbesluit

Decreet: 04 april 2003
Besluit Vlaamse Regering:
26 maart 2004

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat
beslissingen inzake ontginningen op systematische wijze
te nemen. Hierbij wordt er gestreefd naar een beter
beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil men de
effectieve ontginning mogelijk maken.

X

Mestdecreet Decreet: 22 december 2006 Het mestdecreet of het decreet houdende de
bescherming van water tegen de verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel het
beschermen van het leefmilieu tegen verontreinigingen
van meststoffen.

X

Beheerovereenkomsten Ministerieel Besluit: 10
november 2000

Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op een
landbouwbedrijf regelt

X
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Water
Grondwaterdecreet Decreet: 24 januari 1984 Regelt de bescherming van het grondwater. Het omvat

onder meer de reglementering betreffende de
grondwaterwinning, alsook bepaalt het de afbakening
van waterwingebieden en beschermingszones rond
drinkwaterwinningen. Wijzigingen met de decreten van
12 december 1990 en 20 december 1996.

J Binnen de discipline grondwater gaat aandacht uit naar
mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit.

Besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse Regering van 27
maart 1985 houdende
reglementering van de
handelingen binnen de
waterwingebieden en de
beschermingszones en het
besluit van de Vlaamse Regering
van 27 maart 1985 houdende
reglementering van de
handelingen die het grondwater
kunnen verontreinigen, wat
pesticidengebruik betreft

15 maart 2013 Wijzigingsbesluit grondwaterbescherming J Binnen de discipline grondwater gaat aandacht uit naar
mogelijke invloed op de grondwaterkwaliteit.

Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit: 28
december 1967

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie
verschillende categorieën:

categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)

categorie 2 (bevoegdheid provincie)

categorie 3 (bevoegdheid gemeente)

de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.

Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de
bepalingen voor beheer en onderhoud.

J In de directe omgeving van het plangebied liggen volgende
onbevaarbare waterlopen:

Lissewegsevaart, ten zuidwesten van het plangebied, 2de

categorie

Wet op de bevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit: 05
oktober 1992

Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaarbare
waterlopen worden beschouwd. Ze vallen onder de
bevoegdheid van het Vlaams Gewest.

J Het plangebied bevat volgende bevaarbare waterlopen:

Prins Albertdok;

Tijdok.
In de directe omgeving van het plangebied liggen volgende
bevaarbare waterlopen:

Kanaal Brugge-Zeebrugge;

Havendok;

Verbindingsdok;
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Leopoldkanaal.
Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn: 22

december 2002
Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal
waterbeheer van de Europese Unie en haar lidstaten. In
Vlaanderen gebeurt de omzetting van deze richtlijn via
het decreet integraal waterbeleid.

J Dit wordt meegenomen binnen de discipline water.

Signaalgebied Ontwerp startbeslissing
goedgekeurd door Vlaamse
regering op 09 mei 2014

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met
een harde gewestplanbestemming (woongebied,
industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen
in de aanpak van wateroverlast. De Vlaamse Regering
besliste om de signaalgebieden die aangeduid werden in
de bekkenbeheerplannen aan een verdergaande analyse
te onderwerpen. Als uit dat onderzoek blijkt dat het
effectief ontwikkelen van de huidige bestemming van
het signaalgebied nadelig is voor het waterbergend
vermogen, dan zal de manier waarop de ontwikkeling
van het signaalgebied gerealiseerd wordt aan
bijkomende voorwaarden moeten voldoen of - als dat
niet voldoende is - zal een nieuwe invulling voor het
gebied gezocht worden.

J Ten zuiden van de strandwijk is het signaalgebied
Oudemaarspolder aangeduid (status: goedgekeurd advies door
CIW op 22/06/2016)

Decreet integraal waterbeleid
met daaruit voortvloeiend:
- Bekkenbeheerplan Brugse
Polders
- Waterhuishoudingsplan
Nieuwe Polder van
Blankenberge

Decreet: 18 juli 2003

- 30 januari 2009

- 26 februari 2007

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor
een duurzaam waterbeleid conform de bindende
bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Via
dit decreet worden een aantal nieuwe instrumenten
ingevoerd die de overheid in staat moeten stellen een
effectief beleid inzake integraal waterbeheer te voeren.
Het waterbeheer wordt beschouwd per deelbekken.

