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Wat is een startnota?
Deze startnota hoort bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Raversyde’ en moet samen worden gelezen met de andere onderdelen
van dit PRUP. In deze fase: de procesnota en de methodologie tot opmaak plan-MER.
De startnota is het eerste document dat opgemaakt wordt in het planningsproces van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De startnota schetst in grote
lijnen waarom het PRUP opgemaakt wordt, over welk gebied het gaat en met welke factoren er rekening gehouden zal moeten worden. Over
deze nota wordt een publieke raadpleging met participatiemoment voor de bevolking en betrokken partijen gehouden. In deze fase is er inspraak
mogelijk. Daarnaast wordt er ook advies gevraagd aan overheidsinstanties zoals de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO),
het college van de betrokken gemeente(n), het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, en andere departementen en agentschappen
van de Vlaamse Overheid.
De startnota beantwoordt vragen zoals:
 Over welk gebied gaat het PRUP/planproces?
 Waarom wordt er een PRUP opgemaakt voor dit gebied en wat zijn de doelstellingen van het plan?
 Met welke context moet er rekening gehouden worden: historiek, ruimtelijke context, juridische en beleidsmatige bepalingen?
 Welke alternatieven worden voorgesteld?
 Welke alternatieven worden onderzocht?
 Welke mogelijke milieueffecten worden er onderzocht?

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
Een RUP is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemmingen vastlegt. RUP’s vervangen de bestaande plannen
van aanleg (gewestplannen, BPA’s). Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de
stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP in werking is getreden - omgevingsvergunningen
afgeleverd (of geweigerd) worden.
Een RUP heeft minimum zeven onderdelen:
 Grafisch plan dat de gebieden afbakent waar het plan geldig is (bindend).
 Stedenbouwkundige voorschriften (bindend).
 Weergave van de feitelijke en juridische toestand.
 De weergave van de ruimtelijke structuurplannen waarvan het PRUP een uitvoering is.
 De voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die niet langer geldig zijn.
 De conclusies van de studies, bijvoorbeeld van een plan-milieu-effectenrapport (plan-MER).
 De weergave van de percelen die een nieuwe bestemming krijgen en daardoor planbaten of planschade hebben.
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1.

Inleiding

De opmaak van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) voor het provinciaal
domein Raversyde is een initiatief van de
provincie West-Vlaanderen. Binnen het
provinciaal ruimtelijk structuurplan WestVlaanderen (PRS-WV) werden verscheidene
provinciale domeinen, waaronder Raversyde,
dit provinciaal domein geselecteerd als
openluchtrecreatief
groen
domein
in
provinciaal beheer.
Per provinciaal domein werkt de provincie
een visie uit. Voor het provinciaal domein
Raversyde werd een gebiedsvisie uitgewerkt
in 2012. Deze gebiedsvisie werd nadien
verder geëvalueerd en evolueerde tot
een aangepast masterplan in 2018.
Dit masterplan vormt de basis van voorliggend
PRUP Raversyde.
1.1. Motivatie tot opstart RUP
Het provinciaal domein ligt in een zeer
gevoelige
ruimtelijke
context,
waarbij
zowel natuurwaarden als erfgoedwaarden
beschermd zijn. Een groot gedeelte van het
domein is bestemd als natuurgebied cfr. het
gewestplan, maar bevindt zich eveneens in

habitatrichtlijngebied en VEN-gebied, het
domein bevat beschermd erfgoed en is deels
gelegen in beschermd duinengebied cfr. het
duinendecreet.
De opgemaakte visie (zie verder) voor
het domein kan binnen de bestaande
grondbestemming niet volledig uitgevoerd
worden. Het RUP is voornamelijk nodig
voor de realisatie van het zeedijkplein, het
onthaalgebouw en het bunkerhuis. Voor de
uitvoering van deze visie en het masterplan
is de opmaak van een RUP met aangepaste

2012

Gebiedsvisie

2018

Masterplan
Uitvoering
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PRUP

bestemmings- en inrichtingsvoorschriften
noodzakelijk.
Bij de opmaak van dit PRUP wordt getracht
een correcte afweging te maken van de
voorgestelde masterplanopties ten opzichte
van het complexe juridische kader dat hier
van toepassing is. Hiervoor wordt dan ook een
mileueffectenrapport (plan-MER) met daarin
een passende beoordeling opgemaakt (dit is
een onderzoek naar de mogelijke impact van
het plan op Europees beschermde natuur).
1.2. Doelstelling(en)
De provincie wil met dit PRUP de visie en
het masterplan voor het domein vertaalbaar
maken op het terrein. Hierbij wordt getracht
om goede afwegingen te maken ten opzichte
van de aanwezige functies. Dit is dan ook de
hoofddoelstelling van het PRUP.
De opgemaakte gebiedsvisie van 2012 zelf
bevat verschillende doelstellingen voor het
november 2018| Startnota PRUP Raversyde

provinciaal domein. Het gaat onder meer
om ruimtelijke doelstellingen, maar ook om
onder andere marketingdoelstellingen.
Het masterplan Raversyde werd ontwikkeld
vanuit volgende uitgangspunten:
 De duidelijke keuze bij het attractieaanbod
voor de bezoekers met als hoofdaanbod het
erfgoed uit WO I en WO II (Atlantikwall)
en een tweevoudig bijkomend aanbod,
met name de archeologische site (ANNO
1465) en het Natuurpark;
 De
opwaardering van Raversyde op
een duurzame wijze met de focus
op
één
overkoepelende,
centrale
onthaalinfrastructuur in Raversyde met
een hoofdontsluiting van en naar de
Zeedijk.
Sinds 2012 werden al een aantal elementen
van de gebiedsvisie gerealiseerd. Het
gedeelte natuurpark kreeg reeds een upgrade
en herinrichting, de Atlantikwall werd als
hoofdattractie gepositioneerd en het domein
won aan naamsbekendheid. Zeer recent
werd Batterij Aachen volledig gerestaureerd
en werd onder andere de toegankelijkheid
verbeterd en de scenografie vernieuwd.
Niet alle elementen van de gebiedsvisie
zullen een weerslag vinden in het PRUP.
Binnen dit PRUP wordt gefocust op de
ruimtelijke elementen van het masterplan en
wordt getracht een goed juridisch kader uit
te werken voor de verdere stappen die zullen
leiden tot de realisatie van de gebiedsvisie en
het masterplan.

november 2018| Startnota PRUP Raversyde

Er wordt geopteerd om wel het gehele
provinciedomein Raversyde en delen van
de omgeving mee op te nemen in het
plangebied, en dus niet louter de delen waar
het masterplan grotere ruimtelijke ingrepen
voorziet.
1.3. Inhoud nota
In deze startnota wordt eerst dieper ingegaan
op de situering van het provinciaal domein.
Hierbij worden de ruimtelijke context en de
bestaande toestand, met inbegrip van de
bestaande knelpunten van de domeinwerking,
geschetst.
Vervolgens wordt kort ingegaan op de
juridische context. Hierbij worden de
randvoorwaarden vanuit de wetgeving inzake
erfgoed, natuur en ruimtelijke ordening die
in dit gebied van kracht zijn, gespecifieerd.
Met de knelpunten van de domeinwerking
en de juridische randvoorwaarden in het
achterhoofd,
wordt
vervolgens
dieper
ingegaan op de visie van het masterplan,
het specifieke plangebied en de elementen
die in RUP verder zullen meegenomen en
onderzocht worden.
De laatste twee hoofdstukken van deze nota
schetsen een uitgebreidere juridische en
beleidsmatige context.
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1.1.1 Situering
2.

Situering

Het domein Raversyde, gelegen tussen de
luchthaven van Oostende en de Zeedijk, is een
natuurpark van bijna 50 hectare waarin zich tot
2.1. Ruimtelijke context
voor kort drie musea bevonden: Atlantikwall,
Het provinciaal
domein
Raversyde
ligt
Anno 1465
(Walraversijde)
en het memoriaal
aan de kust
en
wordt
gescheiden
van
Prins Karel, in 2014 samen goed voor meer dan
het Noordzeestrand
door
de Zeedijk.
136.000 bezoekers.
Het memoriaal
Prins Karel
werd begin
2015 opgegeven
afzonderlijk
Het provinciaal
domein
bevindt alszich
op
museum en
geïntegreerd
in de en
Atlantikwall.
het grondgebied
van
Oostende
ligt
De bestvan
bezochte
attractie Het
in 2014
was de
ten zuidwesten
de stad.
domein
Atlantikwall,
met
meer
dan
90.000
bezoekers.
bevindt zich vlakbij de gemeentegrens met
De musea zijn omwille van veiligheidsredenen
Middelkerke.
en ter bescherming van de collectie slechts
open van halverwege maart tot halverwege
De site is november.
beperkt
het
In debereikbaar
winter wordt er met
vooral ingezet
openbaar vervoer
(kusttramhalte
op onderhoud
en het voorbereidenin vandehet
werkjaar. Het domein
is vlot
nabijheid ennieuwe
busverbinding)
en met
debereikbaar
fiets.
met
het
openbaar
vervoer
(kusttram
en bus),
Voor gemotoriseerd vervoer is het domein
met
de
fiets
of
met
de
auto.
bereikbaar via de Nieuwpoortsesteenweg en
de rotonde met de Kalkaertstraat.

Treinstation
Oostende
Kusttram

6k

m

R31-N34

A10
Domein Raversyde

Luchthaven
Oostende

NieuwpoortseHet provinciaal domein wordt begrensd
m
steenweg
k
3
door andere functies en verschillende
infrastructuren.
N33
Ten oosten van het domein ligt het gehucht
en badplaats Raversijde.
Ten zuiden van het domein en aan de overzijde
van de Nieuwpoortsesteenweg situeert zich
Middelkerke
Raversijde
centrum Oostende
campingzone
Mariakerke-bad
het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum en
de luchthaven van Oostende.
eigendommen worden allen beheerd (via
Ten westen wordt het domein begrensd door
Tussen
het
domein
en
de
bron: Stand van zaken uitvoering masterplan
erfpacht) door de Provincie West-Vlaanderen.
een aantal campings.
Nieuwpoortsesteenweg zijn enkele woningen
Raversyde - omschrijving deelproject 1
De Duinenstraat die doorheen het gebied
Het provinciaal domein Raversyde is in
gelegen.
loopt, is in eigendom en beheer van de stad
eigendom van de provincie West-Vlaanderen,
Ten noorden wordt het domein begrensd
Projectdefinitie deelproject 1 - Centrale onthaalinfrastructuur en structurerende ontsluiting Raversyde
13
Oostende.
het agentschap voor natuur en bos (ANB)
door de Koninklijke Baan, de zeedijk en
en van het agentschap voor maritieme
het Noordzeestrand. Ter hoogte van de
dienstverlening en kust (MDK). Deze
Duinenstraat zijn eveneens enkele woningen
terug te vinden.
8
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Atlantikwall

2.2. Bestaande toestand
Het provinciaal domein kan worden opgedeeld
in drie grote zones.
 De ‘Atlantikwall’ met het oorlogserfgoed
en daarin ook het memoriaal Prins Karel.
Dit is het duinengedeelte van het domein.
 ‘Anno 1465’, de archeologische zone met
reconstructie van enkele middeleeuwse
huizen van het vroegere Walraversijde.
 Het natuurpark, dit is het zuidelijke
poldergedeelte van het domein.
De
attracties
(Atlantikwall
en
Anno
1465) hebben een betalende toegang en
zijn geopend van halverwege maart tot
halverwege november.

Zi ch t op A tl an t ik w a ll

Atlantikwall met Memoraal Prins Karel
De noordelijke duinenstrook bevat niet alleen
grote natuurwaarden, maar ook talrijke
oorlogsrelicten. Ze bevat dan ook beschermd
erfgoed en beschermde natuur.
Het gehele gebied heeft historische waarden
als een oorlogssite die getuigt van beide
wereldoorlogen.
Het is eveneens een site die uitgebouwd werd
als koninklijk domein door Koning Leopold
II en verder werd uitgebreid onder Albert
I en Prins Karel. Hierdoor herbergt de site
waardevol koninklijk erfgoed.
De
militaire
restanten
van
beide
wereldoorlogen zijn goed bewaard gebleven
omdat ze binnen een koninklijk domein
gelegen waren. Ter hoogte van het Memoriaal
Prins Karel bevindt zich de ingang van het
museum.
De site herbergt met de Batterij Aachen de
enige overgebleven Duitse kustbatterij uit de
12
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Batterij Aac hen
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is momenteel overwoekerd door groen, voornamelijk klimop. Het bunkergedeelte van het
Bunkerhuis6 werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Eerste Wereldoorlog in België. Deze batterij is
vrij goed bewaard gebleven, hoewel ze tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd hergebruikt
en enkele veranderingen onderging. Recent
werd deze batterij gerestaureerd om een
WO I -parcours uit te bouwen, met zo weinig
mogelijk zichtbare WO II-relicten.
De Atlantikwall wordt in het zuiden begrensd
door de Duinenstraat.
Bunkerhuis
Het Bunkerhuis en de omliggende gebouwen
bevinden zich in het zuidwestelijke gedeelte
van de Atlantikwall. Het geheel leunt aan
tegen de grote zuidelijke duinenrug. Het
gaat om een bunker en bijgebouwen uit WO
II waar bovenop de bunker een villa werd
gebouwd.
Het bunkergedeelte dateert van tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog
werd de EHBO-bunker in gebruik genomen
door privépersonen. De bunker werd toen
omgebouwd naar een dancing. Bovenop
de bunker werd een villa in Spaanse stijl
opgetrokken. een aantal jaren later werd
deze villa uitgebreid met een niet-vergunde
extensie. Er werd in het verleden een bevel
tot afbraak uitgevaardigd, maar tot op
vandaag is de extensie niet afgebroken.
De villa is momenteel in slechte staat. Het
bunkergedeelte is momenteel overwoekerd
door groen, voornamelijk klimop.
Ondertussen is de provincie eigenaar
geworden. Bij dit bunkerhuis bevinden zich
ook nog een aantal kleinere volumes: een
garage (post-WO II), een bijgebouw en een
kleine bunker (beide uit WO II).
14

Links een luchtfoto van 1943, rechts een foto van na W.O.2 met de villa nog voor het bouwen van
de illegale extensie, links onder een vooraanzicht aan de poort van de straatkant, rechts onder
gezien vanuit het westen.

