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hoofdstuk 12 een gecompartimenteerde 
kuststrook als raamwerk voor technische en 
ruimtelijke adaptatiemaatregelen

Jeroen De Waegemaeker, Sally Lierman, Björn Verhofstede,  
Pieter Foré, David Verhoestraete

Dit ontwerpend onderzoek bestudeert de kuststrook, de interfase tussen zee 
en land. Allereerst gaat het onderzoek in op de sterke verstedelijking die er de 
voorbije twee eeuwen plaats vond. Hierbij wordt bestudeerd hoe de huidige 
kustverdediging tot stand kwam. Vervolgens wordt onderzocht aan welke 
klimaatimpacten de kuststrook wordt blootgesteld. Nadat de uitdagingen op 
vlak van klimaatadaptatie zijn geformuleerd, komen de huidige adaptatie-
plannen aan bod. Vanuit het internationaal kader omtrent zeeweringsstrate-
gieën wordt de Vlaamse kustlijn in vraag gesteld. Het CcASPAR-project stelt 
een gedifferentieerde aanpak door het compartimenteren van de kuststrook 
voorop, als kader voor zowel infrastructurele als ruimtelijke maatregelen. Bij 
het compartimenteren zet men niet langer in op één kustlijn maar worden 
systemen en de bijbehorende veiligheidsniveaus lokaal herdacht. Eerst wordt 
ingegaan op de potenties van een dergelijke aanpak. Vervolgens wordt nage-
gaan hoe zo’n gecompartimenteerde kuststrook aan de Vlaamse kust vorm 
kan krijgen. Ten slotte schetst een gevalstudie voor de regio Middelkerke-
Oostende-Bredene de kwaliteiten van de gecompartimenteerde kust. 

12.1 Van duinenlandschap naar atlantic Wall

Na drie eeuwen inpolderen is het brede, dynamische wad, met een 
getijdenwerking tot in Diksmuide en Brugge, getransformeerd tot een star 
polderlandschap. Een duinengordel en enkele zeedijken ter hoogte van de 
IJzer, Oostende en het Zwin schermen het land af van invloeden uit zee. 
Eeuwenlang was deze duinengordel een zandlandschap gekenmerkt door 
natuurlijke verstuivingsprocessen. Vanaf het midden van de 18de eeuw 
werden de stuivende duinen gefixeerd om de vruchtbare polders tegen 
het stuivende zand te beschermen. Maatregelen zoals takkenschermen, 
helmgrasaanplantingen en bosaanleg hielden het zand bijeen en zorgden 
voor een landschappelijke metamorfose van kale zandheuvels naar groene 
duinen (Bonte, 2004; Bonte, 2005).

Met het kusttoerisme als drijfveer ontwikkelde de duinengordel zich 
tot een lijnstad: een aaneenschakeling van badplaatsen, campings, 

Figuur 104 De historische ontwikkeling 
(1 ste figuur:duin met helmgras in Koksijde, 
Massart 1902 (bron: VLIZ databank) -  
2 de figuur:aanplanting pijnboombos in De 
Haan, Massart,1908 (bron: VLIZ data-
bank) - 3 de figuur: zeedijk Blankenberge, 
19de-20ste eeuw (bron: www.adore.ugent.
be) - 4 de figuur: zeedijk Oostende, 2003 
(Cornilly, 2008)
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vakantiedorpen, havengebieden en verkavelingen. Deze toeristische 
ontplooiing van de kust was een samengaan van een stedenbouwkundig 
en een infrastructureel project (Van Acker, 2011). Vanuit de twee oudste 
badplaatsen Oostende en Blankenberge verspreidde het kusttoerisme zich 
over de hele Belgische kuststrook. De kusttram en Koninklijke Baan werden 
doorheen de duinen uitgerold en vormden de ruggengraat voor nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. Vanaf het midden van de negentiende eeuw 
begon men met de uitbouw van een zeedijk. De dijk was in oorsprong een 
kustverdedigingsproject, maar werd al snel een katalysator voor toerisme; 
een belangrijk instrument in de vastgoedontwikkeling (Van Acker, 2011; 
Uyttenhove, 2011). De voorste duinenrij werd platgewalst en met planken 
of stenen bekleed terwijl men de aangrenzende gronden verkocht om 
villa’s of hotels op te bouwen. De zeedijk was mede een geïmproviseerd 
antwoord op de verlangens van de toerist naar een eindeloos, ongehinderd 
zicht op zee en groeide uit tot een essentieel onderdeel van elke badplaats: 
een verhoogde promenade als scherpe grens tussen zee en land. 

