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Ruimtelijke vraagstukken in  
de kustzone
Dries Van Belleghem
Hannelore Maelfait

de	kust,	een	steeds	scherpere	scheIdIng	
tussen	land	en	zee

De kust is ‘de strook land die beïnvloed wordt door de nabij-
heid van de zee, en dat deel van de zee dat beïnvloed wordt 
door de nabijheid van het land’. De strook wordt steeds 
smaller en scherper gedefinieerd. De Vlaamse kust was tot 
de middeleeuwen een (bijna) natuurlijk ecosysteem met 
aan de landzijde een estuarium/kustmoeras van z’n tien 
kilometer breed en in zee en even brede vooroeverzone met 
zandbanken. Een keerpunt in de natuurlijke kustontwik-
keling kwam er in de 12e-13e eeuw toen bewoners het kust-
moeras in gebruik namen met behulp van dijken en het 
aanleggen van een drainagesysteem van water en kanalen. 
Steeds meer land werd aan de invloed van de zee onttrok-
ken. Vanaf de 19eeuw werden omwille van het opkomend 
toerisme, de duinen steeds meer bebouwd en losgekoppeld 
van het natuurlijk kustsysteem. De kilometers brede kust-
zone evolueerde tot een ‘meters’ brede, harde verstedelijkte 
en gefixeerde kustlijn.

Evolutie van de kustvlakte, kaarten uit de interactieve tijdslijn van Search/Sea Archaeology Project 2013 (Bron: Maikel De Clercq RCMG Ugent)

Evolutie van de kustvlakte (Bron Mathys, M. (2010), Bewerking Hans Pirlet)
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beschrIjvIng	van	het	systeem

De kust kan omschreven worden aan de hand van enke-
le ruimtelijke systemen. Om te kijken naar de mogelijke 
knelpunten en opportuniteiten is het interessant om eerst 
een inzicht te bieden in de dynamische werking van de ver-
schillende systemen

De	natuurlijke	omgeving

De Belgische zandige kust is gevormd en gestabiliseerd 
rond de natuurlijke duingordel en zandbanken. Echter 
door de toename van de zeespiegelstijging, neigt de kust-
lijn steeds verder landinwaarts te bewegen. De harde zee-
wering (zoals dijken) en bebouwing houden dit natuurlijk 
proces tegen. Het strand verliest zo aan oppervlakte en 
kalft af. De kust heeft dus te maken met een erosie-proble-
matiek. 

De waardevolle natuurgebieden van het kustecosysteem 
situeren zich vooral op de vooroeverbanken, de zeereep-
duinen, het strand, de massieve duincomplexen zoals het 
Westhoekduinreservaat, het Zwin estuarium en de kust-
polders in de kustvlakte met oude kleinschalige agrarische 
cultuurlandschappen. De kustvlakte tussen de duinen en 
de hogere gronden ligt op een hoogte van +2 - +5m bo-
ven TAW en daarmee vrijwel geheel onder het hoogwater-
niveau van ca +5m TAW. Dit maakt het gebied kwetsbaar 
voor overstromingen. 

Het kustgebied ligt deels in het bekken van de Ijzer, deels 
in het bekken van de Brugse polder. Daarnaast zijn er ver-
schillende kanalen waarbij sommige relevant zijn voor 
transport vanuit de kusthavens naar het achterland. De wa-
terpeilen in het gebied worden beïnvloed door drainage en 
grachtenstelsels. Door drainage van de kustvlakte is er een 
kwelstroming van zoet grondwater van de duinen en de ho-
gere gronden naar de kustvlakte. 