J De recent overstroomde gebieden en overstromingsgevoelige
gebieden worden weergegeven op Kaart 8.
Het plangebied behoort tot de bekken van de Brugse Polders,
deelbekkens de Zwinstreek.
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Wet betreffende Wateringen Wet: 05 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel
in te staan voor de permanente afwatering van
lagergelegen gronden. Oorspronkelijk was dit
voornamelijk in functie van landbouw, maar sinds het
decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.

X

Wet betreffende Polders Wet: 03 juni 1957 Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel om
het binnendijkse land te behoeden voor overstromingen
door de zee, en het instellen van een optimaal peil in
functie van het multifunctioneel gebruik van de gronden
Oorspronkelijk was dit voornamelijk in functie van
landbouw, maar sinds het decreet integraal waterbeleid
is de taak van de wateringen meer multifunctioneel.

X De zone binnen het projectgebied tussen de Isabellalaan en
Evendijk-oost maakt deel uit van de oostkustpolder, dit wordt
indien relevant meegenomen binnen discipline water.

Besluit houdende vaststelling
van een gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.

Nieuwe vigerende
verordening werd
goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 5 juli
2013 en is van kracht vanaf
2014

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in
eerste instantie dient hergebruikt te worden, in tweede
instantie in de bodem infiltreert en in laatste instantie
vertraagd wordt afgevoerd. Het besluit is ondermeer
van toepassing op het bouwen of herbouwen van
gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte, uitbreidingen
vanaf 50 m² dakoppervlakte en aanleg van verharde
grondoppervlaktes vanaf 200 m².

J Voorzien van de nodige hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen bij het realiseren
van bijkomende verharding en de aanleg van een gescheiden
systeem van afvalwater en hemelwater.

Krachtlijnen voor een
geïntegreerd rioleringsbeleid

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen
waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw en verbetering
van openbare riolen. Tevens werden een aantal codes
van goede praktijk (herwaardering van grachtenstelsels
en hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen)
toegevoegd aan de bestaande codes

J Vooral de codes van goede praktijk met betrekking tot te
voorziene buffervolumes en infiltratiemogelijkheden zijn van
belang.

Waterkwaliteitsdoelstellingen Besluit Vlaamse Regering:
24 mei 1983 (en
aanvullingen)

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld
volgends de bestemming: aangeduid die bestemd zijn
voor de productie van drinkwater, zwemwater,
schelpdierwater en viswater. Voor deze
oppervlaktewateren gelden de overeenkomstige
milieudoelstellingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 van
titel II van Vlarem

J De kwaliteitsdoelstellingen van de waterlopen wordt
meegenomen in de discipline oppervlaktewater.
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Fauna en flora
Aanduiding kwetsbare zones
water

Besluit Vlaamse
Regering: 14 juni 2002

Dit besluit biedt een kader aan maatregelen tegen
verontreiniging van meststoffen. Hierbij werden VHA-zones
aangeduid waarbinnen beperkingen gelden voor de
landbouwer die deze gronden gebruikt

X

Regelgeving betreffende vrije
vismigratie

26 april 1996 en 18 juli
2003, herzien in 2009

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26 april
1996) en in het Decreet Integraal Waterbeleid wordt
vooropgesteld dat in alle waterlopen van de hydrografische
stroomgebieden van de Benelux vrije migratie van alle
vissoorten mogelijk gemaakt wordt tegen begin 2010

X

NATURA 2000:

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen:

april 1979

21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een
samenhangend Europees netwerk te vormen van gebieden en
beschermingszones. Omvat speciale beschermingszones
aangewezen in toepassing van de Europese Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn

J Zie bespreking in 4.1.2. Biotische kenmerken en kaart 8.

Decreet betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijke
milieu

Decreet: 21 oktober 1997 Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikkeling en
herstel van het natuurlijk milieu te verwezenlijken. Belangrijk
hierbij zijn het standstill principe en de zorgplicht (Art. 14).
Tevens voorziet het in de afbakening van het Vlaams
Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings- en
Ondersteunend Netwerk (IVON).
Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter leggen de opmaak van
respectievelijk een natuurtoets, VEN-toets en passende
beoordeling vast. Art. 32 en 33 bieden het kader voor de
erkenning van natuurreservaten. Het betreft natuurgebieden
die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van de
natuur of het natuurlijk milieu

J Zie bespreking in 4.1.2. Biotische kenmerken en kaart 10.