Sinds de beide wereldoorlogen beschikken meer en meer Belgen over de 
nodige tijd en middelen en zakken ze in steeds grotere getale af naar zee. 
De verfijnde architectuur van villa’s en hotels maakte, vanaf de jaren 1960, 
plaats voor monotone blokkendozen; de zeedijk werd een karakterloze 
Atlantic Wall1 (Clybouw et al., 1987; Cornilly, 2008). Opnieuw werd 
aan de kustlijn gesleuteld. Aanvankelijk werd vooral gebruik gemaakt van 
harde technieken, zoals dijken, duinvoetversterkingen en strandhoofden. 
Vanaf de jaren 1970 en 1980 werd een beroep gedaan op zachte 
maatregelen, zoals helmgrasaanplantingen en strand- en duinsuppleties. 
Zo ontwikkelde de Belgische kust zich tot een versteende kuststrook: een 
sterk verstedelijkte regio waar dijken en strandsuppleties voor de nodige 
kustverdediging zorgen.

1 Atlantic Wall is een term die vele architecten en planners graag in de mond nemen. Het is een 
karikatuur van de huidige ruimtelijke situatie aan de kust: een onafgebroken rij van appartemen-
ten en de versnipperde bebouwing langsheen de kustlijn. Het spottende begrip is afgeleid van de 
Duitse term Atlantikwall, de verdedigingslinie die Hitler liet uitbouwen om zich tegen een aanval 
vanuit het westen te verdedigen. 

Figuur 105 Verstedelijking en ‘hardheid’ 
van de Belgische kust 

(Eurosion, 2004)
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12.2 Klimaatproblematiek? meer dan superstormen!

De klimaatproblematiek brengt een versnelde zeespiegelstijging teweeg. 
De kustlandschappen zullen dit nieuwe tempo niet kunnen volgen op 
natuurlijke wijze. Aan de Belgische kust wordt deze natuurlijke dynamiek 
bovendien sterk gehinderd of quasi onmogelijk gemaakt door de verste-
delijking en de harde infrastructuren. Door verhoogde kusterosie zal het 
strandoppervlak stelselmatig verkleinen. Het verlies aan strandoppervlakte 
tegen 2100 wordt tussen de 17 en de 50 procent geraamd (Van der Biest 
et al., 2009). 

Ook de kans op zware stormen neemt toe. Een hogere waterstand, en 
bijgevolg dieper water nabij het strand, veroorzaakt grotere golven. 
Huidige modellen voorspellen vier meter hogere stormgolven wanneer de 
zeespiegel één meter zou stijgen (Reyns, 2011). De impact van een storm 
zal onvermijdelijk toenemen en de kans op een zogenaamde superstorm2 
wordt steeds groter. Indien we het huidige veiligheidsniveau willen 
behouden (of verhogen) moeten er maatregelen genomen worden om de 
nodige kustveiligheid te garanderen.

Maar daarnaast is de kuststrook ook onderhevig aan de klimaatimpacten 
op het watersysteem zoals die in deel I werden beschreven. Net als in de rest 
van het kustgebied verhoogt in de kuststrook het risico op overstromingen 
vanuit IJzer en kanalen en overstromingen in de polders door onder 
meer het krimpende tijvenster. Verder zetten verdroging en verzilting 
er de kuststrook onder druk. Ook deze klimaatimpacten dienen in een 
adaptatieplan voor de kuststrook te worden meegenomen.