Verschillende	netwerken	aan	de	kust	

Mobiliteit De ruggengraat van het openbaar vervoersnet-
werk wordt gevormd door spoorwegen vanuit het binnen-
land naar De Panne, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge 
en Knokke. Tussen de kustgemeenten rijdt er een kust-
tram. De kustgemeenten zijn bereikbaar via twee snelwe-
gen (E40 en E34). Luchtverkeer kan het gebied binnenko-
men via de luchthavens van Oostende en Koksijde. Scheep-
vaart meert aan in de havens van Nieuwpoort, Oostende, 
Zeebrugge, zowel voor toerisme, als voor economisch 
transport. De meeste binnenwateren vanaf de kust zijn be-
vaarbaar. Doordat fietsen een redelijk populaire activiteit is 
bij de toerist, is er ook aan de kust een fietsknooppunten-
netwerk ontwikkeld.

Energie Op vlak van energievoorziening wordt er volop 
ingezet op hernieuwbare energiebronnen. Er zijn wind-
molenparken op zee, en in Middelkerke, Zeebrugge en 
Gistel. In Middelkerke is er ook een zonnepanelenpark. 
De traditionele brandstoffen worden ingevoerd vanuit het 

Evolutie kustvlakte (Bron: MKL – Fase 1, BUUR-Alterra)
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buitenland. Zo komt LNG in vloeibare vorm aan in de ter-
minal in Zeebrugge. Het transport van elektriciteit gaat 
over hoogspanningslijnen. Door het Stevin project wordt 
de capaciteit van het net verhoogd door een bijkomende 
hoogspanningsverbinding tussen Zomergem en Zeebrug-
ge. Daarnaast wordt er in kader van het NEMO project een 
onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabel voorzien 
tussen België en het Verenigd Koninkrijk. 

Leven	en	produceren	aan	de	kust	

Woonomgeving voor velen In 2014 telde de kuststreek1 
418.558 inwoners. Dit is 35,6% van de totale bevolking in 
West-Vlaanderen. In de voorbije 10-15 jaar is de bevolking 
in de kustzone toegenomen met 4%, en heeft een bevol-
kingsdichtheid van 696 inwoners per km2. De bevolking 
aan de kust kent een aantal typische kenmerken. De ont-
groening en vergrijzing manifesteert er zich sterker dan in 
de rest van Vlaanderen. De leeftijdsgroepen jonger dan 55 
jaar nemen verhoudingsgewijs af, de leeftijdsgroepen bo-
ven de 55 jaar nemen verhoudingsgewijs toe. Kenmerkend 
is ook het groot aandeel alleenstaanden. De kustgemeentes 
tellen meer alleenstaanden (37%) en minder gezinnen met 
kinderen (21%) dan gemiddeld genomen in Vlaanderen.

Bebouwing en voorzieningen De oppervlakte van de 
kustgemeentes bedraagt 498 km2. Hiervan is 19% be-
bouwd, en heeft 610 km2 een functie op vlak van wonen. 
Het totale aantal woongelegenheden in de kustgemeenten 
ligt gevoelig hoger dan het aantal woningen dat nodig is 
om de bevolking te huisvesten. Woningen krijgen dus vaak 

een andere functie zoals tweede verblijf, handelshuis,… 
54% van de woongelegenheden aan de kust zijn apparte-
menten. De tweede verblijven situeren zich op of vlak ach-
ter de kustlijn.

De evolutie van de leeftijdsverdeling van de bevolking in de kustzone tus-

sen 2002 en 2014 (Bron: rijksregister op 01.01.2014, verwerking Provin-

cie West-Vlaanderen)

De vastgoedmarkt richt zich zeer sterk op de oudere toerist 
(om te kopen) en de jonge gezinnen (om te huren) in be-
perkt aantal woontypes: nl. appartementen. In het laagsei-
zoen is er veel leegstand, en in de hoogseizoenen moeten 
er voorzieningen aanwezig zijn die alle bezoekers moeten 
kunnen bedienen. Door de grondspeculatie zijn woningen 
prijzig voor jongeren en jonge gezinnen. Bovendien vol-
doen de woningen vaak ook niet aan hun wensen en be-
hoeften. 
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verwerking VLIZ)