Bosdecreet Decreet: 13 juni 1990 Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen
in Vlaanderen

X

Bermbesluit Besluit Vlaamse
Regering: 27 juni 1984

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van de
bescherming van fauna en flora

J Het beheer van de bermen langsheen eventuele wegenis
conform het Bermdecreet.

Jachtdecreet Decreet: 24 juli 1991 Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten behoeve van
de jacht

X
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Ramsargebieden Conventie: 2 februari
1971

De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud en het
oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door middel
van plaatselijke, regionale en nationale acties en internationale
samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen van een
duurzame ontwikkeling in de gehele wereld’

X

Duindecreet Besluit Vlaamse
Regering: 14 juli 1993

Het Decreet houdt maatregelen in tot bescherming van de
kustduinen en duidt beschermde duingebieden en ‘voor het
duingebied belangrijke landbouwgebieden’ aan met het oog op
de bescherming, ontwikkeling en beheer van de maritieme
duinstreek.

J Van toepassing op het strand Knokke-Heist (Heist) ten
noordoosten van het plangebied en het strand Zeebrugge
ten westen van het plangebied.

Besluit van de Vlaamse Regering
met betrekking tot
soortenbescherming en
soortenbeheer van 15 mei 2009

Besluit Vlaamse
Regering: 15 mei 2009

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en planten in
Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer systematische
omzetting van de rechtstreekse soortenbescherming uit de
Vogel- en Habitatrichtlijn in de Vlaamse regelgeving.
Er wordt aangegeven welke soorten bescherming genieten,
welke verbodsbepalingen gelden en welke actieve
beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden.

J Bij de discipline flora en fauna zal worden nagegaan of er
beschermde soorten in het studiegebied voorkomen.

Besluit van de Vlaamse Regering
houdende de vaststelling van de
historisch permanente graslanden
in de landbouwstreek de Polders

27 november 2015 In uitvoering van het decreet betreffende het natuurbehoud en
het natuurlijke milieu worden de historisch permanente
graslanden in de landbouwstreek de Polders voorlopig
vastgesteld.

X

Conventie van Bonn Ondertekening
conventie: 1 oktober 1990
door België en op 3 mei
2002 door Vlaanderen
bekrachtigd (in werking
op 2 juni 2003)

Bepaalt dat het opzettelijk vangen, houden of doden van
vleermuizen verboden is. Tevens dienen sites te worden
aangeduid en beschermd die belangrijk zijn voor
instandhouding van deze dieren (zoals ook voorzien in de
Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG (21 mei 1992)

J De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna
en flora.

Gemeentelijke
natuurontwikkelingsplannen
(GNOP)

Kaderde in het milieuconvenant (overeenkomst tussen de
Vlaamse en lokale overheden) en heeft als bedoeling om op
gemeentelijk vlak het natuurbestand in kaart te brengen en het
beleid te schetsen dat ervoor moet zorgen dat de natuur
maximale overlevings- en ontplooiingskansen krijgt. Deze
werden meestal vertaald in specifieke acties

B De acties die hierin zijn opgenomen worden in de
discipline fauna en flora geverifieerd om te kijken of er
zich conflicten met voorliggend plan kunnen voordoen.
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Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Decreet onroerend erfgoed 12 juli 2013, gewijzigd bij

het decreet van 4 april
2014 (BS 17/10/2013 en
15/04/2014)

Het onroerend erfgoed decreet betreft één overkoepelende
regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten,
landschappen en archeologie. Het decreet betreffende
bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten
(03/03/76 en aanvullingen), decreet betreffende landschapszorg
(16/04/96 en aanvullingen), Decreet houdende maatregelen tot
behoud van erfgoedlandschappen (13/02/2004) en het decreet
op het archeologisch patrimonium (30/06/1993 en 28/02/2003)
zitten vervat in één onroerend erfgoeddecreet en –besluit.
Het decreet voorziet de vaststelling van inventarissen die de
Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te
behouden. De vaststelling van een inventaris verbindt een
aantal rechtsgevolgen aan erfgoedobjecten die waardevol, maar
niet beschermd zijn. Het nieuwe decreet voorziet in de
vaststelling van minstens vijf inventarissen:

- Inventaris bouwkundig erfgoed

- Landschapsatlas

- Inventaris van archeologische zones

- Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde

- Inventaris van historische tuinen en parken
Met de wijziging van het decreet van 4 december 2015
treedt het archeologiebesluit in werking. Dit betekent
onder meer dat vanaf 1 juni 2016 de verplichting geldt om
bij vergunningsplichtige ingrepen in de bodem een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag.