12.3 een kritische kijk op bestaande klimaatplannen

12.3.1	 De	plannen	voor	de	Vlaamse	kust	in	een	internationaal	
perspectief

Het Intergovernemental Panel on Climate Change levert een internationaal 
kader voor de debatten betreffende zeewering (IPCC CZMS, 1990; Klein 
en Tol, 1997). Er worden drie strategieën onderscheiden; protect, accomodate 
en retreat. De protect-strategie focust zich op het verkleinen of het klein 
houden van de kans op ongevallen door het versterken van de kustlijn 
(hold the line) of door voor de kustlijn nieuwe barrières uit te bouwen 

2 Een superstorm is een storm die slechts zelden voorvalt maar die erg grote schade kan berokkenen 
door hoge golven. Op dergelijke superstormen wordt de kustverdediging berekend. In Vlaanderen 
is (voorlopig) de 1000-jarige storm ingesteld als minimale veiligheidsnorm.
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(advance the line). Bij accomodate werkt men echter aan een verhoogde 
flexibiliteit. De retreat-strategie stelt een verminderde kwetsbaarheid door 
het afbouwen van menselijke activiteiten voorop. 

De eerste klimaatplannen voor de Belgische kust zijn inmiddels opgesteld. 
De Vlaamse overheid (Afdeling Kust) ontwikkelde het masterplan 
Kustveiligheid en daarnaast stelden private actoren het masterplan Vlaamse 
Baaien voorop (THV Vlaamse Baaien, 2010; Afdeling Kust, 2011). Beide 
plannen fixeren zich op het zeeweringsvraagstuk en vertrekken vanuit 
eenzelfde invalshoek, namelijk protect. De huidige ontwikkelingen en 
veiligheidsniveaus worden niet in vraag gesteld en moeten in de toekomst 
kost wat kost gehandhaafd worden. Een versterking van de huidige 
kustlijn, hold the line zoals in het masterplan Kustveiligheid, of een nieuwe, 
zeewaartse kustlijn, advance the line zoals in het masterplan Vlaamse 
Baaien, moeten in de toekomst de nodige bescherming bieden. 

12.3.2	 Het	masterplan	Kustveiligheid

Het masterplan Kustveiligheid doet een beroep op traditionele technieken 
zoals zandsuppleties en dijkverhogingen om de veiligheid te garanderen. 
Herhaalde strandophogingen, aaneengesloten zitbanken op de dijk en een 
betonnen balustrade als vermomde dijkverhogingen volstaan voorlopig. 

Figuur 106 (links) Impressie van de 
komende dijkverhoging (masterplan 

Kustveiligheid), (rechts) Impressie van de 
daaropvolgende dijkverhoging  

(eigen bewerking) 



170

Het is de vraag of deze maatregelen ook na 2050, de planningshorizon 
van het masterplan Kustveiligheid, haalbaar en betaalbaar3 blijven. 
Zullen we ook een volgende dijkverhoging – bij nieuwe voorspellingen 
over de zeespiegelstijging – kunnen maskeren of bouwen we op termijn 
noodgedwongen een muur op de zeedijk? De zeespiegelstijging zet zich 
door en elke risicobeperkende maatregel is slechts tijdelijk. Om het huidige 
veiligheidsniveau te handhaven, zal het systeem steeds verder moeten 
worden uitgebouwd. Keer op keer worden (infra-)structuren verder 
uitgebouwd waardoor het steeds moeilijker wordt om op de beslissingen 
terug te keren. Wanneer de zeespiegelstijging alle (huidige) verwachtingen 
overtreft, is de uitbouw van een (dure) superdijk de enige optie om alle 
voorgaande investeringen veilig te stellen.