STRUCTUURCOEFFICIENTEN

kustgemeenten hinterland kustzone West-Vlaanderen

Verouderingsgraad (60+/0-19 jaar) 199,44 122,36 180,88 138,19

Grijze druk (60+/20-59 jaar) 70,25 50,13 65,94 54,86

Interne vergrijzing (80+/60+) 22,39 23,99 22,65 23,29

Familiale zorgindex (80+/50-59 jaar) 50,72 41,99 48,96 45,66

Groene druk (0-19 jaar/20-59 jaar) 35,22 40,97 36,45 39,70

Een overzicht van de woongelegenheden in de kustzone en uitgesplitst naar de hinterland- en kustgemeenten (Bron: Provincie West-Vlaanderen, kadas-

terkubus, toestand op 01.01.2014)

Woongelegenheden KUSTZONE HINDERLAND-
GEMEENTEN KUSTGEMEENTEN

Totaal Totaal Totaal

Totaal aantal woongelegenheden 309 806 100% 38 125 100% 271 681 100%

- Gewone huizen 149 182 48% 33 256 87% 115 926 43%

- Handelshuizen 9 919 3% 1 693 4% 8 226 3%

- Appartementen & buildings 150 705 48% 3 176 8% 147 529 54%
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Elke kustgemeente heeft een woonkern die via de kusttram 
en de Koninklijke baan met elkaar verbonden zijn. Oos-
tende en Brugge zijn gedefinieerd als regionaal stedelijke 
woonkernen. 

Er is een groot aanbod voor dienstverlening van woonzorg-
centra en gezinszorg. Op vlak van onderwijs, zijn er heel 
wat lagere en middelbare scholen. Echter heel wat hoge-
scholen verhuisden richting het binnenland. 

Het economisch systeem Visserij en landbouw zijn de 
oorspronkelijke sectoren die de kust, zoals we hem op 
vandaag kennen, mee vorm hebben gegeven. Het econo-
misch belang van de visserij neemt af, mede door een af-
name in visvangst. De Vlaamse vissersvloot is momenteel 
de kleinste van de Europese unie. De landbouwsector is 
een belangrijke sector voor West-Vlaanderen. Van alle land-
bouwgronden in West-Vlaanderen bevindt ca. 34% zich op 
de vruchtbare grond van de polder- en kustgemeenten. De 
sector is goed voor zo’n 46.000 arbeidsplaatsen en een om-
zet van 1.8 miljard euro. Echter zowel in de visserij als in 
de landbouw is de werkgelegenheid op de terugtocht. En 
deze trend is sterker aan de kust dan in de rest van West-
Vlaanderen. 

De kuststreek wordt gekenmerkt door een heel zwakke 
industriële basis. In de kuststreek is dan ook maar liefst 
85.5% van de loontrekkende tewerkstelling terug te vin-
den in de handel en diensten, waar toerisme en horeca een 
belangrijk onderdeel van uitmaken (tov 71.8% in West-
Vlaanderen). 

Het kustgebied omvat twee van de vier Belgische havens. 
Op internationaal vlak is hun meerwaarde beperkt, des-
alniettemin mag het regionaal belang van de havens niet 
onderschat worden. Zo werd er in 2013 voor 1480 miljoen 
toegevoegde waarde geproduceerd door de havens van 
Zeebrugge en Oostende, en meer dan 30.000 mensen 
rechtstreeks of onrechtstreeks tewerkgesteld door haar ac-
tiviteiten. 

In 2013 telde de kuststreek 13 430 niet-werkende werkzoe-
kenden. De werkloosheidsdruk - de verhouding van het aan-
tal niet-werkende werkzoekenden en oudere werklozen ten 
opzichte van de potentiële beroepsbevolking (18-64 jaar) - is 
hoger in de kuststreek (6,7%) dan in West-Vlaanderen (5,6%). 