B Kaart 11 en 12 geeft de beschermde stads- en
dorpsgezichten  en landschappen weer gelegen in de
omgeving van het plangebied.
Een eerste oplijsting wordt gegeven onder 3.1.3
Bouwkundig erfgoed en 3.1.4 Landschappelijke
structuur.
De centraal archeologische inventaris is opgenomen in
kaart 13.

Decreet op het archeologisch
patrimonium

Decreet: 30 juni 1993 Regelt de bescherming van het archeologisch patrimonium.
Vanaf 1 januari 2004 wordt het beheer en beleid van het
onroerend erfgoed in Vlaanderen (zowel monumenten,
landschappen als archeologie) waargenomen door de afdeling
Monumenten en Landschappen.
Op het moment van de opmaak van het plan-MER zijn de
besluiten die uitvoering geven aan hoofdstuk 5 van het
onroerend erfgoeddecreet (zie hoger) definitief goedgekeurd.
De bepalingen inzake archeologie gaan gefaseerd in voege
vanaf januari 2016. Zolang het nieuwe decreet mbt archeologie

J Maatregelen dienen te worden genomen om het
archeologisch bodemarchief te beschermen of te
onderzoeken. Hierop zal verder ingegaan worden bij de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
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niet in voege is getreden blijven de bepalingen van het
archeologiedecreet uit 1993 van kracht.

Decreet houdende maatregelen tot
behoud van erfgoedlandschappen

Decreet: 13 februari 2004  Erfgoedlandschappen zijn gebaseerd op de aangeduide
ankerplaatsen, de meest waardevolle landschappen van
Vlaanderen, waarin een geheel van verschillende
erfgoedelementen (naast landschappelijke ook monumentale of
archeologische) voorkomt. De ankerplaatsen werden
geïnventariseerd in de landschapsatlas. De Landschapsatlas
geeft een inventaris van de landschappelijke relictgebieden van
Vlaanderen. Volgende soorten relicten worden onderscheiden:
relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten, puntrelicten en zichten.

J In de discipline zullen de relevante relictzones,
ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten aangegeven en
besproken worden.

Regionaal landschap Een regionaal landschap is een duurzaam
samenwerkingsverband ter bevordering van ondermeer
streekeigen karakter, natuur en beheer van kleine
landschapselementen (Art. 54 van het decreet op
natuurbehoud)

X

Mens
Omzendbrief RO/2010/01
betreffende  het  ruimtelijk  beleid
binnen  de  agrarische  gebieden
waarvoor  de  plannen  van
aanleg  en  ruimtelijke
uitvoeringsplannen herbevestigd
zijn

2010 Door de herbevestiging van het agrarisch gebied wordt
landbouwgrond planologisch verankerd. Een herbevestiging
betekent niet dat gemeentelijke en provinciale
planningsinitiatieven hier niet meer mogelijk zijn, maar de
projecten mogen geen betekenisvolle afbreuk doen aan de
ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische
macrostructuur, conform de omzendbrief RO/2010/01
betreffende de beleidsmatige herbevestiging van de
gewestplannen in het kader van de afbakening van de
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor
landbouw.

X

Decreet landinrichting 25 augustus 2014 Het nieuwe decreet biedt een “instrumentenkoffer” aan die
moet toelaten plannen en projecten op het terrein sneller,
efficiënter en op maat te realiseren, gekoppeld aan een
flankerend beleid.
Bij een verstrekkende impact op landbouw, gaat een en ander
gepaard met flankerende maatregelen zoals vergoedingen bij
lokale grondenbanken, vrijwillige verplaatsing, stopzetting en

X
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reconversie van bedrijven en koopplicht door de overheid. Tot
nu toe werden deze flankerende maatregelen ad hoc en zeer
verscheiden ingezet bij diverse infrastructuurwerken. Dit
decreet neemt de financiële planning voor de uitvoering van de
plannen, al pro-actief op in de plan- of uitvoeringsprocedure.
Dat leidt tot een betere afweging en meer uniformiteit bij de
toepassing van flankerende maatregelen.
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Bijlage 2 // Kaarten
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(c) OpenStreetMap and contributors, Creative Commons-Share Alike License (CC-BY-SA)
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Colofon

- ruimtelijke planning & procesvoering -
- natuur, landschap & water -

Contact

Gent
Elfjulistraat 43, 9000 Gent

T +32 9 241 59 20
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