5
6

Zie bijlage 2 voor een fotoreportage van het Bunkerhuis
Zie bijlage 3 voor meer historisch foto en tekstmateriaal over het ontstaan van de bunkers
november 2018| Startnota PRUP Raversyde

7

bijgebouw met een oppervlakte van 745m2
●

het in aankoop zijnde perceel 240p met de Kleine bunker

Er staat een overzicht,
plannen en een digitale
wandeling van het gebied
ter
hoogte
van
Duinenstraat 149 ter
beschikking4. De namen
van
de
gebouwen
(hierboven
vetgedrukt)
zijn enkel van waarde als
werktitel in dit dossier.
Deze gebouwen worden
in dit dossier behandeld
als één ontwikkeling die
we eveneens een werktitel meegeven, namelijk: Bunkerhuis en omliggende gebouwen.
3
4

Zie bijlage 1 voor het kadastraal uittreksel, aankoopakte, bodemattest en machtiging tot aankoop
Zie bijlage 1 voor een overzicht, plannen en een digitale wandeling

6
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Bunkerhuis
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Anno 1465
De site van Anno 1465 ligt in het westelijk
gedeelte van het provinciaal domein. In
deze archeologische zone werden enkele
middeleeuwse huizen van de vroegere
vissersnederzetting
Walraversijde
gereconstrueerd.
Het dorp lag oorspronkelijk ten noordwesten
van het huidige Raversyde waar nu het
strand is. In januari 1394, toen een zware
storm onder andere een deel van Oostende
onder water zette, werd ook Walraversijde
zwaar getroffen. Hectaren land verdwenen
onder het landinwaarts geblazen duinzand.
De inwoners waren gedwongen te verhuizen
en het dorp werd landinwaarts, achter de
verstoven duinen heropgebouwd. Die duinen
werden in 1399 verstevigd door de aanleg
van een nieuwe dijk. Het wordt beschouwd
als één van de belangrijkste archeologische
sites in Vlaanderen. Het agentschap
Onroerend Erfgoed overweegt de site een
archeologische bescherming te geven.
In het zuiden van deze zone bevindt zich het
bezoekerscentrum.
In het noordwesten van de zone bevindt zich
hoeve Boydens. Deze hoeve was het centrum
van het dorp. De schuur werd gebouwd op
restanten van de oude kapel van het dorp.

16

ANNO 1465

V i sse r h u i sj e s A NNO 1465
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M emoriaal P rins Karel

V is s erhuisjes ANNO 1465
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Natu u r par k
Natuurpark
Het zuidoostelijke gedeelte van het domein
betreft het vrij toegankelijke natuurpark.
Dit gebied werd volledig ingericht als
natuurgebied.
De
graslanden
werden
hersteld en er werden meer groen-, bosen waterpartijen aangelegd. Daarnaast
werden
ook
attractieve
wandelen
fietspaden, speelinfrastructuur en een
hondenlosloopweide voorzien. In 2014 werd
dit natuurpark volledig heringericht.

18

Natuurpark
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Overige functies
Buiten deze drie zones zijn nog andere
functies terug te vinden in het domein. Het
gaat om de parking, de cafetaria en het
vogelopvangcentrum.
Het opvangcentrum voor vogels en wilde
dieren (VOC) en de parking bevinden zich
in de zuidwestelijke strook van het domein.
Het grasveld ten noorden van de ingerichte
parking, is een overloopparking.
Taverne-restaurant Walrave sluit aan bij
Anno 1465.
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Kunst
Het domein herbergt een uitgebreide
collectie gerelateerd aan de twee attracties.
Maar er is ook een belangrijke relatie met
hedendaagse kunst. Zo worden er geregeld
tentoonstellingen georganiseerd, waarbij
kunst in het domein wordt geplaatst. Zoals
dit kunstwerk van Luc Deleu, uit 2016.

20
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2.3.

Knelpunten domeinwerking

2.3.1. Gebouwenproblematiek
Momenteel bevat het domein verschillende
verspreide gebouwen en heeft daardoor ook
een verspreide en inefficiënte werking.
Er moet een oplossing gevonden worden voor
het tekort aan ruimtes en voor de huidige
versnippering van functies op het domein.
De werkplaatsen voldoen nu niet aan de
wettelijke vereisten, er zijn problemen met het
(tekort aan) sanitair, er ontbreken aangepaste
ruimtes voor tijdelijke tentoonstellingen,
ruimtes om een educatieve werking op
te zetten, vergaderlocaties of leslokalen,
archiefruimte, ruimtes voor workshops en
er is vraag naar een residentieplek voor
kunstenaars.
De bestaande gebouwen zijn ook niet
voldoende aangepast aan de huidige functies
en vergen veel onderhoud. De depots voor
collectiestukken zijn nu teveel verspreid
en ongeschikt (een vervallen schuur bij
hoeve Boydens, bunkers, zolders). Goede
bewaaromstandigheden voor de collecties
van het Memoriaal, WO1 & WO2 en de
archeologische collectie zijn essentieel voor
de werking van het domein.
Er is nood aan een uitbreiding voor de
museumfuncties, en aan een efficiëntere
aanpak van de interne werking (bijkomende
ruimte, centraliseren van personeelsfuncties).
De onthaalfunctie zit momenteel verspreid
over twee gebouwen, één aan ANNO 1465 en
één aan Atlantikwall wat voor een verspreide
personeelsbezetting zorgt.
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Knelpunten
van
de
huidige
gebouwenproblematiek samengevat:












Verspreide onthaalfunctie en daarom
inefficiënte werking van personeel
Losstaande cafetaria die te ver ligt van de
hoofdattractie Atlantikwall
Verspreide en inefficiënte opslag van de
collecties & verspreide werkplaatsen
Tekort aan ruimte voor museumfuncties
en exposities in kwalitatieve
omstandigheden
Vraag naar betere bewaaromstandigheden
voor de collecties
Beperkte vergadermogelijkheden en
educatieve functies
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2.3.2. Circulatie en zichtbaarheid
Er ontbreekt een duidelijke connectie van het
provinciaal domein met enerzijds de Zeedijk
en anderzijds de Nieuwpoortsesteenweg.
Er is nood aan een verbetering van de
circulatie op en naar het volledige domein.
De bereikbaarheid vanaf de meest nabij
gelegen tramhalte is op dit ogenblik
niet aangepast aan oudere bezoekers,
kinderwagens, rolstoelgebruikers, fietsers,
… Het museum is nu ook amper te zien
vanop de Zeedijk. Er ontbreekt een duidelijk
zichtbare en comfortabele toegang tot het
domein vanop de Zeedijk.
De ontsluiting via de zuidelijke toegang
kan ook geoptimaliseerd worden, net zoals
de bestaande parkeergelegenheid en de
toegankelijkheid
met
gemotoriseerde
voertuigen,
de
fietscirculatie
en
het
voetgangersverkeer.
Een veiligere verkeerssituatie voor fietsers en
voetgangers bij de inkom van de Atlantikwall,
ter hoogte van de Duinenstraat, is een must.
Ook de verbinding tussen Atlantikwall en de
parking kan beter.

Z i c h t v a n a f d e Z e e d ij k

Foto bestaande toestand omheining en toegangspoort
Projectdefinitie deelproject 1 - Centrale onthaalinfrastructuur en structurerende ontsluiting Raversyde
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Knelpunten van de huidige circulatie en
zichtbaarheid samengevat:
 Slechte toegankelijkheid vanaf de Zeedijk
 Onvoldoende zichtbaarheid vanaf de
Zeedijk
 Er is nood aan een optimalisatie van de
toegang vanaf de Nieuwpoortsesteenweg
en de bestaande parking
 De relatie tussen parking en Atlantikwall
is onduidelijk
 De algemene circulatie is niet optimaal
22
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Zi c h t v a n a f N i e u w p o o r t s e s t e e nwe g

In g a n g A t l a n t i k w a l l
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Z i c h t v a n a f d e Z e e d ij k

In g a n g A N N O 14 65
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2.4. Juridische randvoorwaarden
Bij het vormen van de visie zijn er aantal
randvoorwaarden vanuit het bestaande
juridisch kader die in acht moeten genomen
worden.
In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden
vanuit natuur, erfgoed en de bestaande
bestemming geschetst. Deze zijn van
belang, verderop in de startnota bij de
bespreking van de ruimtelijke elementen uit
de visie (hoofdstuk 4), bijvoorbeeld bij de
mogelijke inplanting van gebouwen of de te
onderzoeken milieueffecten.
2.4.1. Beschermde natuur
Vanuit de natuurwetgeving zijn er belangrijke
randvoorwaarden voor het plangebied. Een
gedeelte is gevat door habitatrichtlijngebied
(SBZ - speciale beschermingszone), met
al dan niet een overdruk als grote eenheid
natuur (VEN). Vanuit elke ‘bescherming’
zijn er specifieke randvoorwaarden voor
het RUP van kracht. Het gaat om zones
waarbij de bestaande groene bestemming
niet mag gewijzigd worden, om zones waar
eventueel wel (beperkte) ingrepen kunnen
gedaan worden maar waar de bestaande
en gewenste natuurwaarden steeds moeten
bekeken worden.
Natura 2000 - SBZ
Het
provinciaal
domein
behelst
een
gedeelte
habitatrichtlijngebied.
Deze
speciale
beschermingszone
omvat
de
meeste duingebieden aan onze kust, alsook
de IJzermonding, het Zwin en enkele
binnenduinen (totaal 3742 ha).
JJ
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Legende
(VEN) Grote eenheid natuur
Habitatrichtlijngebieden
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De specifieke zone die gedeeltelijk in het
provinciedomein ligt (BE2500001-30) heeft
conform het managementplan volgende
prioritaire inspanningen te leveren:
 Terugdringen invasieve exoten (2020)
 Terugdringen vergrassing, verruiging en
verstruweling in voornamelijk stuifduinen,
duingraslanden en duinvalleien
(standstill)
 Herstel van populaties Kamsalamander en
Rugstreeppad (2050)
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Het habitatrichtlijnengebied strekt zich uit in
het duinengedeelte van het domein, en in de
duin-polder overgang.
Bij ingrepen in het dit gebied dient er
steeds een toetsing te worden gedaan
aan de geformuleerde instandhoudings
doelstellingen (IHD’s). De voorlopige zoekzone
(het gedeelte van het habitatrichtlijngebied
dat zich het beste leent tot de realisatie
van die doelstellingen) bevindt zich in het
duinengedeelte van het habitatrichtlijngebied
dat zich evenwijdig met de Zeedijk uitstrekt.
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Ingrepen zijn mogelijk voor zover de doelen
niet geschaad worden.
JJ Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Het volledige duinengebied, met uitzondering
van de zone met gebouwen, valt binnen
het Vlaams ecologisch netwerk (VEN). Ook
de zone tussen het centrale pad en de
Duinenstraat valt grotendeels binnen deze
grote eenheid natuur (GEN).
In de zuidrand van het domein, langsheen de
Nieuwpoortsesteenweg, zijn er twee kleinere
zones als VEN-gebied afgebakend.
De strandzone werd door middel van het
gewestelijke RUP “Strand-middenkust-west”
opgenomen in het VEN.
Via een provinciaal RUP kan er niet ‘ontvend’
worden als het VEN ook aangeduid is
als SBZ. Dit wil zeggen dat de groene
bestemmingen (natuurgebied of parkgebied)
die binnen het VEN & SBZ vallen, géén andere
bestemmingscategorie kunnen krijgen zoals
recreatie.
Een gebied dat louter binnen VEN valt, en
niet binnen SBZ, kan theoretisch wél een
andere bestemmingscategorie krijgen. Dit
weliswaar onder strikte voorwaarden vanuit
het natuurdecreet. Met name enkel voor
zover het om een grenscorrectie gaat en voor
zover er door deze opheffing van VEN geen
betekenisvolle schade aan de natuur of het
natuurlijk milieu in dit VEN kan veroorzaakt
worden. Een grenscorrectie is een wijziging
aan de buitenzijde van het VEN.
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Legende
Duindecreet
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JJ Duinendecreet
De zone tussen de Duinenstraat en het
centrale pad valt grotendeels binnen het
duinendecreet (21/12/1994) als beschermd
duinengebied. In dit beschermd duinengebied
van ongeveer 10,5 ha geldt een bouwverbod
(tenzij ten behoeve voor natuurbehoud of
kustverdediging).
In de zone die vervat zit door het
Duinendecreet kunnen geen harde ingrepen,
zoals nieuwe bebouwing, gedaan worden.
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2.4.2. Beschermd onroerend erfgoed
Het
domein
bevat
zowel
beschermd
landschap als beschermde monumenten.
Vanuit deze beschermingen zijn er een aantal
randvoorwaarden, maar ook een aantal
kansen.
JJ Beschermd landschap Duinenstraat
De Duinenstraat, die geen onderdeel
uitmaakt van het provinciaal domein, maar
die door en langs het domein loopt, is omwille
van zijn historische en artistieke waarde
beschermd als cultuurhistorisch landschap
bij KB van 5/05/1959. De Duinenstraat is een
voormalige drift, dit is een pad waarlangs
het vee werd gedreven tussen het duin- en
poldergebied.
Het is, volgens het KB van de bescherming,
verboden om zonder toelating:
 grondwerken uit te voeren, die het profiel
of het uitzicht van de grond zouden
kunnen wijzigen
 het profiel, het tracé of de breedte van de
weg te wijzigen
 palen of masten te planten bestemd
voor het overbrengen van elektrische
drijfkracht
 aanplakbiljetten, panelen of andere
reclamemiddelen te plaatsen
 allerlei overblijfselen, afval, papier, enz.
te storten of achter te laten

Duinenstraat

Legende
Beschermde landschap
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Dit zijn dan ook belangrijke randvoorwaarden
bij ingrepen ter hoogte van deze weg.

26
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JJ Beschermd monument
Het duingedeelte van het plangebied is
grotendeels beschermd als monument sinds
26/03/2010 wegens de historische waarden.
Het monument heet: Domein Raversijde met
oorlogsrestanten van de Batterij Aachen,
Stützpunkt Bensberg en Batterij Saltzwedelneu (Stützpunkt Tirpitz) en koninklijk erfgoed
te Oostende en omvat volgende onderdelen:

1 - Batterij Saltzwedel-neu
2 - Batterij Saltzwedel-neu: bunker
3 - Batterij Saltzwedel-neu
4 - Batterij Saltzwedel-neu: medische post
(dit is het Bunkerhuis)
5 - Bunker Steunpunt Bensberg
6 - Domein Raversijde
7 - Domein Raversijde koninklijke
paardenstallen
Met uitzondering van enkele uitsparingen
van gebouwen, zoals de Vlaamse Zaal,
valt de volledige zone ten noorden van de
Duinenstraat onder deze bescherming als
monument, inclusief het paviljoen Prins
Karel.
De beschermde monumenten Koninklijke
paardenstallen bevinden zich ten zuiden van
de Duinenstraat (7 op de kaart).
Het steunpunt Bensberg bevindt zich in het
uiterste oosten van de bescherming (5).
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Beschermde monument
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Omwille van deze bescherming kan er
afgeweken worden van de geldende
stedenbouwkundige
voorschriften,
voor
zover de betrokken handelingen worden
geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend
erfgoed.
Deze bepaling is steeds van kracht, wat de
nood voor een ruimtelijk uitvoeringsplan of
gedetailleerde voorschriften voor deze zone
dus zeer miniem maakt.