Het toeristisch systeem Toerisme is een belangrijke sector 
voor de bloei en groei van de kust. Sommige toeristen ver-
blijven er, andere komen als dagtoerist. Verblijfstoeristen 
zijn vooral afkomstig uit België zelf, vooral uit Vlaanderen. 

De Kust ontvangt jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen vakantie-
gangers in commerciële logies, waarvan 81% Belgen zijn. 
In 2015 zijn de Belgen goed voor 81% van deze vakantie-
gangers. Hotels zijn qua aantal vakantiegangers de belang-
rijkste commerciële logiesvorm aan de kust. Op de tweede 
plaats staan de verhuurde vakantiewoningen.

In 2015 telde de Kust ongeveer 94 200 individuele vakan-
tiewoningen. Het zijn vooral Vlamingen die een vakantie-
verblijf aan zee hebben.

De aankomsten in commercieel logies 2015 (incl. direct verhuur) – vol-

gens herkomst (Bron: Westtoer)

Structuur van de loontrekkende tewerkstelling naar sector, 31 december 

2014 (Bron: Gedecentraliseerde statistieken RSZ, Verwerking: Afdeling 

DSA, POM West-Vlaanderen)
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De directe en indirecte toegevoegde waarde in de Vlaamse haven in mil-

joen euro (Bron: Van Nieuwenhove, 2015)
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Aantal tweede verblijven aan de kust (Bron: Gemeentelijke hoofdkohieren 

tweede woningen, VLIS en Westtoer)

De hedendaagse vakantieganger blijft niet in de eigen bad-
plaats. Bijna zes op de tien verplaatst zich langs de Kust. 
Hiervoor gebruikt men vaak de kusttram (49%). Eén op 
vijf gebruikt de fiets om zich te verplaatsen langs de Kust. 
Daarnaast combineert 13% van de vakantiegangers een ver-
blijf aan zee met een bezoek aan het hinterland. 

Een vakantieganger in commerciële logies besteedt gemid-
deld 65 euro per persoon per nacht en samen besteden ze 
jaarlijks ongeveer 800 miljoen euro.

Knelpunten	en	kansen	op	ruimtelijk	vlak	

De ontwikkeling van een aantal unieke ruimtelijke syste-
men in een zelfde gebied levert enkele bijzondere kansen 
en knelpunten op. 

Kusterosie en de overstromingsproblematiek De natuur-
lijke interactie tussen de duinen, het strand en de voor-
oever is onderbroken als gevolg van de verstening van de 
kust door bewoning en toerisme. Hierdoor is er erosie van 
de vooroever, het strand en de duinen. Deze erosie is het 
sterkst op stukken kustlijn met een harde zeewering, voor-
al in het noordelijk deel van de Belgische kust. Door het 
verdwijnen van het strand en de duinen neemt de impact 
van de golven op de kustlijn toe. 

In de 20ste eeuw nam het gemiddeld zeeniveau op aarde 
jaarlijks met 1,7 mm toe. Sinds de jaren ‘50 blijkt een sig-
nificante versnelling van de wereldwijde zeespiegelstijging 
ingezet. Ook voor de Belgische kust is het jaargemiddelde 
van het zeeniveau in 2013 significant hoger dan bij het 
begin van de metingen (stijging van de trendlijn van 115 
mm tussen 1951 en 2013). De klimaatverandering en ge-
associeerde zeespiegelstijging zorgen eveneens voor een 
toename van de erosie van kustgebieden en een verhoogde 
frequentie van stormvloeden.

Het strand van Bredene na een storm (Bron: Edwin Fontaine)

Bijkomende maatregelen zijn dus noodzakelijk. Het Mas-
terplan Kustveiligheid beschrijft de maatregelen die moe-
ten genomen worden voor een afdoende bescherming van 
de kustlijn, de kusthavens en de aangrenzende laaggelegen 
polders tegen een superstorm. Hierbij worden zowel ‘zach-
te’ (strandsuppletie, duinsuppletie, etc.) als ‘harde’ zeewe-
ringsmaatregelen (stormmuren, golf dempende uitbouw 
van de zeedijk, stormvloedkering etc.) gerealiseerd. 