Het masterplan Kustveiligheid suggereert dat strandsuppleties de nodige 
flexibiliteit bieden. Het plan spreekt over ‘oplossingen waar we geen 
spijt van krijgen’ en stelt het streven naar een veerkrachtige kust voorop. 
Maar de klassieke maatregelen en de natuurlijke veerkracht van de kust 
lijken vandaag überhaupt onverzoenbaar. Versnelde zeespiegelstijging zet 
algemeen een verhoogde kusterosie op gang (Brown, 2002), maar het 
plaatselijke effect hangt steeds af van de lokale zandbalans (Stive, 2002). 
Gelet op de natuurlijke variatie in aanwas- en afslagzones op het Vlaamse 
strand vindt er naast kusterosie ook spontane duinvorming plaats (De 
Moor, 2006). Het strand bleef in de gewestplannen onbestemd maar sinds 
het duinendecreet uit 1992 worden deze prille duinen als natuurgebied 
beschermd. Zo kregen sommige stranden veeleer incidenteel een bestemming 
als natuurgebied (Bogaert, 2008). Om een dergelijke natuurbescherming 
en de bijbehorende beperkingen voor onder meer strandrecreatie te 
voorkomen, worden vandaag de prille duinen vaak platgewalst (interview 
coördinatiepunt duurzaam kustbeheer) terwijl andere zones kunstmatig 
worden opgespoten. Deze schijnbare tegenstelling zet aan tot nadenken; 
is het idee van één kustlijn en één soort veiligheidsniveau langsheen 67 
kilometer kust onhaalbaar en onjuist? 

Bovendien stelt zich de vraag hoe andere klimaatproblemen in dit 
plan worden meegenomen. Versterken van de huidige kustlijn biedt 
geen oplossing voor onder meer het afwateren en het verzilten. In de 
eerstkomende jaren wordt gesleuteld aan de kustverdediging van de 
Belgische kust. Maar daarna moeten mogelijk de rivier- en kanaaldijken 
worden verhoogd of moeten er extra pompen geplaatst worden. Later 
worden ook verzilting en droogte problemen waardoor men een beroep 

3 Vandaag wordt de kostprijs van het masterplan Kustveiligheid op 300 miljoen euro geraamd en de 
nieuwe stranden zouden jaarlijks 8 miljoen euro kosten aan onderhoud (Afdeling Kust, 2011). 

Figuur 107 Fotoreportage over het 
tegengaan van spontane duinvorming 
(Fotograaf: Johan Kindt) 
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moet doen op andere watervoorzieningen. Het masterplan Kustveiligheid 
dreigt een versnipperde aanpak van de klimaatimpacten in gang te zetten. 

12.4 het compartimenteren van de kuststrook

12.4.1	 Het	compartimenteren	stelt	de	huidige	kustlijn	lokaal	in	vraag

Een weldoordachte visie over de ontwikkeling op korte en lange termijn is 
noodzakelijk. Maatregelen die we vandaag treffen, kunnen in de toekomst 
een hinderpaal vormen om alternatieve adaptatiestrategieën door te voeren. 
Voor we dijkverhogingen en suppleties als enige, zaligmakende oplossingen 
verkiezen, is het belangrijk meer oplossingen in kaart te brengen. 

Zowel het masterplan Kustveiligheid als het masterplan Vlaamse Baaien 
stellen de huidige kustlijn niet in vraag. Om het huidige debat open te 
trekken, bestudeerde CcASPAR door middel van ontwerpend onderzoek 
het compartimenteren. Hierbij worden de klimaatimpacten op de 
kuststrook op een gedifferentieerde manier aangepakt. Het idee van één 
strategie voor de hele Belgische kust wordt verlaten en maakt plaats voor 
lokale adaptatiemaatregelen en ontwikkelingsscenario’s. 

Figuur 108 (boven) ‘Hold the line’ – 
principe, (onder) Een gecompartimenteerde 

kuststrook
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Aangezien overstromingen – zowel zoete als zoute – belangrijke klimaatim-
pacten zijn in de kuststreek, vertaalt de compartimenteringsstrategie zich 
in een zoektocht naar de uitbouw van nieuwe dijkstructuren in het polder-
landschap. Andere klimaatimpacten – verdroging, verzilting, verminderde 
afwatering, enz. – hebben vooral invloed op het peilbeheer en de afwatering. 
Het is daarom belangrijk dat deelgebieden op waterbouwkundig vlak (zoveel 
als mogelijk) onafhankelijk van mekaar zijn opdat in elk gebied de gepaste 
strategie kan worden doorgevoerd. Binnen één deelgebied moet bijvoorbeeld 
één peilbeheer mogelijk zijn. Bij het compartimenteren van de kust wordt 
bijgevolg ook rekening gehouden met de aanwezige waterstructuur. 