De beschermde gedeelten dienen behouden
te blijven en in stand gehouden en
onderhouden te worden.
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JJ Vastgesteld bouwkundig erfgoed
Het beschermde monument werd ook
opgenomen in de inventaris bouwkundig
erfgoed. De zone in de inventaris is echter
ruimer dan het beschermde gedeelte. Het
zijn erfgoedobjecten die waardevol zijn,
maar niet beschermd. Deze krijgen hierdoor
een aantal rechtsgevolgen. Wanneer er voor
de sloop van een gebouw uit de vastgestelde
lijst een vergunning nodig is, dan moet
de vergunningverlenende overheid haar
beslissing goed motiveren en in haar beslissing
aangeven hoe ze de erfgoedwaarden in acht
heeft genomen.
JJ Archeologie
Ten zuiden van de Duinenstraat bevindt zich
de archeologische site Walraversijde. In
de periode 1992-2005 werd archeologisch
onderzoek uitgevoerd waarbij verschillende
sporen
werden
gevonden
van
het
laatmiddeleeuwse
visserdorp.
Totnogtoe
werden de grondvesten van dertien huizen
o.m. met tonwaterputten opgegraven en
werden er drie gereconstrueerd. Het bewaren
van het bodemarchief voor toekomstige
generaties mag in geen geval ondergeschikt
worden aan de ontwikkeling van het domein.
Er is echter géén vastgestelde archeologische
zone, uit de inventaris van onroerend erfgoed
terug te vinden. Er is ook geen beschermde
archeologische site aanwezig.
Voor de site Raversyde is er wel een
archeologische bescherming in opmaak.
Het is dus zeker te verwachten dat er
nog veel archeologisch erfgoed in de
ondergrond zit, ook in het duinengedeelte
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Legende
vastgesteld bouwkundig erfgoed
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waar het dan eerder om archeologisch
erfgoed gaat van WO I en WO II. Dit zal
invloed hebben op de toekomstige aanvraag
tot omgevingsvergunning. Op sommige
plaatsen is de ondergrond reeds verstoord
(waar verhardingen liggen), hier zullen
meer mogelijkheden zijn qua bebouwing
en
eventuele
ondergrondse
(bouw)
mogelijkheden.
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V

Voorstel contour archeologische zone
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2.4.3. Huidige bestemming
Een RUP is een instrument dat de bestaande
bestemmingen kan wijzigen. Toch is dit geen
vrijgeleide om de bestemmingen zomaar te
gaan wijzigen.
Vanuit
de
randvoorwaarden
uit
de
natuurwetgeving kwam reeds naar boven
dat de groene bestemmingen (natuurgebied
of parkgebied) moeten behouden blijven
wanneer de gronden ook bestemd zijn
als VEN en SBZ. Daarom zijn de huidige
bestemmingen wel van belang.
Gewestplan
Het provinciaal domein is bestemd als
natuurgebied, parkgebied en toeristisch
recreatiegebied (TRP).
Het westelijke gedeelte is gevat door een
overdruk ‘gebied met archeologische waarde’,
het oostelijke gedeelte door een overdruk
‘erfdienstbaarheidgebied’. Dit is een overdruk
die in relatie staat met de aanwezigheid van
de luchthaven.
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Gewestelijk RUP: natuur (GEN)
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Gebieden met
archeologische waarde
VEN-gebied

Gewestelijk RUP
Het noordzeestrand is gevat door het
gewestelijk RUP Strand-middenkust-west.
De bestemming is hier natuurgebied, met
een overdruk als GEN. Hierdoor maakt deze
zone deel uit van het VEN met de nodige
randvoorwaarden vanuit natuur.
De voorschriften van een provinciaal RUP
kunnen niet afwijken van de voorschriften
van een gewestelijk RUP, tenzij de Vlaamse
Regering
daarvoor
haar
toestemming
verleent. Deze instemming moet schriftelijk
worden gegeven, uiterlijk op of naar
JJ
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Erfdienstbaarheidgebied,
luchthaven

aanleiding van de plenaire vergadering of de
adviesvraag over het voorontwerp.
JJ BPA
Er
is
een
bestaand
BPA,
dat
de
bestemming
parkgebied
langsheen
de
Nieuwpoortsesteenweg
gewijzigd

heeft naar woongebied en zone voor
gemeenschapsvoorzieningen. Er zijn geen
specifieke randvoorwaarden voor het PRUP.
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2.4.4. Provinciaal Structuurplan (PRS)
In het PRS West-Vlaanderen werd het
provinciaal domein Raversyde geselecteerd
als openluchtrecreatief groen domein.
Dergelijk soort domein biedt de bezoeker
nauw contact met de natuur. Aanvullend
op de natuurfunctie is ook zachte recreatie
toegelaten. Binnen de recreatiezones op de
bestemmingsplannen komen naast de zachte
recreatie ook andere vormen van recreatie in
aanmerking.
Voor de geselecteerde openluchtrecreatieve
groene domein werden beleidsprincipes
uitgewerkt.


Zo biedt het PRS een (toetsings)kader voor
de opmaak van een RUP voor het provinciaal
domein Raversyde.
In dit kader komen volgende principes aan
bod:
 een domein kan uitgebreid worden voor
natuur of recreatie
 er dient afstemming te zijn met de
afbakening van de gebieden van de
agrarische en natuurlijke structuur - dit
is een proces op Vlaams niveau. Voor het
domein Raversyde werd reeds VEN en
GEN afgebakend
 bereikbaarheid
met
het
openbaar
vervoer is essentieel
 de aanleg van nieuwe infrastructuur in
en rond deze domeinen is mogelijk, op
voorwaarde dat die infrastructuur zorgt
voor de begeleiding en de spreiding
van de bezoekers en dat deze in relatie
staat met de aanwezige recreatieve
30



vormen binnen het openluchtrecreatief
groen domein en geen afbreuk doet aan
de intrinsieke landschapswaarden,
in het bijzonder wat de beschermde
landschappen
betreft.
Autonome
ontwikkelingen zijn niet toegelaten. Hierbij
kan volgende infrastructuur overwogen
worden: aangepaste wegenis, een tracé
voor toegankelijkheid voor personen
met een beperking, een cafetaria, sanitair,
parking, een bezoekerscentrum, een
uitkijktoren. Er dient hierbij in de eerste
plaats bekeken te worden of bestaande
bebouwing kan ingezet worden voor deze
functies.
In het bijzonder omwille van de impact op
de omgeving dient er bijzondere aandacht
te zijn voor de waterzuivering binnen
het domein.
Bovendien
dient
er
gezorgd
voor
voldoende parking zodat wildparkeren
wordt vermeden.
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3.

Visie

3.1. Masterplan / concepten
JJ Gebouwenproblematiek
De bestaande knelpunten zoals in hoofdstuk
2.3. geformuleerd, zijn:
 Verspreide onthaalfunctie en daarom
inefficiënte werking van personeel
 Losstaande cafetaria die te ver ligt van de
hoofdattractie Atlantikwall
 Verspreide en inefficiënte opslag van de
collecties & verspreide werkplaatsen
 Tekort aan ruimte voor museumfuncties
en exposities in kwalitatieve
omstandigheden
 Vraag naar betere bewaaromstandigheden
voor de collecties
 Beperkte vergadermogelijkheden en
educatieve functies

Er is nood aan een optimalisatie van de
toegang vanaf de Nieuwpoortsesteenweg
en de bestaande parking
De relatie tussen parking en Atlantikwall
is onduidelijk
De algemene circulatie is niet optimaal

zou moeten worden aangepakt, zodat er een
duidelijke noord-zuid verbinding ontstaat
tussen de twee grote toegangspoorten
‘Noord’ en ‘Zuid’.

In het masterplan werd getracht hieraan een
oplossing te bieden door een voorstel te doen
van een volwaardige toegangspoort aan de
kant van de Zeedijk. Ook de interne circulatie

- één centraal onthaalgebouw
- een volwaardige noordelijke toegang
- herinrichten van de zuidelijke toegang







Dit resulteert dus in drie grote principes:

In het masterplan werd getracht hieraan
een oplossing te bieden door een voorstel
te doen van één nieuw onthaalgebouw voor
beide musea met cafetaria en het bestaande
onthaal van ANNO 1465 te hervormen
naar een expertisecentrum met depots. De
bestaande cafetaria zou dan in de toekomst
uitdovend zijn.
Circulatie en zichtbaarheid
De bestaande knelpunten zoals in hoofdstuk
2.3. geformuleerd zijn:
 Slechte toegankelijkheid vanaf de Zeedijk
 Onvoldoende zichtbaarheid vanaf de
Zeedijk
JJ
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3.2. Voorstel plangebied
Het plangebied wordt in deze opstartfase
ruimer genomen dan het provinciaal domein
zelf. De hoofdreden hiervoor is om zodoende
een samenhangend plangebied te hebben
zonder uitsnedes of gaten.
Hierdoor komen de woningen ten zuiden van
het domein en de woningen langsheen de
Duinenstraat ook in het plangebied te liggen.

Gelet op het planningsvraagstuk aangaande
de noordelijke en zuidelijke toegang tot het
provinciaal domein, wordt de plancontour op
deze locaties ruimer genomen.
Verder wordt de keuze gemaakt om in het
zuidwesten ook het vogelopvangcentrum
en de toegangsweg mee op te nemen. Het
woongebied ter hoogte van de rotonde en de

X

Legende
Plangebied
Provinciedomeinen 2017
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naastgelegen campings worden buiten het
plangebied gehouden.
In het oosten wordt het woongebied dat
onderdeel uitmaakt van de badplaats
Raversijde buiten het plangebied gehouden
en aanzien als grens.
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3.3.

Alternatieven

3.3.1. Locatiealternatief
Aangezien het specifiek om de inrichting
en bestemming van het provinciaal domein
Raversyde en omgeving gaat, worden er
geen locatiealternatieven voorgesteld.
3.3.2. Nulalternatief
Als het nulalternatief wordt aanzien: de
planologische situatie op vandaag. Een groot
aantal van de elementen die in het RUP aan
bod komen, kunnen op vandaag gerealiseerd
worden. Het RUP is voornamelijk nodig
voor de realisatie van het zeedijkplein, het
onthaalgebouw (ter hoogte van de Vlaamse
Zaal) en het bunkerhuis.
3.3.3. Inrichtingsalternatieven
Er werd een gebiedsvisie en masterplan
opgemaakt. Het masterplan wordt aanzien
als
inrichtingsalternatief
ten
opzichte
van het nulalternatief. Hier zijn nog
inrichtingsvarianten mogelijk.
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4.

Bespreking per ruimtelijk
element

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de drie
grote principes uit het masterplan, met name
het centrale onthaalgebouw, de volwaardige
noordelijke toegang en de herinrichting
van de zuidelijke toegang. Deze ruimtelijke
elementen uit het masterplan, worden
aangevuld met een visie op het Bunkerhuis
en een aantal kleinere ruimtelijke elementen
die onderdeel zullen zijn van het RUP.
Voor de concrete ontwerpkeuzes zal met een
ontwerpwedstrijd worden georganiseerd.
Dit zal niet per se het geval zijn voor alle
gewenste ruimtelijke elementen, sommige
kunnen ook zonder ontwerpwedstrijd worden
geïnitieerd.
In het RUP worden wel reeds een aantal
randvoorwaarden zoals de bouwhoogte,
landschappelijke inpassing, etc. onderzocht
en meegegeven.
Deze worden dan gebruikt als randvoorwaarden
bij de aanvraag tot omgevingsvergunning.
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4.1. Centraal onthaalgebouw
Zoals reeds aangegeven bij de knelpunten zijn
de gebouwen op vandaag zeer versnipperd
en is er een tekort aan ruimte. Daarom
wordt gezocht naar één onthaalgebouw,
gecombineerd met de hervorming van het
bestaande gebouw van ANNO 1465 naar
collectiedepotruimte en expertisecentrum.
4.1.1. Zoekzone onthaalgebouw
Een belangrijke inhoudelijke voorwaarde is
dat het gebouw als onthaal en toegangspoort
moet kunnen dienen voor zowel de
Atlantikwall als voor ANNO 1465. Omwille van
deze combinatie is de zoeklocatie beperkt en
wordt bijgevolg gezocht in het gebied tussen
de twee musea in.
In dit gebied tussen Atlantikwall en ANNO
1465 zijn er volgende randvoorwaarden
vanuit de disciplines natuur en erfgoed.
 geen constructies in de zone voor
duinendecreet
 geen afbreuk aan het beschermd
monument
 geen wijzigingen aan het beschermd
landschap Duinenstraat
 geen bestemmingswijziging van natuur
naar recreatie in een gebied dat zowel
habitatrichtlijngebied als VEN is
Er kan dus wel gezocht worden:
 in het gedeelte van de Atlantikwall waar
geen erfgoed bescherming van kracht is,

34




dit is meer specifiek ter hoogte van de
Vlaamse Zaal
in het habitatrichtlijngebied
buiten al deze beschermingszones

Dit resulteert in een zoekzone waarin de
Vlaamse Zaal vervat is, en die dus zou
kunnen gesloopt worden.
Qua archeologie is dit ook de zone die reeds
het meest verstoord is op vandaag. Meer
zuidelijk gaan zoeken, zou een nefaste impact
hebben op het aanwezige archeologich
erfgoed, maar kan eventueel nog afgewogen
worden. Echter hoe zuidelijker van de
Duinenstraat, hoe groter de impact op het
archeologische erfgoed.
De Vlaamse Zaal maakt wel onderdeel uit
van het vastgesteld bouwkundig erfgoed én
het habitatrichtlijngebied.
Er zal moeten onderzocht worden of de
natuurdoelstellingen en de erfgoedwaarden
hier niet geschaad worden.
4.1.2. Functies onthaalgebouw
In de gedefinieerde zoekzone wordt ruimte
gezocht voor het centrale onthaalgebouw
dat zowel toegang kan geven naar de
Atlantikwall als naar ANNO 1465, maar
ook ruimte voor een museumplein, een
speeltuin, terras van de cafetaria, een
fietsenstalling, een mindervalideparking en
een personeelsparking.
In het onthaalgebouw zelf dient ruimte
te zijn voor het onthaal,
(tijdelijke)
expositieruimtes,
workshopruimtes,
een
klein aantal bureaus en technische ruimten,
een cafetaria, leslokalen en vergaderzalen.