De Belgische kustlijn is één van de meest bebouwde van 
Europa: in 2000 was ruim 30% van de kuststrook van 10 
km bebouwd en bijna 50% van de strook tot 1 km van de 
kustlijn. In West-Vlaanderen woont 33 % van de bevolking 
in laaggelegen poldergebieden die gevoelig zijn voor over-
stromingen door toedoen van de zee. De impact van een 
overstroming kan groot zijn. De bebouwing verstoort ener-
zijds de natuurlijke dynamiek om de duinen te vormen, 
maar vergroot ook het schadepotentieel. Hoe meer er ge-
bouwd is achter de zeewering, hoe groter de schade wan-
neer het echt fout zal gaan.

Verstedelijkte kuststrook en ruimtelijke kwaliteit De kust-
strook is erg verstedelijkt. Na de tweede wereldoorlog ont-
stond er een vrijwel volledig vrije ontwikkelingsmodus. Die 
kende heel diverse vormen, van villaverkavelingen tot bun-
galowparken, van woontorens tot campingterreinen. Het 
meest typerende zijn de appartementsgebouwen langs de 
zeedijk en in de straten loodrecht erop. Systematisch wor-
den de woningen en hotels opgekocht, afgebroken en ver-
vangen door gebouwen die tot hun maximale bouwhoogte 

Villa’s en appartementen (Bron: Provincie West-Vlaanderen)]
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gevuld werden met appartementen. De meningen over de 
esthetische kwaliteiten ervan, zijn dan ook verdeeld.

Door de grondspeculatie zijn kwalitatieve woningen vaak 
onbetaalbaar geworden voor jongeren en jonge gezinnen. 
Vaak voldoen de woningen doorgaans ook niet aan hun 
wensen en behoeften. De vastgoedmarkt is sterk gericht op 
een beperkt type van woningen, namelijk appartementen. 
Door de hoge woningsprijzen en het niet aangepast aan-
bod, gecombineerd met de afwezigheid van een universi-
teit en een beperkt jobaanbod voor hoger opgeleiden, trek-
ken heel wat jongeren uit het systeem weg. 

Deze historische ontwikkelingen zorgen meteen voor uit-
dagingen naar de toekomst toe. Zo zijn de talrijke apparte-
mentsgebouwen vaak al van enige leeftijd. Dit met alle ge-
volgen van dien op vlak van energetische capaciteiten maar 
ook op vlak van toegankelijkheid. Transformatie van deze 

bestaande bebouwing dringt zich op. Daarnaast neemt de 
druk naar het hinterland toe door meer residentiële groei 
van de kuststrook. Verdichten en reconversieprojecten 
hebben dan ook een dubbel doeleinde: betaalbaar wonen 
promoten alsook verlichten van de expansiedruk naar de 
polder toe. 

Spanning tussen toerisme en andere ruimtegebruik De 
opkomst van het massatoerisme had een grote impact op 
het strand en de duinen. Het strand werd namelijk gebruikt 
voor het bouwen van allerhande vaste constructies, gaande 
van de typische strandcabines, tot speelparken ed. De dui-
nen werden daarentegen door een wildgroei aan nieuwe 
woningen getransformeerd tot een versnipperde lijnstad. 
Dit heeft geleid tot het verdwijnen van een aantal oorspron-
kelijke kenmerken die een kust definiëren.

Het sociaal weefsel onder druk Aan de kust zijn weinig 
ingrediënten aanwezig voor een sociaal weefsel dat even-
wichtig is en sociologisch gezond. De sterke vergrijzing, de 
vele alleenstaanden, de verschillende verhuisbewegingen 
en de grote druk van toeristen en tweede verblijven zorgen 

voor een scheefgetrokken sociale en demografische mix. 