De klimaatadaptatie wordt op schaal van de compartimenten bekeken. Daarbij 
worden het huidige systeem en de bijbehorende veiligheidsnormen in vraag 
gesteld. Voor sommige compartimenten wordt beroep gedaan op klassieke, 
technocratische maatregelen zoals dijkverhogingen en suppleties. In andere 
compartimenten worden ruimtelijke maatregelen zoals verhoogde gebouwen 
en vluchtroutes, zoutresistente gewassen en bouwverbod mee ingeschakeld 
om de klimaatimpacten op te vangen. Het compartimenteren heeft niet tot 
doel om bestemmingen vast te leggen maar vertaalt zich in klimaatcondities 
per compartiment. Deze condities zijn spelregels voor het ruimtegebruik en 
zorgen voor de nodige ruimte voor het klimaat. In principe zijn klimaatcondi-
ties en ruimtegebruik steeds verzoenbaar mits de nodige maatregelen.

12.4.2	 De	gecompartimenteerde	kuststrook	als	flexibel	kader

In tegenstelling tot het masterplan Kustveiligheid dat de huidige kustlijn 
fixeert, biedt het compartimenteren een breed en flexibel kader waarin alle 
klimaatimpacten op zowel korte als lange termijn kunnen geïntegreerd 
worden. Het compartimenteren houdt rekening met een aanhoudende 
opwarming van de aarde waarbij alle klimaatimpacten steeds significanter 
worden en adaptatiemaatregelen bijgevolg achterhaald raken. Het volgende 
verhaal, geïllustreerd met enkele conceptsneden, verduidelijkt de flexibiliteit 
en de perspectieven op de lange termijn van een gecompartimenteerde 
kust. Stel dat eerst de veiligheidsnorm voor overstromingen vanuit zee 
plaatselijk wordt overschreden. Het compartimenteren maakt het mogelijk 
om die norm plaatselijk te herzien. Men moet zich de vraag stellen of de 
verhoogde kans op stormen er daadwerkelijk een groot probleem vormt en 
of het ruimtegebruik aan het nieuwe, grotere risico kan worden aangepast. 
Wordt er gekozen om ruimtelijke maatregelen in een gebied door te voeren, 
dan moet er nagedacht worden over (berm-)structuren die deze zone 
afbakenen. Diezelfde redenering kan worden toegepast wanneer later de 
kans op overstromingen vanuit IJzer of kanalen ontoelaatbaar groot wordt 
of wanneer verzilting en/of verdroging plaatselijk problematisch worden.
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Eens de gecompartimenteerde kuststrook volledig ontplooid is, kan elke 
(klimaatgerelateerde) schok worden opgevangen. Zo vangt ze zowel een 
zware storm op zee, extreme droogte als intense neerslag in het achterland 
op. De gecompartimenteerde kuststrook vormt een veerkrachtig raakvlak 
tussen zee en land die, ongeacht de schaal van de klimaatimpacten, steeds 
de nodige bescherming biedt.

Deze flexibiliteit laat ook toe om de investeringen te spreiden in de tijd. 
Het raamwerk moet niet op één jaar gefinaliseerd worden maar is het resul-
taat van een herhaaldelijk in vraag stellen van de kustlijn. Het compar-
timenteren biedt vooral de mogelijkheid om een doordacht stappenplan 
uit te werken waardoor (grote) investeringen, zowel in technische als in 
ruimtelijke maatregelen, niet steeds herzien moeten worden. Bovendien is 
het compartimenteren een aanpak waarbij de dure adaptatiemaatregelen 
worden vermeden indien ze lokaal niet de meest geschikte oplossing zijn. 
Kosten en baten worden plaatselijk getoetst. 