4.1.3. Expertisecentrum
De gevraagde en noodzakelijke ruimtes,
zoals de collectiedepots, centrale kantoren
en conciërgewoning worden niet voorzien in
het centrale onthaalgebouw.
De constructie zou hierdoor te groot moeten
zijn.
Er wordt voor gekozen om het bestaande
volume van het onthaal van ANNO 1465
te behouden maar her in te richten tot
backoffice, ateliers en expertisecentrum
voor wetenschappelijk onderzoek. Ook
de conciërge zal hier gehuisvest worden.
Momenteel is deze gehuisvest in de Vlaamse
Zaal.
Het bestaande volume is hiervoor echter
te klein, daarom wordt dus gekozen voor
een uitbreiding waarbij aan het bestaande
gebouw een volume wordt toegevoegd in
functie van de depotruimtes voor de opslag
en het transport van de collectie. Ook een
herbouw (op een gewijzigde plaats) kan
overwogen worden als alternatief.
Ook
hiervoor
zullen
randvoorwaarden
onderzocht en opgenomen worden in het
RUP.
Deze twee planelementen gaan gepaard met
de afbraak van de huidige cafetaria.
4.1.4. Effectieve invulling
In het masterplan werd een voorbeeld
uitgewerkt waarbij een gebouw wordt
ingepland dat een voet heeft ten zuiden
van de Duinenstraat en via een overkapping
verbonden wordt naar de andere voet in
Atlantikwall die op de locatie van de Vlaamse
Zaal wordt voorzien.
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Op deze manier zijn de twee musea
toegankelijk vanuit het gebouw.
Er kan nog verder onderzocht worden of
hier met een overkapping, overbrugging
of ondergrondse verbinding kan worden
gewerkt.
Voor het concrete ontwerp zal een
ontwerpwedstrijd worden georganiseerd.
In het RUP kunnen reeds een aantal
randvoorwaarden zoals de bouwhoogte,
landschappelijke inpassing, etc. onderzocht
en meegegeven worden. Zo is het niet
de bedoeling dat het gebouw boven het
duinengedeelte uitsteekt, maar zich op een
goede manier inpast in deze waardevolle
omgeving.

Onthaalgebouw

Expertisecentrum

4.1.5. Tijdelijke constructies
Bij de uitvoering van deze werken zal de
domeinwerking een enorm plaatstekort
hebben. Het zal dus noodzakelijk zijn om
tijdelijke contructies te voorzien om de
werking van het domein te kunnen verder
zetten.
Dit element zal ook verwerkt worden in het
RUP.
4.1.6. Overeenstemming PRS
Deze elementen zijn in overeenstemming met
de principes inzake de nieuwe infrastructuur,
inzetten op gebruik van bestaande gebouwen
en de afstemming met het VEN-gebied
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4.2. Noordelijke toegang
De doelstelling hier is om tot een volwaardige
noordelijke toegangspoort aan de Zeedijk te
komen.
De bestaande ontsluitingen vanaf de zeedijk
naar het provinciaal domein Raversyde, met
name de houten trappen over de duinen,
zijn niet goed toegankelijk voor iedereen én
de afstand tot de balies is te groot. Vanuit het
masterplan werd de piste van de noordelijke
toegangsweg met zeedijkplein uitgewerkt.
Op deze manier wordt het provinciaal domein
opgenomen in de rij van bakens langs de
kust.
4.2.1. Toegangpoort
Er zijn twee bestaande poorten
tot de
Atlantikwall langsheen de Zeedijk. Één van
deze poorten zou kunnen omgevormd worden
tot een publieke hoofdtoegang.
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Gelet op de status als beschermd monument
van de Atlantikwall is het creëren van een
nieuwe poort geen optie.
Het voordeel van het hergebruiken van een
poort aan de flank van de Atlantikwall is
dat het typische karakter ter hoogte van de
Zeedijk ongewijzigd blijft.
De twee bestaande poorten bevinden zich in
het westelijke gedeelte van de Atlantikwall,
waarbij de ene poort dicht bij het Memoriaal
Prins Karel is gelegen, en dus ook nabij de
zoekzone van het nieuwe onthaalgebouw.
In relatie tot deze zoekzone van het centrale
onthaalgebouw, wordt daarom gekozen voor
deze meest westelijke poort. Belangrijk
hierbij is dat gezocht wordt naar een
specifieke configuratie waarbij de publieke
toegang gescheiden is van het niet vrij
toegankelijk deel van de AtlantikwallDeze
poort heeft de meest optimale ligging om

ingezet te kunnen worden als een gratis en
vlot toegankelijke ingang van het domein
richting het onthaalgebouw.
4.2.2. Wandelpaden
Het interne wandelpadennetwerk wordt
op bepaalde gedeelten aangepast zodat
de paden goed aansluiten op het nieuwe
onthaalgebouw. Niet enkel de noordelijke
openbare toegangsweg is (gedeeltelijk)
nieuw, maar ook het netwerk in de Atlantikwall
zelf wordt aangepast.
Gelet
op
de
verschillende
juridische
randvoorwaarden in dit duinengedeelte
van het provinciaal domein, worden deze
ook verder onderzocht naar op te nemen
randvoorwaarden en naar de impact op het
erfgoed en de speciale beschermingszone
vanuit de natuurwetgeving.
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4.3. Zeedijkplein
Om de noordelijke toegangspoort ook
voldoende op de kaart te zetten, zowel naar
zichtbaarheid als naar beleving wordt ook
de creatie van het zogenaamde zeedijkplein
opgenomen als planelement.
Door een verbreding van de zeedijk ter hoogte
van de toegangspoort te combineren met de
inplanting van bijvoorbeeld een kunstwerk
als eyecatcher,
vormt de noordelijke
toegangspoort een duidelijk ruimtelijk
kwalitatief en samenhangend geheel.
Het is ook in dit kader dat het verleggen van
de bestaande tramhalte naar de poort van
Raversyde wordt voorgesteld.
Voor de creatie van dergelijk zeedijkplein
dient een afwijking van het gewestelijk
RUP aan de Vlaamse Regering gevraagd te
worden. Gelet op het statuut als VEN-gebied
dient ook onderzocht en gemotiveerd te
worden of dit valt binnen de regeling van
een grenscorrectie van het VEN en of er door
deze opheffing van VEN geen betekenisvolle
schade aan de natuur of het natuurlijk milieu
in het VEN kan veroorzaakt worden.

4.3.1. Effectieve invulling
In het masterplan wordt een voorstel van
een type plein uitgewerkt, waarbij met een
trapstructuur wordt afgedaald richting het
strand. Dit is slechts een mogelijke invulling.
De effectieve invulling van het plein dient
nog verder onderzocht te worden, het plein
dient voldoende inzetbaar te zijn in de
kustverdediging. Er wordt beoogd om in het
RUP enkel het principe van het plein als een
40

verbreding van de Zeedijk op te nemen. De
technische uitwerking zal in overleg met MDK
dienen te gebeuren. Net zoals ook nog verder
in overleg zal gegaan worden met De Lijn
en AWV/MOW aangaande de vraag tot het
verleggen van de tramhalte en het voorzien
van een veilige oversteek voor wandelaars en
fietsers.

4.3.2. Overeenstemming PRS
Deze elementen zijn in overeenstemming met
de principes inzake de nieuwe infrastructuur,
en de bereikbaarheid met het openbaar
vervoer.
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LANDSCHAPSPARK

4.4. Zuidelijke toegang
De zuidelijke toegang doet reeds dienst als
hoofdtoegang voor bezoekers die met de
auto of bus komen.
De locatie van de bestaande parking en
overloopparking worden behouden. De
overloopparking
wordt
ingezet
tijdens
grotere evenementen zoals het openings- en
slotweekend, het Middeleeuws weekend, de
nocturne, ...
De bedoeling is om in het verlengde van
de noordelijke toegang ook de zuidelijke
toegang beter en duidelijker te verbinden
met het nieuwe onthaalgebouw. Op deze
manier ontstaat er een noord-zuid as tussen
de twee grote toegangspoorten en is de weg
naar het onthaalgebouw duidelijk leesbaar
voor de bezoekers.

De parking dient heringericht te worden in
functie van deze nieuwe circulatie.

als alternatief de piste van een afzonderlijke
westelijke interne route onderzocht.

4.4.2. Interne circulatie
Door de afbraak van de huidige cafetaria
kan de interne circulatie voor bezoekers,
personeel
en
collectiestukken
verlegd
worden.
Voor de interne circulatie van het personeel
en het vervoer van de collectiestukken wordt

4.4.3. Overeenstemming PRS
Dit is in overeenstemming met de principes
van het PRS inzake de infrastructuur en het
parkeren.

4.4.1. Nieuwpoortsesteenweg
Momenteel gebeurt de ontsluiting voor
gemotoriseerd vervoer via de rotonde
van de Nieuwpoortsesteenweg met de
Kalkaertstraat.
In het masterplan wordt het voorstel gedaan
om een ontsluiting te verplaatsen naar de
zuidelijke toegangspoort zelf. Aan deze
zuidelijke toegangspoort staat reeds een
eyecatcher, namelijk een mobiele radar.
Hierdoor wordt de zuidelijke toegangspoort
ook een duidelijk ruimtelijk kwalitatief geheel.
Hiervoor zou de gewestweg moeten
heringericht
worden
met
afslagen
opritstroken én kan de bestaande ontsluiting
afgeschaft worden. Er dienen afspraken met
AWV/MOW gemaakt te worden.
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4.5. Bunkerhuis
Het Bunkerhuis is momenteel in slechte staat.
Gelet op de slechte staat en het kleine
onvergunde gedeelte aan de villa, wenst de
provincie dit Bunkerhuis om te bouwen met
een verbetering van de landschappelijke
inpassing en het erfgoedkarakter.
Hiervoor is het gewenst de villa te slopen,
maar te vervangen door een dakvolume naar
een historisch verantwoord model. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog bouwde men
namelijk daken op bunkers om de potentiële
aanvaller te doen geloven dat het bewoning
was. Het is precies dit soort camouflageskelet dat interessant is om als inspiratie
te gebruiken. Dit zou een mooie educatieve
aanvulling zijn voor het provinciaal domein
en een verbetering van de intrinsieke
landschapswaarden.
Binnen deze constructie zou ook ruimte
gevonden worden voor het organiseren van
workshops en expo’s en andere educatieve
activiteiten kaderend in het beheer van het
provinciaal domein.
De bunker maakt onderdeel uit van het
beschermd monument als medische post van
de Batterij Saltzwedel-neu. Het Bunkerhuis
valt binnen habitatrichtlijngebied en in
de gewestplanbestemming natuurgebied.
Er zal moeten onderzocht worden of de
natuurdoelstellingen en de erfgoedwaarden
hier niet geschaad worden.
In het RUP kan hiervoor een gepaste
bestemming
voorzien
worden
zoals
gemeenschapsvoorzieningen (daar waar
het gebied niet bestemd is als VEN én

het oorspronkelijk model en in consistentie met de rest van de site, maar op een duurzame
manier. Zie verder bij “Autonome site”. Er komen een aantal basisvoorzieningen voor de
creatieve activiteiten. Zoals op de kruising van muren en plafond een tentoonstellingsrail
gecombineerd met een ledstrip, een aantal hangfaciliteiten voor tijdelijke toestellen en
andere evenementiële zaken die nodig zullen zijn. Er wordt verder structureel weinig tot
niets aan de muren gemonteerd of gehangen tenzij reversibele en tijdelijke zaken in functie
van de creatieve werking. Er komt in de bunkers namelijk geen
evocatieve museale
Bunkerhuis
inrichting. De oorspronkelijke nooduitgangen van alle bunkers worden in ere hersteld, maar
voorzien van een glazen koepel die een thermisch comfort biedt, maar die openspringt bij
nood. Op die manier ontstaan er bijkomende lichtkokers. De bunkers worden niet
geromantiseerd maar ingezet in de staat waarin ze zullen gerestaureerd zijn. Alle bunkers
worden aan de buitenzijde vrijgemaakt, zuiver en proper gezet. Ze worden gecontroleerd op
hun bouwkundige staat en indien nodig moet er betonherstel uitgevoerd worden. De
Russische Bunker bevindt zich onder de grond en dat wordt niet gewijzigd. De door de druk
van de omliggende duinen gebombeerde muur, wordt hersteld en zo nodig verstevigd op
verantwoorde wijze en in overleg. Het meeste restauratiewerk zal dus aan de Russische
bunker moetenLegend
gebeuren. Deze heeft het meeste afgezien gezien hij het minst beschermd
was van de weersinvloeden.
Contour plangebied
De huidige villa bovenop het Bunkerhuis is in slechte staat. Het vergunde gedeelte vertoont
(VEN) Grote eenheid natuur
rottingsverschijnselen en is niet meer wind en waterdicht. Het geheel is bouwvallig en niet
Habitatrichtlijngebieden
bruikbaar. Het nietvergunde
gedeelte verstopt helaas de specifieke contouren van de
Duindecreet
bunker en is eveneens
in slechte staat. De villa en de extensie kunnen in deze toestand niet
gebruikt worden. Er dringt
zich ook
een oplossing op voor het niet vergunde gedeelte. Het
Beschermde
landschap
ligt geheel in de bedoeling om de villa te restaureren naar een bijgesteld model36.
Beschermde monumenten
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Links een historische foto van de camouflage van het Bunkerhuis in opbouw, rechts een digitale
visualisatie van het voorstel.
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De villa wordt kleiner maar zal verbouwd worden naar een historisch verantwoord model.

habitatrichtlijngebied)
of
met
gepaste
voorschriften binnen natuurgebied.
4.5.1. Overeenstemming PRS
Deze elementen zijn in overeenstemming met
de principes inzake de nieuwe infrastructuur,
inzetten op gebruik van bestaande gebouwen
en de afstemming met het VEN-gebied.
4.6. Overige elementen
Naast de drie grote ruimtelijke principes
van het onthaalgebouw en de twee grote
toegangspoorten, worden in het RUP ook
andere elementen meegenomen. Deze
worden in dit hoofdstuk kort behandeld.
4.6.1. Bestendigen natuurpark
Het natuurpark heeft momenteel voornamelijk
een
bestemming
als
natuurgebied,
parkgebied en recreatiegebied (TRP). Met
het RUP zal aan dit natuurpark een gepaste
groene bestemming worden gegeven.
Ter hoogte van de Duinenstraat bevinden
zich een aantal ‘eilandjes’ recreatiegebied
die ook binnen het habitatrichtlijngebied
vallen. De herbestemming naar natuurgebied
komt hier het habitatrichtlijngebied en de
natuurdoelstellingen ten goede.

‘gaten’ in het plangebied zouden zitten. Er
zijn echter geen bestemmingswijzigingen
voorzien en het RUP zal de bestaande
bestemming overnemen.
4.6.4. Vogelopvangcentrum
Gelet op de provinciale eigendom werd het
vogelopvangcentrum ook opgenomen binnen
het plangebied. Ook hier zijn geen wijzingen
voorzien en zal het RUP de bestaande
voorschriften overnemen.
4.6.5. Restauratiewerken aan erfgoed
Vanuit het masterplan en de gebiedsvisie
wordt ook aandacht geschonken aan de
restauraties aan onder andere de bunkers en
het Memoriaal Prins Karel.
Deze elementen, in het kader van een goede
instandhouding van het aanwezige erfgoed,
worden niet specifiek opgenomen in het RUP.
De bestaande beschermingen zijn hiervoor
voldoende.