Wenduine (Bron: Provincie West-Vlaanderen] Het strand van De Haan (Bron: Provincie West-Vlaanderen)

Aantal dagtrips naar de kust (Bron: Inschattingen Westtoer)

Overzicht van de gezinnen zonder kinderen, met kinderen en de alleen-

staanden in de kustzone (kustgemeenten+hinterlandgemeenten) en de 

provincie West-Vlaanderen op 1 januari 2014 (Bron: rijksregister)
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Deze verstoring van het sociale klimaat uit zich het meest 
in de badplaatswijken. 

De hoge vergrijzing zorgt voor een scheefgetrokken de-
mografische mix, waardoor een ander samenlevingsmodel 
opduikt. Er zijn aan de kust verhoudingsgewijs veel meer 
ouderen dan in de rest van Vlaanderen. Dit wordt nog 
versterkt door de tweedeverblijvers, waarvan de eigenaars 
nagenoeg altijd ouder zijn dan 45 jaar en geen thuiswo-
nende kinderen hebben onder de 18 jaar. 75% van de ei-
genaars van een tweede verblijf is minstens 55 jaar oud en 
leeft samen met zijn/haar partner. Meer dan de helft van 
de eigenaars is (brug)gepensioneerd. Dit betekent dus dat 
de vergrijzing nog versterkt wordt met ongeveer 124.500 
tweedeverblijvers boven de 50 jaar die ongeveer 82 nachten 
per jaar hun verblijf bewonen. 

Bereikbaarheid Het wegennetwerk wordt op toeristische 
topdagen overschreden, met files toe gevolg. Er is een te-
kort aan parkeerplaatsen in de centra. Meer randparkings 
met een vlotte overstap naar andere vervoersmodi zijn 
noodzakelijk in de toekomst. Om concurrentie tussen de 
badplaatsen te vermijden wordt het parkeerbeleid best in-
tegraal over de volledige kust benaderd. 

Ook de bereikbaarheid tussen de kustgemeentes wordt 
vaak als een knelpunt ervaren. Er is wel een tram, maar 
deze mobiliteitsstroom verloopt wat moeizamer en is tijd-
rovend. De tram wordt vooral gebruikt door toeristen en 
senioren. De rol van de Koninklijke baan die diverse kust-
gemeentes verbindt is vaak onduidelijk. De functie van de 
weg moet herdacht worden in functie van het verhogen van 
de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent niet alleen ruimte 
voor een betere tramverbinding of fietssnelwegen, maar 
terzelfdertijd ook goede randparkings en vlotte overstap-
punten tussen verschillende vervoersvormen. 

Door de lage frequentie en de vele haltes is de trein naar 
de westkust niet populair, en dit ondanks de grote potentie 
van bijvoorbeeld Plopsaland. 

Concurrentiedruk op de traditionele economische secto-
ren De landbouw, visserij en de havens hebben te kam-
pen met grote concurrentie op de internationale markt. 

Deze sectoren brengen heel wat opbrengsten naar de regio, 
maar behoren internationaal gezien niet tot de koplopers. 
Recentelijk kent de kust de ontwikkeling van diverse ken-
niscentra over windenergie, golfenergie, getijdenenergie, 
maritiem onderzoek,… . Het verder bewandelen van de weg 
van innovatie expertise zijn de grootste kansen om econo-
misch een nieuwe en bijkomende dynamiek te verzorgen. 
De kust heeft wind, zon, getijden, golven, afval van toeris-
ten en bewoners,… wat maakt dat de kust een unieke kwa-
liteit heeft om een spil te spelen in de energievoorziening 
in Vlaanderen. Het inzetten op innovatie en expertise kan 