Het compartimenteren maakt het verder mogelijk om de dynamieken van 
het fysisch systeem, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke duinvorming, mee in 
te schakelen. Daar waar mogelijk zorgt de natuurlijke veerkracht, inherent 
aan het kustgebied, voor klimaatadaptatie. Naast natuurontwikkeling kan 
het compartimenteren ook aangewend worden als impuls voor andere 
ruimtegebruiken. Het herzien van een systeem in een welbepaald compar-
timent schept mogelijkheden om een (piloot-)project te ontwikkelen dat 
op de lokale potenties van de klimaatverandering inspeelt. Dit aspect komt 
in de casus uitgebreider aan bod. 

Figuur 109 Concepttekening langetermijn-
ontwikkeling van het compartimenteren
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het doorrekenen van klimaat- en socio-economische 
scenario’s in het kader van het compartimenteren

Elco Koks, Hans de Moel, Laurens Bouwer

De compartimentering is een strategie die bij scheepsbouw en 
brandveiligheid wordt ingezet om grote schade bij rampen te 
voorkomen. In het CcASPAR-onderzoek bestudeerde het Instituut voor 
Milieuvraagstukken (onderdeel van de Vrije Universiteit Amsterdam) 
het effect van het compartimenteren op het overstromingsrisico voor de 
Vlaamse kust. De focus van het onderzoek ligt hierbij op de invloed van het 
versterken en/of ophogen van bestaande lijnelementen en de ruimtelijke 
maatregelen binnen het compartimenteren zijn hierin niet meegenomen. 
Daarnaast is de invloed van het beheersen van de omvang van de schade 
door het beperken van urbane ontwikkelingen in mogelijk overstroombare 
gebieden berekend. 

In deze studie zijn een landgebruiksmodel, een overstromingsmodel en 
een schademodel gecombineerd om overstromingsrisico’s (gedefinieerd 
als kans maal gevolg) te berekenen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met toekomstige veranderingen in klimaat (drie scenario’s voor 
zeespiegelstijging) en landgebruik (vier socio-economische scenario’s). Met 
deze methode is het effect van compartimentering en het limiteren van 
urbane ontwikkelingen op het overstromingsrisico bepaald, zowel nu als 
in de toekomst. 

De risicoberekeningen laten zien dat zonder enige adaptatiemaatregel de 
toekomstige overstromingsrisico’s voor de Vlaamse kust met 40 à 50% 
kunnen toenemen tot aan het jaar 2040 (zie blauwe staven in Figuur 110). 
Van deze toename, wordt tussen de 30 en 40% van het risico veroorzaakt 
door toekomstige socio-economische veranderingen en slechts ongeveer 
6% is het gevolg van klimaatverandering. Pas bij een scenario met extreme 
zeespiegelstijging (+200 cm) in 2100 zorgt klimaatverandering voor een 
hogere toename in risico dan socio-economische veranderingen (65% 
door klimaatverandering versus de 30-40% door socio-economische 
verandering). Figuur 110 laat zien dat compartimentering resulteert in een 
gemiddeld risico afname van ongeveer 50% voor zowel de huidige situatie 
als voor toekomstige scenario’s (vergelijk de rode met de blauwe staven). 
Met uitzondering van het meest extreme klimaatscenario, compenseert 
compartimentering met succes de negatieve weerslag van toekomstige socio-
economische groei en klimaatverandering op overstromingsrisico’s voor de 
Vlaamse kust. Als we de lijnelementen met nog eens één meter verhogen, 

Figuur 110 Verwachte jaarlijkse schade 
t.o.v. de zeespiegelstijging. De donkere kleur 
in elke balk geeft de jaarlijks te verwachten 

schade met klimaatverandering alleen, de 
lichtere kleur met zowel het klimaat- en 

socio-economische veranderingen. De 
bovenzijde van elke balk is het gemiddelde 

van de verschillende socio-economische 
scenario’s. De foutbalken presenteren het 
bereik in de socio-economische scenario’s 

(d.w.z. de variatie in jaarlijks verwachtte 
schade tussen de A1 en de B2 scenario’s)
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zien we alleen voor +200 cm zeespiegelstijging een sterkere afname in risico. 
Bij een relatief kleine zeespiegelstijging is alleen het dusdanig verhogen van 
bestaande lijnelementen tot gesloten compartimenten al voldoende om 
voor een sterke afname in overstromingsrisico te zorgen. 