4.6.2. Bestendigen ANNO 1465
Het museum heeft nu een bestemming als
TRP, met het RUP kan aan deze zone een
gepaste bestemming gegeven worden.
4.6.3. Zonevreemde woningen
Een aantal zonevreemde woningen werden
opgenomen in de plancontour zodat er geen
november 2018| Startnota PRUP Raversyde

45

MAST ERPLAN

Zeedijkplein

Bunkerhuis

Onthaalgebouw

Hoeve Boydens

Expertisecentrum
erfdienstbaarheid

vogelopvangcentrum

46

november 2018| Startnota PRUP Raversyde

privé-eigendom
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5.

Instrumenten voor realisatie

5.1. Verwerving
Er kunnen gepaste instrumenten in het kader
van verwerving onderzocht worden in het
verdere verloop van het planproces.
5.2. Beheer
Er is een natuurbeheerplan voor het provinciaal
domein aanwezig. Dit natuurbeheerplan werd
recent goedgekeurd.
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Uitgebreide juridische
context

6.2.2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Gewestelijk RUP voor de afbakening
van de gebieden van de natuurlijke
en agrarische structuur, regio KustPolders-Westhoek: natuur- en
landbouwgebieden “Strand MiddenkustWest”.
Dit gewestelijke RUP heeft onder andere
betrekking op het gebied ten noorden van
het provinciaal domein Raversijde. Het RUP
werd definitief vastgesteld door de Vlaamse
Regering op 24/04/2009.
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6.2.1. Gewestplan
Het plangebied ligt conform het gewestplan
Oostende-Middenkust (1977 en latere
wijzigingen) in volgende bestemmingen:
 Parkgebied (P): langsheen de
Nieuwpoortsesteenweg
 Natuurgebied (N): het volledige
duinengedeeelte en een deel van het
poldergebied
 Gebied voor toeristische recreatiepark
(TRP): centraal in het plangebied en vier
kleinere zones in het duinengedeelte
 Overdruk archeologische waarde (over
parkgebied, natuurgebied & TRP): in het
oosten en noorden van het plangebied
 Overdruk erfdienstbaarheidsgebied
ihkv de luchtvaart, over het oostelijke
natuurgebied
 Woongebied: een smalle strook aan de
oostrand
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6.2.3. Bijzonder Plan van Aanleg
BPA Kalkaertstraat (Oostende)
Het BPA Kalkaertstraat werd op 30 augustus
2006 goedgekeurd door ministerieel besluit.
Dit BPA heeft betrekking op de zone ten
westen van het provinciaal domein, bestemd
als TRP en parkgebied op het gewestplan. De
ontsluitingsweg en het vogelopvangcentrum
zijn gevat door dit BPA, waardoor van de
gewestplanbestemming
parkgebied
kon
afgeweken worden.
In dit BPA werden zones voor verblijfsrecreatie
aangeduid met al dan niet de mogelijkheid
om weekendverblijfparken toe te laten.
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Gewestelijk RUP afbakening
regionaalstedelijk gebied Oostende
Dit
gewestelijke
RUP
werd
definitief
vastgesteld door de Vlaamse Regering op
15/05/2009.
Deelgebied 1 - Afbakeningslijn
Het provinciaal domein grenst bijna volledig
aan de afbakeningslijn en ligt buiten het
stedelijk gebied. De ontsluitingsweg en het
vogelopvangcentrum liggen wel binnen de
contour van het stedelijke gebied.
Deelgebied 8 - Woningen aan de luchthaven
Dit deelgebied ligt ten oosten van het
provinciaal domein en heeft geen impact of
invloed op het plan.
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Via dit RUP werd de strandzone bestemd als
natuurgebied, met overdruk grote eenheid
natuur (GEN), voor de versterking van
de waardevolle strand-duinencomplexen.
Hierdoor werd dit strandgedeelte onderdeel
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

nr.25-bedrijvenzone oostendelaan

Rondom deze zone
bufferzone voorzien.
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groene

De woningen die zijn vervat tussen de
ontsluitingsweg en de Nieuwpoortsesteenweg
kregen
een
woonbestemming.
Ten
oosten van deze woningen werd een
zone voor gemeenschaps- en openbare
nutvoorzieningen bestemd, hierin is het
vogelopvangcentrum gelegen. In deze
zone is het ook toegelaten om een deel in
te richten voor niet-toeristisch verblijf in
mobiele verblijfseenheden.
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6.2.4. Beschermd monument
Het duingedeelte van het plangebied is
grotendeels beschermd als monument sinds
26/03/2010 wegens historische waarden.
Het monument heet: Domein Raversijde met
oorlogsrestanten van de Batterij Aachen,
Stützpunkt Bensberg en Batterij Saltzwedelneu (Stützpunkt Tirpitz) en koninklijk erfgoed
te Oostende en omvat volgende onderdelen:
1 - Batterij Saltzwedel-neu
2 - Batterij Saltzwedel-neu: bunker
3 - Batterij Saltzwedel-neu
4 - Batterij Saltzwedel-neu: medische post
5 - Bunker Steunpunt Bensberg
6 - Domein Raversijde
7 - Domein Raversijde koninklijke
paardenstallen
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Beschermde monument

X

Met uitzondering van enkele uitsparingen
van recentere gebouwen, zoals de Vlaamse
Zaal of het bunkerhuis, valt de volledige
zone ten noorden van de Duinenstraat onder
deze bescherming als monument.
De beschermde monumenten: Koninklijke
paardenstallen,
met
nabijgelegen
manschappenverblijf
en
WC-bunker
van het steunpunt Bensberg, bevinden
zich ten zuiden van de Duinenstraat.
Het gehele beschermde gebied heeft
historische waarde als een oorlogssite die
getuigt van beide wereldoorlogen. Zowel de
Eerste als de Tweede Wereldoorlog waren
sleutel-momenten in de 20ste eeuw.
Maar het is eveneens een site die uitgebouwd
werd tot koninklijk domein en hierdoor
waardevol koninklijk erfgoed herbergt. Aan de
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Duinenstraat
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basis ligt koning Leopold II die in de periode
1902-1903 een aantal percelen aankocht
als ‘dépendances’ van de Koninklijke Chalet
te Oostende. Hij liet er onder meer drie
zogenaamde ‘Noorse chalets’ van architect
Knudsen en de paardenstallen optrekken
(twee Noorse chalets zijn verdwenen
tijdens de eerste Wereldoorlog, de derde
verdween in het Interbellum, enkel de
bakstenen onderbouw is bewaard gebleven).
De basis van dit koninklijk domein werd
onder Albert I en vooral onder prins Karel
gevoelig uitgebreid. De prins zou er een
groot deel van zijn leven wonen in een
oude mandenvlechterswoning. De militaire
restanten van beide wereldoorlogen zijn zo
goed bewaard gebleven, net omdat ze binnen
een koninklijk domein gelegen waren.
De site herbergt met de Batterij Aachen
de enige overgebleven Duitse kustbatterij
uit de Eerste Wereldoorlog in België. Deze
batterij is vrij goed bewaard gebleven,
hoewel ze tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd hergebruikt en enkele veranderingen
onderging. De batterij, actief vanaf mei
1915, diende als kustverdediging, maar nam
ook de geallieerde stellingen bij Nieuwpoort
onder vuur. De kern van de batterij
bestond uit vier geschutsbeddingen voor,
stukken scheepsgeschut, met bijhorende
munitieruimtes, geflankeerd door twee
observatie-en commandoposten. Ook één
bomvrije betonnen schuilplaats van het type
Wellblech is bewaard, evenals één Duitse
waterput, de zogenaamde ‘Barbara Brunnen’.
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Daarnaast
ook
verschillende
houten
gebouwen uit WO I (die verdwenen zijn).
De site illustreert de Duitse recuperatie van
Duitse militaire verdedigingswerken uit de
Eerste Wereldoorlog. Vele elementen van
de Batterij Aachen werden - al dan niet
aangepast - hergebruikt tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Tussen de overblijfselen van
de Aachen-batterij werden een groot aantal
manschappenverblijven van het type Vf 2a
gebouwd, evenals een voorraadbunker, een
medische hulppost enz.
De site herbergt met de Batterij Saltzwedelneu Steunpunt Tirpitz op Europees niveau
één van de best bewaarde overblijfselen
van de Atlanlikwall. Drie van de vier open
geschutsbeddingen zijn bewaard gebleven,
evenals
een
centrale
observatieen
commandobunker, twee van de vier bunkers
voor 10.5 kanonnen (type R671), één van de
twee flankeringsbunkers (type R612), twee
grote manschappenverblijven enz. De site
herbergt een uitgebreid systeem van bovenen ondergrondse gangen uit baksteen, die
bunkers, schuilplaatsen en stellingen met
mekaar verbonden.
De site heeft ook militair historische waarde
als zijnde een oorlogssite die van belang is
voor de militaire geschiedenis. De restanten
van de Batterij Aachen, het Steunpunt
Bensberg en de Batterij Saltzwedel-neu
geven een goed beeld van de evolutie in
de krijgskunde en de daaraan verbonden
technische ontwikkeling. De Batterij Aachen

is de enige bewaarde Duitse kustbatterij uit
de Eerste Wereldoorlog in België. Ze maakte
deel uit van een uitgebreid defensiesysteem
dat 20 jaar later als model gebruikt werd
voor de uitbouw van de Atlantikwall.
Talrijke politieke en militaire leiders, die het
Duitse defensiesysteem wilden analyseren,
bezochten de batterij tijdens het interbellum.
De site werd met de uitbouw van de
Batterij Saltzwedel-neu Steunpunt Tirpitz
ingeschakeld
in
de
Atlantikwall.
De
Atlantikwall vormde samen met de Ostwa
11, de Südwall en de Westwall een belangrijk
element in de verdediging van het Duitse
rijk. De Atlantikwall had de verdediging
van de Atlantische kust tot doel en strekte
zich uit van de Golf van Biscaje tot aan de
Noordkaap. De linie, bestaande uit talrijke
afzonderlijke bunkers, moest de vijandelijke
aanval opdelen in kleine stukken zodat
de aanvalskracht gehalveerd werd en de
vijand tijd verloor met het opruimen van de
afzonderlijke weerstandsnesten.
De site heeft ook architectuurhistorische
waarde als zijnde restanten van het
voormalig koninklijk domein, die getuigen
van de oorspronkelijke parkaanleg van
dit domein. De koninklijke paardenstallen
vormden de aanzet voor het brugje dat
over de Duinenstraat heen de twee delen
van het domein met elkaar verbond. Aan
de kant van het park sloot dit brugje aan
op een lange brede laan, die tot aan de
Nieuwpoortsesteenweg liep.
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De woning van prins Karel gaat terug op
een oude mandenvlechterswoning uit 1865
en kreeg rond 1935 haar definitief uitzicht.
Het ‘Paviljoen van de Prins’ getuigt van de
sobere levensstijl van de prins. De inrichting
van de woning reflecteert bovendien de
liefde van prins Karel voor de marine: in
de kleine ruimten herinneren schuifdeuren,
hangkastjes en patrijspoorten hieraan. Het
merkwaardige stucwerkpatroon aan de
buitenzijde wil dan weer de golven van de
zee nabootsen.
De paardenstallen getuigen van een
doordacht ontwerp en een stijlvolle afwerking.
Het betreft een bakstenen U-vormig gebouw
dat geleidelijk naar het midden toe verhoogt
en enerzijds de paardenstallen herbergt,
anderzijds drager is van een ontdubbeld pad
naar het brugje. Het geheel is afgewerkt
met o.m. rondbogige ingangen, bossage
bezetting op de gevels, ezelsrug langs het
pad met gecementeerde plint, enz.

6.2.5.

Vastgesteld bouwkundig
erfgoed
Behalve het beschermde erfgoed, zijn er ook
gedeelten van het provinciaal domein die
zijn vastgesteld als bouwkundig erfgoed. De
wettelijke bescherming/doorwerking is hier
minder strikt.
(1) Het domein Raversijde met Memoriaal
Prins Karel en Atlantikwall is vastgesteld als
bouwkundig erfgoed sinds 14/09/2009.
Het vastgesteld bouwkundig erfgoed is
ruimer dan de zone van het beschermde
monument, zo vallen de gebouwen van het
Memoriaal Prins Karel of het bunkerhuis wél
binnen het bouwkundig erfgoed, maar niet
binnen de bescherming.
(2) Ten noordoosten van het provinciaal
domein,
in
de
duinen,
staat
een
appartementsgebouw dat is opgenomen

in de inventaris bouwkundig erfgoed
(14/09/2009). Het is een vrijstaand in
de duinen gelegen appartementsgebouw,
oorspronkelijk “American Home for Orphan
Girls Sainte Suzanne”. Het huidig gebouw
dateert van 1930; in 1949-1950 werd de
oorlogsschade hersteld. Het gebouw ligt
in de helling van de duinen, een steektrap
wordt benadrukt door leeuwenbeelden, naar
het symmetrisch opgevat modernistisch
gebouw. Spel
A pvan
p a rvolumes
t e m e nonder
ts g eplat
b oudak:
w
hoofdvolume van drie traveeën en drie
bouwlagen met uitspringende liftkoker,
geflankeerd door lagere vooruitspringende
volumes. Gecementeerd en roze beschilderd,
niet-oorspronkelijk
gevelparement;
benadrukking van de inkompartij door
middel van kubistisch uitgespaard risaliet
en de lagere volumes door middel van
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vastgesteld bouwkundig erfgoed
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lisenen. Rechthoekige muuropeningen met
vernieuwd houtwerk. Balkons met recentere
balusterleuningen.
(3) Nog verder in het noordoosten van het
plangebied ligt een Duitse bunker uit de
Eerste Wereldoorlog die ook is geselecteerd
in de inventaris bouwkundig erfgoed
(28/11/2014). De bunker maakte deel uit
van de batterij Antwerpen. Deze batterij was
ten oosten van de batterij Aachen (domein
Raversijde) gelegen. Beide batterijen waren
met elkaar verbonden via loopgraven.
(4) Ten oosten van en buiten het plangebied,
zijn het kerkje Sint-Rafaël en een villa uit
1970 beide sinds 14/09/2009 geselecteerd
als bouwkundig erfgoed.
6.2.6. Buurtwegentoets
De Duinenstraat is ook een buurtweg, gelet
op het beschermde statuut van deze weg
vanuit de discipline erfgoed, wordt deze
sowieso behouden.

7.

7.1.