Kusttram (Bron: Provincie West-Vlaanderen) De haven van Zeebrugge (Bron: Dirk Neyts)

aLGeMene InstrUMenten

Het huidige ruimtegebruik werd en wordt bepaald door de 

gewestplannen, die opgemaakt werden door de federale over-

heid. Een gewestplan kwam ongeveer overeen met 1 of meer-

dere arrondissementen, waarbij de ruimte geordend werd in 

gebieden waar nu en in de toekomst wonen, voorzieningen, 

bedrijvigheid, kampeerterreinen, recreatiegebieden, land-

bouwgebieden,…hun plaats kregen. Een bestemming op een 

gewestplan werd door de gemeente verder verfijnd in bijzon-

dere plannen van aanleg (BPAs). Dit gebeurde vooral voor de 

bebouwde gebieden. Daarom zijn er momenteel verschillen 

tussen de kustgemeentes op vlak van de hoogtes en de dicht-

heden van appartementsgebouwen. 

Met het nieuwe Vlaamse decreet op de ruimtelijke ordening 

(decreet van 18 mei 1999) is het plannensysteem veranderd. 

De bestemmingen op een gewestplan blijven bestaan totdat 

ze worden vervangen door een nieuwe bestemming via een 

ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dergelijke RUP’s kunnen 

zowel door de gemeenten, provincies als het Vlaamse gewest 

opgemaakt worden. De opmaak van een RUP is de uitvoering 

van een ruimtelijke visie, die beschreven staat in een struc-

tuurplan. Aldus zijn er drie structuurplannen: het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen (RSV), het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) en de gemeente-

lijke structuurplannen. Parallel aan de verdere uitvoering van 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bereidt de Vlaamse 

Regering momenteel een nieuw Beleidsplan Ruimte voor.
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overigens ook de traditionele sectoren ten goede komen 
(vb. onderzoek met vis- en mosselkweekprogramma’s)

De haven van Zeebrugge heeft een belangrijke economische 
rol in de regio. Echter de capaciteit van de infrastructuur-
verbindingen met het achterland zijn beperkt. Zowel zee-
waarts als landinwaarts zijn de groeimogelijkheden beperkt 
op vlak van havenactiviteit. Eén van de mogelijkheden om 
hier een antwoord op te bieden is het huidige grondopper-
vlak efficiënter gebruiken. Afspraken op vlak van dubbelge-
bruik kunnen soelaas brengen. Tevens dient er verticaal in 
plaats van horizontaal nagedacht te worden over ruimtege-
bruik (i.h.b. stapel en parkingruimte) en gebouwen.

het BeLeID rOnD rUIMteLIJke OrDenInG In De 
kUstzOne

In het RSV wordt de kust beschreven als een stedelijk net-

werk en een toeristisch-recreatief netwerk. Dit betekent dat 

er een samenhangend stedelijk beleid voor de kust moet zijn 

met mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve activiteiten. 

Het regionaal-stedelijke gebied Oostende krijgt een rol om 

nieuwe behoeftes aan wonen en bedrijvigheid op te vangen. 

Oostende en Zeebrugge zijn aangeduid als economische 

poorten waardoor de havens van Zeebrugge en Oostende, als-

ook de luchthaven van Oostende verder kan ontwikkelen. De 

ontwikkeling van de havens en luchthaven wordt vastgelegd 

in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s). 

Ook de grote aaneengesloten natuurgebieden worden door 

het Vlaamse Gewest verankerd in GRUP’s zoals het Zwin, de 

stranden tussen badplaatsen aan de westkust, etc. Het PRS-

WV verfijnt de kust waarbij elke badplaats verdere ontwik-

kelingsmogelijkheden krijgt. Dit wordt concreet gemaakt in 

gemeentelijke structuurplannen en vertaald in gemeentelijke 

ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor het strand en de dijk, 

bepaalt de provincie de mogelijkheden via provinciale ruimte-

lijke uitvoeringsplannen.
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