Beleidsmatige context

Relatie tot het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen
(RSV)
Het RSV vormt een kader voor de provinciale
en gemeentelijke structuurplannen en
uitvoeringsplannen. Elementen uit het
richtinggevend gedeelte en de bindende
bepalingen werken door op het provinciaal
en gemeentelijk niveau.
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In het RSV wordt de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling
aangegeven
voor
vier
structuurbepalende
elementen
en
componenten op Vlaams niveau: stedelijke
gebieden en stedelijke netwerken, elementen
van
het
buitengebied,
economische
knooppunten en lijninfrastructuren. Één van
de belangrijkste uitgangspunten van het RSV
is ‘Vlaanderen: open en stedelijk’. De open
en stedelijke ruimten zijn geen twee duidelijk
van elkaar afgescheiden ruimten, maar zijn
daarentegen sterk met elkaar verweven.
Het plangebied bevindt zich in het stedelijk
netwerk Kust en grotendeels net buiten de
afbakeningslijn van het regionaalstedelijk
gebied Oostende (zie ook HF 2.3), wat een
planningsproces op Vlaams niveau betrof.
Het RSV stelt een specifiek beleid op
voor het buitengebied, dat beleid gaat uit
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van het bestaande fysische systeem en
van een vrijwaring en versterking van de
essentiële functies van het buitengebied:
landbouw, natuur, bos, wonen en werken
op niveau van het buitengebied. Het
buitengebiedbeleid wordt gedifferentieerd
per ruimtelijke structuur: de natuurlijke
structuur, toeristisch-recreatieve structuur,
nederzettingsstructuur, enz.
Er worden randvoorwaarden opgesteld voor
de verschillende functies per ruimtelijke
structuur. Hieronder wordt verder ingegaan
op de natuurlijke, de landschappelijke en de
toeristisch-recreatieve structruur.
Natuurlijke structuur
De ruimtelijke natuurlijke structuur is een
samenhangend geheel van de rivieren,
beekvalleien,
de
grotere
natuuren
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boscomplexen en de andere gebieden waar
de voor de natuur structuurbepalende
elementen en processen tot uiting komen.
Aanvullend daarop wordt de ecologische
infrastructuur gevormd door de lijn-, punten vlakvormige natuurelementen, door
kleinere natuur- en boscomplexen en door
parkgebieden.
De natuurlijke structuur overlapt met
andere structuren in het buitengebied,
en omvat ook delen die in de stedelijke
gebieden gelegen zijn. Het Vlaams gewest
staat in voor de aanduiding van de grote
eenheden natuur (GEN), de grote eenheden
natuur in ontwikkeling (GENO) en de
natuurverwevingsgebieden. De provincie
heeft tot taak deze gebieden te verbinden
met
natuurverbindingsgebieden
en
ecologische infrastructuur van bovenlokaal
belang. De ontwikkeling en behoud van
kleine landschapselementen speelt hier
een rol. Hierdoor ontstaat een netwerk
met Vlaamse elementen waarin natuur
een hoofd- of nevenfunctie vervult en
provinciale elementen waar de natuur een
ondergeschikte functie heeft.
Landschappelijke structuur
Het RSV geeft aan dat het landschap
als afweging bij ruimtelijke ingrepen
moet meegenomen worden. Wil men
de karakteristieken van het landschap
behouden en versterken, dan moet men
bij de ruimtelijke afweging van functies
immers rekening houden met de ruimtelijke
randvoorwaarden die het landschap stelt.
Het RSV geeft een aantal specifieke
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doelstellingen weer voor het landschap.
De indicatieve selectie en het bepalen van
gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven
voor de structurerende landschapselementen
en -componenten zijn twee taken die de
provincie toegeschoven krijgt. Het PRS-WV
krijgt dus de taak om specifiek aandacht te
besteden aan het landschap.
Recreatie en toerisme
De Vlaamse overheid staat in voor het
volgende te voeren beleid inzake toerisme en
recreatie in het buitengebied:
 de bestaande toeristisch-recreatieve
infrastructuur optimaal benutten
 het toeristisch-recreatief aanbod in het
buitengebied verbinden met het aanbod
in de stedelijke gebieden
 strikte locatie- en
uitbreidingsvoorwaarden voor bestaande
hoogdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur in het buitengebied.
Enkel de infrastructuur gelegen in
toeristisch-recreatieve knooppunten of
netwerken van primair belang krijgen
ontwikkelingsmogelijkheden.
 recreatief medegebruik in het
buitengebied kwalitatief ontwikkelen,
rekening houdende met de ruimtelijke
draagkracht.
 nieuwe hoogdynamische infrastructuur
kan enkel voorzien worden
binnen de randvoorwaarden van
de structuurbepalende functies
van het buitengebied en enkel in

toeristischrecreatieve knooppunten of
netwerken van primair belang.
Het Vlaams gewest bedeelt de provincie
een belangrijke rol toe bij de uitwerking
van een ruimtelijke beleid voor toerisme en
recreatie. De provincie selecteert namelijk
de
toeristisch-recreatieve
knooppunten,
de netwerken van primair belang en werkt
ook een gebiedsgerichte visie uit. Het RSV
bepaalt ook dat de provincie de opdracht
heeft om een visie en uitvoering te geven aan
de ontwikkelingen van openluchtrecreatieve
verblijven.
7.2.

Afbakening van de gebieden
van de agrarische en
natuurlijke structuur (AGNAS)
Het RSV heeft de ambitie om de open ruimte
in het buitengebied maximaal te vrijwaren
voor landbouw, natuur en bos. Samen met
de natuur en landbouworganisaties maakte
de Vlaamse Regering in 1997 de afspraak
om te evolueren naar 750.000 ha agrarisch
gebied, 150.000 ha natuurgebied en 53.000
ha bosgebied. Dat is een toename met 38.000
ha natuurgebied en 10.000 ha bosgebied en
een afname van 56.000 ha agrarisch gebied.
In 2001 besliste de Vlaamse Regering om de
afbakening van deze landbouw-, natuur- en
bosgebieden aan te pakken in twee fasen.
In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500
ha bestaand natuurgebied aangeduid als
onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk
(VEN).
In de tweede fase worden sinds 2004 de
landbouwgebieden en de resterende natuuren bosgebieden afgebakend.
57

AART 4. GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VLAAMSE KUST - GEBIED A3: DUIN- EN STRANDGEBIED MIDDELKERKE ER YDE - SCHIPGAT-DOORNPANNE

W ARANDEDUINEN - IJZERMONDING - WATEROPPERVLAKKEN NIEUWPOORT - SIMLIDUINEN -

Domein Raversyde

58

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
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Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse
overheid in overleg met gemeenten,
provincies en middenveldorganisatie een
ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en
bos in dertien buitengebiedregio’s. De visie
geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden
behouden blijven voor landbouw en waar er
ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of
bosuitbreiding.
Het
plangebied
is
gelegen
in
de
buitengebiedregio
‘Kust,
Polders
en
Westhoek’. In uitvoering van het RSV stelde
de Vlaamse overheid een ruimtelijke visie
op landbouw, natuur en bos op voor deze
regio. Op 31 maart 2006 nam de Vlaamse
Regering kennis van deze visie en keurde
ze de beleidsmatige herbevestiging van de
bestaande gewestplannen voor ca. 95.200 ha
agrarisch gebied (HAG) én een operationeel
uitvoeringsprogramma goed.
In het operationeel uitvoeringsprogramma is
aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid
de komende jaren zal opmaken voor de
afbakening van de resterende landbouw-,
natuur- en bosgebieden.
In uitvoering van deze visie werden een aantal
gewestelijk RUP’s opgemaakt, waaronder
het RUP “Strand Middenkust-West” waarbij
ten noorden van de zeedijk ter hoogte
van het plangebied een bestemming naar
natuurgebied / GEN werd doorgevoerd voor
de versterking van de waardevolle strandduinencomplexen. Binnen de gewenste
ruimtelijke structuur (1.6 op kaart hiernaast)
werd dit gebied opgenomen als gebied waar
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de waardevolle strand-duinencomplexen
versterkt moeten worden. Door de opmaak
van dit gewestelijke RUP werd hieraan
tegemoet gekomen.
Ook
voor
de
zeereepduinen
tussen
Middelkerke en het provinciaal domein
Raversijde (2.22 op kaart) is het de ambitie
om dit waardevolle strand-duinencomplex te
versterken.
Het provinciaal domein zelf werd opgenomen
als een gebied waar de ecologische
processen in de duin-polderovergang moeten
beschermd worden (4.7 op kaart).
 De weinige nog gave overgangen tussen
duinen en polders herbergen waardevolle
ecosystemen. De ecologische processen
moeten tot uiting kunnen komen.
 De nog resterende duin-polderovergangen
vormen een markante terreinovergang
en hebben een grote landschappelijke
waarde. Ze worden maximaal gevrijwaard,
versterkt,
herkenbaar
en
bouwvrij
gehouden. In duin-polderovergangen wordt
intensivering van het landbouwgebruik
of
omvorming
naar
recreatieve
vormen van landbouw tegengegaan.
Uitbreiding of nieuwe inplantingen van
toeristische
verblijfsinfrastructuur
en
geïsoleerde constructies (zendmasten,
windturbines) zijn niet gewenst. De
randen van de bestaande campings
en
weekendverblijfparken
moeten
landschappelijk afgewerkt worden.
 Het bewerken van de landbouwgronden
aan de binnenduinrand en het beheer
van natuurwaarden moet op elkaar
afgestemd worden. Herstel van schrale en





duingraslanden is mogelijk in de gebieden
aansluitend bij de duincomplexen, zoals
in de polders aansluitend bij het Zwin
en het gebied tussen Cabour en het
Westhoekreservaat.
Aansluitend bij bepaalde duingebieden
(zoals in de Oude Hazegraspolder en
tussen Cabour en Westhoekreservaat)
is
plaatselijke
bebossing
wenselijk.
Aansluitend bij de Oosthoekduinen is
het wenselijk het kleinschalig extensief
cultuurlandschap met een hoge dichtheid
aan
kleine
landschapselementen
te
versterken.
In deze gebieden is laagdynamisch
recreatief medegebruik mogelijk.

In het plangebied is er geen landbouwfunctie
aanwezig,
de
elementen
aangaande
landbouw zijn dus niet verder relevant.
7.3.

Relatie tot het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan
West-Vlaanderen (PRS-WV)
Het
Ruimtelijk
Structuurplan
WestVlaanderen (PRS-WV) werd goedgekeurd
via ministerieel besluit op 6 maart 2002.
Het addendum op het PRS-WV werd
goedgekeurd via ministerieel besluit op 11
februari 2014. Het PRS vormt een kader voor
de provinciale (en gemeentelijke) ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
Het provinciaal domein Raversyde bevindt
zich op het grondgebied Oostende, aan de
grens met Middelkerke.
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Het plangebied behoort tot de deelruimten
Kustruimte, Oostendse ruimte en Westelijke
polderruimte.
Het domein Raversyde werd, net zoals de
andere provinciale domeinen (bv. Het Zwin,
de Kemmelberg, De Gavers) geselecteerd
als openluchtrecreatief groen domein in
provinciaal beheer. Om het bestaand aanbod
en de mogelijke potenties zo goed mogelijk
te gebruiken, om toeristisch-recreatieve
ontwikkeling te sturen op basis van de
eigenheid van de streek en om mogelijkheden
voor vrijetijdsbesteding dicht bij huis te
voorzien,
worden
openluchtrecreatieve
groene domeinen op provinciaal niveau
opgenomen
als
structuurbepalende
elementen in de toeristisch-recreatieve
structuur.
Openluchtrecreatieve groene domeinen
(PRS p.184 ev.)
Deze domeinen bieden de bezoeker nauw
contact met de natuur. Aanvullend op
de natuurfunctie is ook zachte recreatie
toegelaten. Binnen de recreatiezones op de
bestemmingsplannen komen naast de zachte
recreatie ook andere vormen van recreatie in
aanmerking.
Welke
van
de
recreatieve
functies
kunnen ondergebracht worden in het
openluchtrecreatief domein, dient verder
per domein onderzocht te worden. Dit
in functie van de aanwezige natuur- en
landschappelijke waarden. Het is immers
niet de bedoeling om, naast wandelen en
fietsen, alle recreatievormen in elk domein
toe te laten. Hiertoe stelt de provincie per
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domein een visie op. Dit kan onder meer
via de bosbeheerplannen in uitvoering
van het bosdecreet. Naast de visie op het
domein zelf, dient het openluchtrecreatief
groen domein ook in zijn omgevingscontext
geplaatst te worden en dient het aanbod aan
recreatie in de regio in rekening te worden
gebracht. Hierbij is tevens van belang na te
gaan welke instrumenten kunnen worden
ingezet voor het uitvoeren van de visie. Het
uiteindelijke doel van de visie is om te komen
tot een zonering van het openluchtrecreatief
groen domein. Hierbij kunnen zones
aangeduid worden waar enkel wandelen en
fietsen mogelijk zijn, terwijl andere zones
in aanmerking kunnen komen voor een
hoofdzakelijk recreatief gebruik.
Openluchtrecreatieve
groene
domeinen
kunnen
uitbreiden.
Deze
domeinen
zijn op diverse locaties ingeplant en
bieden de mogelijkheid tot kwalitatieve
vrijetijdsbesteding dicht bij huis. De
bereikbaarheid met het openbaar vervoer
is
essentieel.
De
domeinen
kunnen
uitgebreid worden voor natuur of recreatie.
Welke functie in de uitbreiding ondergeschikt
is, dient per domein bekeken te worden,
op basis van de aanwezige natuur- en
landschappelijke waarden. Hiertoe stelt de
provincie een visie op, die beantwoordt aan
de principes van bovenstaande paragraaf.
Hierbij dient afstemming gemaakt te worden
met de AGNAS-processen van de Vlaamse
overheid. Aangezien natuur een belangrijk
aspect uitmaakt van openluchtrecreatieve
groene domeinen, kunnen in deze domeinen
ook delen als GEN of GENO’s door de

Vlaamse overheid afgebakend worden, met
uitzondering van de aangeduide zones waar
de recreatieve functie de hoofdfunctie vormt.
De aanleg van nieuwe infrastructuur
in en rond deze domeinen is mogelijk, op
voorwaarde dat die infrastructuur zorgt
voor de begeleiding en de spreiding van de
bezoekers en dat deze in relatie staat met
de aanwezige recreatieve vormen binnen
het
openluchtrecreatief
groen
domein
en geen afbreuk doet aan de intrinsieke
landschapswaarden, in het bijzonder wat de
beschermde landschappen betreft. Autonome
ontwikkelingen zijn niet toegelaten. Hierbij
kan volgende infrastructuur overwogen
worden: aangepaste wegenis, een tracé voor
toegankelijkheid voor personen met een
beperking, een cafetaria, sanitair, parking,
een bezoekerscentrum, een uitkijktoren.
Er dient hierbij in de eerste plaats bekeken
te worden of bestaande bebouwing kan
ingezet worden voor deze functies. In het
bijzonder omwille van de impact op de
omgeving dient er bijzondere aandacht te
zijn voor de waterzuivering binnen het
domein. Bovendien dient er gezorgd voor
voldoende parking zodat wildparkeren wordt
vermeden.
Kustruimte
De Kustruimte vormt een onderdeel van het
stedelijk netwerk ‘De Kust’ op het Vlaams
niveau. Het is de gordel van badplaatsen
langs de Koninklijke Baan, gesitueerd tussen
zee en polder.
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Het provinciaal beleid is hier onder andere
gericht op de verweving van de toeristischrecreatieve activiteiten met de natuurlijke
structuur. De natuurlijke stuctuur is hier van
internationale betekenis en moet daarom
maximaal beschermd en versterkt worden.
Verschillende strand- en duinencomplexen
overstijgen het provinciale niveau en worden
geselecteerd als natuurkerngebied.
Toegankelijkheid
van
zee-strandduinen is gewenst voor de toeristischrecreatieve functie. De toegankelijkheid zal
gedifferentieerd toegepast worden afhankelijk
van de natuurfunctie. De provincie neemt de
taak op zich om het recreatief medegebruik
in duingebieden te differentiëren (cfr PRUP’s
Strand en Dijk). Dit gebeurt in samenspraak
met de Vlaamse overheid en hangt samen
met de aanduiding van GEN, GENO, en
natuurverwevingsgebieden, wat een Vlaamse
bevoegdheid is.
De Koninklijke Baan is een verbindsnoer
tussen en door de kralen dat moet versterkt
worden als beeldbepalend element.
Het kralensnoer van badplaatsen moet
als
multifunctionele,
complementaire
knooppunten ondersteund worden.
Oostendse ruimte
De Oostendse ruimte is een onderdeel van
het stedelijk netwerk ‘de Kust’. Het RSV
heeft de rol grotendeels bepaald, namelijk de
economische ontwikkelingen in de Vlaamse
poort (de combinatie van zeehaven en
luchthaven) en de bovenlokale verzorgende
rol van het regionaalstedelijk gebied. Een
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belangrijk beleidspunt op het provinciale
niveau is de relatie tussen stad en ommeland.
Volgende elementen zijn bepalend voor deze
ruimte en het bijhorende beleid:
 regionaalstedelijk gebied Oostende
als een concentratie van stedelijke
activiteiten;
 zeehaven en luchthaven als Vlaamse
ecologische poort;
 open-ruimteverbinding tussen stedelijk
gebied en kernen in achterland.
Het provinciaal beleid focust hier op de
ondersteuning van het regionaalstedelijk
gebied Oostende en op de vrijwaring van
de openruimteverbinding tussen stedelijk
gebied en kernen in achterland.
Het stedelijk beleid wordt hier hoofdzakelijk
gevoerd
op
Vlaams
niveau.
Naar
ondersteuning van het regionaalstedelijk
gebied bezit het provinciaal domein potenties
naar toeristisch-recreatieve mogelijkheden
toe.
7.4. GRS Oostende
Het GRS van Oostende bevat volgende
relevante uitspraken voor het plangebied.
Zonevreemde
woningen
Cluster
2
Nieuwpoortsesteenweg
De zonevreemde woningen binnen de cluster
liggen in parkgebied. Het beleid wenst deze
woningen te handhaven. Verbouwingen
zijn mogelijk. Uitbreidingsmogelijkheden
worden beperkt tot 25% van het bestaand
volume met een maximaal bruto volume na
verbouwing van 1000m³. Herbouw is enkel
toegelaten bij overmacht. Verplaatsing is niet
toegelaten
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8.

Milieueffecten – algemene
method ologie

8.1. Toetsing aan de MER-plicht
De
regelgeving
inzake
planmilieueffectrapportage is opgenomen in
titel IV van het DABM (Decreet Algemene
Bepalingen Milieubeleid) (5 april 1995, en
latere wijzigingen). In uitvoering van deze
regelgeving keurde de Vlaamse Regering
op 12 oktober 2007 het ‘besluit betreffende
de milieueffectrapportage over plannen en
programma’s’ goed.
Het decreet verplicht dat bepaalde plannen van
administratieve overheden van gewestelijk,
provinciaal
of
lokaal
niveau
worden
onderworpen aan een milieueffectenstudie,
vooraleer zij definitief worden goedgekeurd.
Wie een plan met mogelijks aanzienlijke
milieueffecten wil opmaken, moet eerst de
milieueffecten en de eventuele alternatieven
in kaart brengen.
Volgens de geldende regelgeving moet er een
plan-MER voor het RUP worden opgemaakt
omdat het een plan betreft inzake o.a.
ruimtelijke ordening, het geen klein gebied
op lokaal niveau of kleine wijziging betreft,
aanzienlijke effecten vooraf niet uit te sluiten
zijn en dat het plan het kader kan vormen
voor de latere vergunning voor projecten uit
de bijlagen van het mer-besluit.
Het RUP vormt mogelijks het kader voor
de toekenning van een vergunning voor
projecten opgesomd in bijlage II en III van
het project-m.e.r.-besluit van 10 december
2004 en wijzigingen (2013).
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Volgende rubrieken zijn mogelijk van
toepassing:
Bijlage II rubriek 10 - Infrastructuurprojecten
n) Kustwerken om erosie te bestrijden
en maritieme werken die de kust
kunnen
wijzigen
door
de
aanleg
van
onder
meer
dijken,
pieren,
havenhoofden,
havendammen,
en
andere
kustverdedigingswerken,
met
uitzondering
van
instandhoudings-,
herstel-of onderhoudswerken.
o) Werken voor het onttrekken of
kunstmatig aanvullen van grondwater:
Onttrekken van grondwater, met inbegrip
van terugpompingen van onbehandeld
en niet-verontreinigd grondwater in
dezelfde watervoerende laag, als het
netto onttrokken debiet 2500 m³ per dag
of meer bedraagt.
Kunstmatige aanvullingen van grondwater
als het debiet 2500 m³ per dag of meer
bedraagt.
Onttrekken van grondwater als het debiet
1.000 m³ per dag of meer bedraagt en de
activiteit gelegen is in of een aanzienlijke
invloed kan hebben op een gebied zoals
aangeduid in uitvoering van het decreet
houdende maatregelen ter bescherming
van de kustduinen van 14 juli 1993
of als de activiteit een betekenisvolle
aantasting van de natuurlijke kenmerken
van een speciale beschermingszone kan
veroorzaken.
Bijlage III rubriek 10 - Infrastructuurprojecten
j) Werken voor het onttrekken of
kunstmatig aanvullen van grondwater, die
niet zijn opgenomen in bijlage I of II

Bij de opmaak van dit PRUP zal een plan-MER
uitgewerkt worden, waarbij alle relevante
milieueffecten onderzocht worden. In dit
hoofdstuk wordt de algemene methodologie
toegelicht, alsook een overzicht gegeven van
de te onderzoeken disciplines. In bijlage I
wordt dan meer concreet ingezoomd op de
te onderzoeken milieueffecten per discipline.
Een milieueffectrapport kan pas tot stand
komen nadat de milieueffecten vastgesteld
zijn, door middel van een vergelijking van
de referentiesituatie (vaak, maar niet altijd
de huidige toestand van het studiegebied)
met de toestand van het studiegebied na
de uitvoering van het planvoornemen (= de
geplande situatie).
8.2.

Overzicht van de te
onderzoeken disciplines
De volgende disciplines zullen in het planMER worden behandeld door een erkend
MER-deskundige:
 Bodem
 Water
 Biodiversiteit
 Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie
 Mens – mobiliteit
 Mens –ruimtelijke aspecten en
gezondheid.
Enkele thema’s die eveneens in de opgelijste
disciplines aan bod komen in het MER zijn:
 Lucht en Geluid worden besproken bij
receptor mens en biodiversiteit, door de
deskundige Mens. Mogelijke effecten inzake
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stikstofdeposities worden besproken in de
discipline Biodiversiteit
Licht, warmte en stralingen: licht wordt
nader onderzocht onder de receptor mens
en biodiversiteit (door de desbetreffende
deskundige). Stralingen en warmte is
niet relevant in dit MER. Er wordt geen
hoogspanningslijn of zendmasten voorzien,
noch worden relevante warmtebronnen
ingezet.
Energie en grondstoffen: energie –
onder de noemer duurzaamheid - wordt
besproken onder de discipline mens.
Het plan is niet van die aard dat er een
relevante invloed is op grondstofvoorraden.
Aangezien aspecten inzake energie en
grondstoffen niet relevant geacht worden
voor dit planvoornemen, zal dit niet verder
behandeld worden in het MER.
Klimaat is een inherent onderdeel van de
verschillende disciplines en de relevante
aspecten
worden
daarin
besproken
(bijvoorbeeld rond lucht, water).
Wat
de
discipline
mens-gezondheid
betreft is sinds 1 januari 2017 een nieuw
richtlijnenboek van kracht. Momenteel
is er een overgangsperiode van kracht
waarbinnen in bepaalde gevallen de
discipline mens-gezondheid door de MERcoördinator kan uitgewerkt worden i.p.v.
door een erkend MER-deskundige1. Voor
onderhavig plan-MER wordt verondersteld

1
In het richtlijnenboek zijn momenteel (nog)
geen drempelwaarden opgenomen vanaf wanneer de
discipline als sleuteldiscipline dient te worden uitgewerkt.
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dat deze discipline door de MER-coördinator
kan uitgewerkt worden, aangezien het
plan-voornemen niet van die aard is dat
een relevante wijziging in de uitstoot van
gezondheidsbeïnvloedende emitters wordt
verwacht.
In dit hoofdstuk is een aanzet en/
of methodologie beschreven voor de
verschillende onderdelen.
8.3.

Te behandelen aspecten in het
MER algemeen
Bij elke discipline in het MER worden
achtereenvolgens behandeld:
 afbakening
van
het
studiegebied
(eventuele
invloedsgebied
van
de
effecten): deze hangt af van het type
effect.
 beschrijving
van de juridische en
beleidscontext, voor zover deze nog niet
beschreven werd, en het beoordelings- en
significantiekader voor de effecten;
 beschrijving van de referentiesituatie:
in deze startnota wordt reeds bondig een
beschrijving van de referentiesituatie
weergegeven. Deze informatie wordt in
het MER zelf nog verder uitgedetailleerd
en aangevuld.
 beschrijving van de geplande toestand
en beoordeling van de effecten (aanzet
methodiek effectbeoordeling: zie bijlage I.
 Er
wordt hierbij
gefocust
op
de
permanente effecten van het
voorgenomen RUP. De kwetsbaarheden
en effecten die tijdens het onderzoek
naar voor komen en van belang
zijn voor de aanlegfase, werffase,

de vergunningenfase van specifieke
projecten
en
flankerend
beleid
worden aangehaald maar hierin ligt
niet de focus noch het doel van dit
milieueffectenonderzoek.
 De
economische en maatschappelijke
effecten en relaties tot handhaving
behoren niet tot de decretaal vereiste
onderzoeksaspecten van een planMER en worden hier dan ook niet in
behandeld. Daar zijn andere meer
geschikte instrumenten voor.
 een conclusie
 beschrijving
van
milderende
maatregelen en een beschrijving van
aanbevelingen ter optimalisatie
 met
de
focus
op
maatregelen/
aanbevelingen op het niveau van het
RUP en
 waar
relevant
maatregelen/
aanbevelingen op het niveau van
een project dat wordt ingediend als
vergunningsaanvraag en maatregelen/
aanbevelingen via andere instrumenten
en besluitvorming (hier onder de noemer
‘flankerend beleid’ gebracht), zie verder
voor meer verduidelijking.
Na de beschrijving en beoordeling per MERdiscipline, bevat het MER, conform de MERregelgeving, nog volgende hoofdstukken:
 leemten
in de kennis (onzekerheden
omtrent het plan zelf, kennis over
de bestaande milieutoestand of de
effectinschatting) en voorstellen m.b.t.
monitoring;
 eindbespreking:
synthese
van
milieueffecten en milderende maatregelen/
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aanbevelingen: de ingrepen, effecten
en maatregelen/aanbevelingen worden
samengevat in een synthesetabel/tekst;
er volgt een geïntegreerde evaluatie over
de disciplines heen;
niet-technische samenvatting;
verklarende woordenlijst en kaarten /
bijlagen.

8.4.

Afbakening van het
studiegebied en
grensoverschrijdende effecten

8.4.1. Studiegebied
Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd
als het plangebied met daarbij het potentieel
invloedsgebied van de effecten. De afbakening
van het studiegebied is afhankelijk van het
invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen
en milieukarakteristieken. Dit kan per
milieueffect verschillen.
 In principe wordt voor elke discipline een
aparte afbakening van het studiegebied
gemaakt (zie ook beschrijving per
discipline in bijlage I). Voor de meeste
disciplines bestaat het studiegebied
uit het plangebied zelf en haar directe
omgeving. 200m wordt aangenomen als
standaardgrens voor de mogelijke omvang
van de directe invloedssfeer.
Het studiegebied wordt verder verduidelijkt
in de specifieke disciplines. In het MER zal
de afbakening van het studiegebied verder
worden verfijnd op basis van bijkomende
gegevens en terreinkenmerken.
Onder de term plangebied verstaat men
het gebied waar de voorgenomen activiteiten
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gepland zullen zijn (perimeter van het RUP in
dit geval).
8.4.2. Grensoverschrijdende effecten
Het plangebied ligt (in vogelvlucht) op meer
dan 25 km van de grens met Frankrijk. Het
plangebied is wel nabij de gewestgrens
(federaal)
gelegen.
Echter,
rekening
houdende met de aard van de voorgenomen
activiteit,
worden
er
geen
relevante
grensoverschrijdende effecten verwacht.

8.5.

Referentiesituatie,
geplande situatie en
ontwikkelingsscenario’s

8.5.1. Autonome ontwikkeling
Onder
autonome
ontwikkeling
wordt
verstaan: de ontwikkeling die het studiegebied
zou doormaken waarbij geen juridische en
beleidsmatige belangrijke randvoorwaarden
meespelen en waarbij het gebied dus enkel
gebonden is aan het normale sociaaleconomisch gedrag van de mens.
Autonome ontwikkelingen in de toekomst
zijn nauw afhankelijk van de juridische
toestand van het gebied, zoals weergegeven
in het bestemmingsplan en van lopende
planontwikkelingen. Hier betekent dit een
voortzetting van de huidige activiteiten
(hoofdzakelijk de zones Atlantikwall, ANNO
1465 en het natuurpark) in het plangebied.
8.5.2. Referentiesituatie
Dit is de toestand van het plangebied
waarnaar gerefereerd wordt in functie

van de effectbeoordeling. Hierbij kan de
referentiesituatie gelijk gesteld worden aan
de huidige toestand, maar ook aan een
toekomstige toestand, afhankelijk van het
tijdsperspectief van het voorgenomen plan.
Binnen dit MER wordt de referentiesituatie
gelijk gesteld aan de huidige feitelijke
toestand op het terrein. Waar relevant zal
er ook aangegeven worden waar de huidige
toestand zou kunnen wijzigen zonder
uitvoering van het planvoornemen.
Als er een verschil is tussen de juridische
bestemming van het plangebied en de
feitelijke invulling ervan op terrein, wordt
er verder doorgaans ook gewerkt met
twee referentietoestanden: een feitelijke
referentiesituatie gebaseerd op de feitelijke
situatie op het terrein en een juridische
referentiesituatie gebaseerd
op
een
(fictieve) invulling van het terrein volgens
de geldende planologische bestemming.
De feitelijke toestand komt momenteel
grotendeels overeen met de juridische
referentiesituatie. Echter, oa. de site van
de Atlantikwall is momenteel volledig in
natuurgebied gelegen. Waar relevant zal in de
effectbeschrijving een onderscheid gemaakt
worden tussen de feitelijke en juridische
referentiesituatie.
Indien geen recente gegevens beschikbaar
zijn voor bepaalde disciplines, zal de
deskundige
de
beschikbare
gegevens
actualiseren (door bijkomende metingen,
door veldwerk of door extrapolatie) indien
hij dit nodig acht omwille van mogelijke
significante wijzigingen in de tijd. In het MER
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en in de eindsynthese worden de voor- en
nadelen van het voorgenomen plan t.o.v. de
referentietoestand besproken onder de vorm
van een beschrijving en een beoordeling.
8.5.3.

Geplande situatie en
beoordeling effecten
De geplande situatie is de toestand van
het studiegebied na uitvoering van het
voorgenomen plan, en dit zonder rekening
te houden met eventuele milderende
maatregelen/aanbevelingen. De beoordeling
van de effecten gebeurt o.b.v. expert
judgement en is – waar mogelijk – gebaseerd
op cijfermatige gegevens. Onder ‘Methodiek
effectvoorspelling en –beoordeling’ wordt
voor elke discipline aangegeven op basis
van welke criteria en op welke wijze de
beoordeling van de effecten gebeurt, zie
bijlage I.
In een MER gebeurt steeds minstens een
vergelijking van de geplande situatie met
de referentiesituatie. Deze vergelijking kijkt
naar het verschil tussen een situatie waarbij
het plan of project niet wordt uitgevoerd en
een situatie waarbij dit wel het geval is. Het
verschil tussen beide geeft aan hoe groot de
impact van het plan of project is.
Zoals hoger beschreven, kunnen er voor dit
plan-MER verschillende referentiesituaties
beschouwd worden. Gezien het hier om
een plan-MER gaat waarbij een mogelijke
bestemmingswijziging het voorwerp van
het onderzoek vormt, is het beschrijven van
de mogelijke effecten ten aanzien van de
juridische referentiesituatie het meest
relevant. Daar waar relevant zullen ook
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de effecten ten aanzien van de feitelijke
referentietoestand beschreven worden.
In een plan-MER worden verder doorgaans
enkel
de
mogelijke
effecten
in
de
exploitatiefase en de permanente effecten
in de aanlegfase besproken. Dit betekent
dat de mogelijke tijdelijke effecten tijdens
de aanlegfase van de mogelijke (na)
bestemmingen niet worden beoordeeld
(vb. geluidshinder tijdens de aanlegfase,
bijkomend verkeer tijdens de aanlegfase,…).
8.5.4. Gestuurde ontwikkeling
Een
gestuurde
ontwikkeling
is
een
ontwikkeling of evolutie die plaatsvindt als
gevolg van de uitvoering van plannen en
projecten (door zowel private als publieke
initiatiefnemers) en van door de overheid
genomen beleidsbeslissingen; met name
evoluties die zich voordoen als gevolg van
doelbewuste menselijke keuzes. Momenteel
zijn er echter geen relevante plannen in het
studiegebied bekend die reeds tot het beslist
beleid behoren.

8.6.

Waardeschaal en
effectbeoordeling
In het MER zal de bespreking, beoordeling
en evaluatie van de effecten van het
planvoornemen
gebeuren
(voor
de
verschillende
milieudisciplines)
rekening
houdend met globale ingreep-effectrelaties.
De beoordeling zal zich baseren op:
Wat is de kwetsbaarheid van het milieu?
Het belang van het effect van de ingreep
op het desbetreffende onderdeel wordt
beoordeeld met de termen ‘kwetsbaarheid’
(zeer, matig, weinig). De significantie is een
rechtstreeks gevolg van de kwetsbaarheid
van het gebied voor een bepaald onderdeel
van een discipline. Wanneer een gebied
als kwetsbaar werd getypeerd voor een
onderdeel, kan een ingreep die hierop een
invloed heeft significant zijn vanaf een
bepaalde grootteorde. Significant betekent
niet hetzelfde als aanzienlijk, maar wel dat
er een effect optreedt dat niet meer als
verwaarloosbaar wordt beschouwd (vanaf
score +1 of -1).
Wat is de omvang van de effecten?
De omvang van de effecten wordt vastgesteld
en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’
en ‘gering’. Het vaststellen van de omvang
van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria
die hierboven werden beschreven, en dit
naargelang de milieudiscipline waarop deze
effecten invloed uitoefenen.
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Wat is het waardeoordeel?
Het waardeoordeel van het effect wordt met
de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt.
Hierin worden nog gradaties onderscheiden,
aangeduid met een aantal plus- en mintekens.
Deze gradatie verloopt exponentieel.
Onafhankelijk van de omvang of significantie
(lees kwetsbaarheid) kan een effect optreden
dat neutraal wordt beoordeeld wanneer de
(deel)ingreep noch een positief noch een
negatief effect teweegbrengt.
De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v.
expert judgement en is –waar dit mogelijk isgebaseerd op cijfermatige gegevens. Onder
de methodologie per discipline kan nog een
verfijnd beoordelingskader zijn opgenomen
(bijvoorbeeld voor verkeer).
Om een overzicht te verkrijgen van het belang
van de verschillende effecten wordt voor elk
effect volgende indelingswijze gehanteerd
over de verschillende disciplines heen:

Omvang van
het effect

Groot

Matig

Gering

Neutraal

Waardeoordeel
Kwetsbaarheid
milieu²

Positief

Zeer kwetsbaar

+++

Matig kwetsbaar

++/+++

Weinig kwetsbaar +/++

Negatief Postief
---

++/+++

Negatief Positief
--/---

Negatief

++

--

0

-

0

-/0

0

--/---

++

--

+

-/--

+

-

+/0

drie tekens: aanzienlijk (pos. of neg.) effect; twee tekens: (pos. of neg.) effect; één teken: beperkt (pos. of neg.) effect

² Ook de significantie kan een gradatie hebben of meer specifiek kan de graad van kwetsbaarheid (of de waarde van een gebied) als zeer kwetsbaar,
matig kwetsbaar of weinig kwetsbaar ingeschat worden; zodat de combinatie van significantie van de ingreep (mate van kwetsbaarheid) en omvang
van het effect een matrix oplevert die de klasse-indeling van ernst oplevert door de combinatie van “zeer kwetsbaar gebied” respectievelijk “matig
kwetsbaar gebied” ... met respectievelijk “gering, matige of grote aantasting of omvang van effect”.

aanzienlijk negatief (-3)
aanzienlijk positief (+3)
negatief (-2) 			
positief (+2)
beperkt negatief (-1) 		
beperkt positief (+1)
geen significant/verwaarloosbaar effect (0)
Op basis van de grootte van de scores kan
vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre
de deskundigen een effect als belangrijk
beoordeeld hebben.
Op basis van de impactbeoordeling (van -3
tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre het
onderzoek naar een maatregel/aanbeveling
noodzakelijk is en welke de impact is van de
maatregel/aanbeveling (resterend effect):
de milderende maatregelen/aanbevelingen
worden gekoppeld aan de impactbeoordeling.
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8.7. Formuleren van aanbevelingen
Bij impactscore 0, 0/-1 of -1 worden geen
aanzienlijke milieueffecten gegenereerd.
Milderende
maatregelen
zijn
niet
noodzakelijk.
In het richtlijnenboek milieueffectrapportage
‘Algemene methodologische en procedurele
aspecten’ (oktober 2015) is een kader
opgenomen
waar
de
koppeling
van
effectbeoordeling
met
milderende
maatregelen is gemaakt.
Voor alle gevallen geldt: indien er geen
milderende maatregelen voorgesteld kunnen
worden dient dit gemotiveerd te worden.
In het MER zal een onderscheid gemaakt
worden tussen milderende maatregelen
en aanbevelingen ter optimalisatie.
Milderende maatregelen worden noodzakelijk
geacht teneinde de milieueffecten te milderen
of teniet te doen. Aanbevelingen kunnen
indien mogelijk worden uitgevoerd.
Volgens
de
handleiding
Milderende
Maatregelen kunnen maatregelen met
impactscore -1 of maatregelen die het
resterend effect niet voldoende verkleinen
soms beter als ‘aanbeveling’ worden
opgenomen dan wel als ‘maatregel’.
De MER-deskundige zal aangeven of een
maatregel noodzakelijk is, en aangeven wat
het resterend effect is. Het resterend effect
wordt hierbij op een gelijkaardige wijze
beoordeeld als het oorspronkelijk effect.
8.8. Koppeling RUP en MER
Er wordt de aandacht op gevestigd dat in de
beschrijving van milderende maatregelen en
de aanbevelingen binnen de verschillende
november 2018| Startnota PRUP Raversyde

disciplines, er een onderscheid wordt
gemaakt tussen het niveau van doorwerking
van deze maatregelen en aanbevelingen.
De focus ligt op het onderzoeken van
maatregelen op het RUP-niveau.
 De milderende maatregelen/aanbevelingen
op niveau van het RUP dewelke voortvloeien
uit het MER-onderzoek zullen/kunnen
aanleiding
geven
tot
aanpassingen/
verfijningen aan de bestemmingszones of
stedenbouwkundige voorschriften van het
RUP.
 De
maatregelen en aanbevelingen die
moeten/kunnen
doorwerken
in
het
RUP vallen qua uitvoering onder de
verantwoordelijkheid van het planteam.
Waar
dit
een
toegevoegde
waarde
heeft, kunnen naar aanleiding van de
effectbeoordeling milderende maatregelen
worden onderzocht die zich niet meer op
plan-niveau bevinden maar bijvoorbeeld
wel relevant kunnen zijn op het niveau van

de vergunning of het flankerend
Onderzochte maatregelen onder
niveaus zoals vergunningen of
instrumenten zijn niet uit te werken
RUP.

beleid.
andere
andere
via het
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8.9.

Overzicht algemeen te
verwachten effecten
Gebaseerd
op
de
algemene
locatiekarakteristieken en de planbeschrijving
worden hieronder de voornaamste mogelijke
effecten
die
t.g.v.
de
voorgenomen
activiteiten redelijkerwijze kunnen verwacht
Ingreep

worden in een overzicht weergegeven (zie
Tabel 5 2).
Enkel de relevante effecten op planniveau
worden in het plan-MER besproken: dit zijn
de permanente effecten tijdens de aanlegfase
en de permanente effecten tijdens de
exploitatiefase.

Direct effect

Ruimtebeslag door de aan-/ Ruimtebeslag:
Wijziging grondwaterhuishouding:
afwezigheid van gebouwen
wijziging infiltratiemogelijkheden
en infrastructuur
Wijziging in ruimte voor water hemelwater
Wijziging structuurkwaliteit waterlopen
Wijziging grondwaterstroming t.g.v.
de aanwezigheid van ondergrondse
constructies of t.g.v. permanente bemaling
Permanente profielvernietiging

Barrièrewerking, biotoopverlies/winst

Biodiversiteit

Wijziging in afvalwaterproductie en –
stroom

Indirect effect

Discipline

Grondwaterstandswijziging
met impact op vegetatie
Biodiversiteit
Grondwaterstandsdaling met
risico op zettingen
Mens
wijziging grondwaterkwaliteit
door bemaling (verzilting,
inkrimpen zoetwaterlens)

Bodem

Landschap

Wijziging in functies
68

Water

Permanente wijziging erfgoedwaarde
(archeologisch patrimonium)
Wijziging Landschapsperceptie
Wijziging landschapsstructuur
Wijziging bouwkundig erfgoed

Wijziging in belasting wegennet,
verkeersveiligheid, parkeren, langzaam
verkeer
In gebruikname
plangebied (groene ruimte,
recreatie, natuur, wonen,
toegankelijkheid)

Discipline

Mens en mobiliteit

Water

Wijziging visuele beleving

Hinderaspecten geluid en
lucht, gezondheid
Invloed op capaciteit
rioleringsnet
Risico op bodem- en
grondwaterverontreiniging

Wijziging in biologische
waarden (barrièrewerking,
Mens, Biodiversiteit
rustverstoring, wijziging
omgevingscondities)

Mens

Biodiversiteit
Mens

Water
Bodem

Biodiversiteit
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8.10. Interdisciplinaire
gegevensoverdracht
Een efficiënte gegevensoverdracht heeft een
positieve invloed op de gevolgde methodiek
van effect- en impactvoorspelling en zal de
betrouwbaarheid ervan verhogen. Overigens
moeten
de
gevolgde
methodologieën
van de verschillende disciplines op elkaar
afgestemd worden. Vooral op vlak van
mobiliteit, geluid en lucht en anderzijds
op vlak van hinderaspecten op mens en
ecologie zijn overdrachten te verwachten en
dit zowel tussen deze disciplines onderling,
als hun relatie tot andere disciplines. Hierna
volgt een matrix betreffende de mogelijke
interdisciplinaire
gegevensoverdracht,
gekend in fase van de startnota.
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Tabel 5 3: interdisciplinaire gegevensoverdracht binnen het MER
Disciplines die
Geluid en
gegevens
Mobiliteit
Trillingen
vragen

Mobiliteit

mobiliteitsinfrastructuur
verkeersintensiteiten

Lucht

Bodem

Water

Voorspellingen
verkeersintensiteiten

Biodiversiteit

Landschap

Barrière-werking

Geluid en
trillingen

Rustverstoring

beleving en hinder

Lucht

hinder-aspecten

grondwaterstand
grondwaterkwaliteit

Biotoop -verlies/winst

geomorfologie
bodemverstoring
(mbt archeologie)

veranderende
bodemfuncties,
bodemvervuiling,
risico op zettingen

biotoopverlies,
(grond)waterstand,
(grond)waterkwaliteit
waterhuishouding,
structuurkenmerken
voorkomen kwel

bodemverstoring
(mbt archeologie)

waterverontreiniging
veiligheid
(overstromen)

landschapsstructuur
en kleine
visuele beleving
landschapselementen

Biodiversiteit

Landschap

Mens, ruimte
en hinder
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Disciplines die gegevens leveren:

bodemgebruik
dat het water
beïnvloedt
grondwaterkwetsbaarheid;
bodemopbouw

Bodem

Water

Mens, ruimte en
hinder

visuele beleving

bodemgebruik

barrière-werking
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