Er zijn echter grote lokale verschillen gevonden bij de implementatie van 
compartimentering. Figuur 111 laat het effect van compartimenteren op 
het overstromingsgebied zien op een kleinere schaal voor twee gebieden. 
Hieruit blijkt duidelijk dat voor gebied 1 het overstromingsgebied succesvol 
verkleint, met als resultaat een beduidend lager overstromingsrisico tot 
gevolg. Maar voor gebied 2 resulteert compartimentering voornamelijk 
in een verandering van welk gebied onder water loopt. Dit zorgt toch nog 
voor een afname van het overstromingsrisico (het overstroomde gebied 
veranderd van bebouwd gebied in agrarisch gebied). Bouwrestricties voor 
urbaan landgebruik resulteren in een lagere risicoreductie ten opzichte 
van compartimentering omdat bouwrestricties enkel de toename in 
risico kunnen verlagen, en niet het bestaande risico. Resultaten laten een 
vermindering van het toekomstig overstromingsrisico zien van ongeveer 
6-10%.

Een andere manier om de overstromingsrisico’s te verminderen is 
door de primaire waterkeringen te versterken (het zogeheten ‘Hold 
the line-principe’). Deze studie is uitgegaan van overstromingen met 
herhalingstijden vanaf 100 jaar. Als primaire waterkeringen zodanig 
zouden worden versterkt dat ze een stormvloed kunnen keren met 
herhalingstijden vanaf 1000 jaar, zal het overstromingsrisico worden 
verminderen met bijna 80%. Het is daarom opportuun dat verschillende 
maatregelen onderzocht worden voor ieder gebied apart om te beoordelen 
welke maatregelen het meest effectief zijn voor elke specifieke locatie. 
De combinatie van effectiviteit, haalbaarheid en kosten kan vervolgens 
resulteren in een optimale keuze van maatregelen om overstromingsrisico’s 
voor de Vlaamse kust te reduceren.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat ook havengebieden kwetsbaar zijn 
voor overstromingen. In onze berekeningen overtrof het overstromingsrisico 
in havengebieden dat van het risico van de kustzone in de door dijken 
beschermde gebieden. Hier zijn echter geen adaptatiemaatregelen 
getest daar de onderzochte adaptatiemaatregelen niet geschikt zijn voor 
havengebieden en de methode om overstromingsrisico’s van havens 
in te schatten nog in de kinderschoenen staat. Er is daarom meer 
vervolgonderzoek nodig om het overstromingsrisico’s correct te simuleren 
in havens en om zo mogelijke adaptatiemaatregelen te kunnen testen.

Figuur 111 De invloed van overstromin-
gen in Oostende (1) en Blankenberge (2) 
(Eigen bewerking van Kaartgegevens © 
OpenStreetMap-auteurs, met overstro-

mingsmodel CcASPAR)
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12.4.3	 Het	inzetten	van	de	oude	infrastructuren	in	het	kustgebied

Een uitwerking van de compartimenten vertaalt zich in de aanleg van 
een dijkennetwerk in het vlakke polderlandschap. De mens bracht in 
de voorbije 1000 jaar reeds heel wat bermstructuren in de Vlaamse 
kuststreek aan. Eeuw na eeuw werden nieuwe infrastructuren in het 
gebied uitgebouwd waaronder zee- en rivierdijken, spoor- en tramwegen, 
autowegen, luchthavens, geluid- en zichtwallen. Elke nieuwe laag vormde 
artificiële (micro-)reliëfverschillen in het landschap. 

Het zijn deze reliëfverschillen en lijnelementen die al een zichtbaar 
remmend effect hebben in de overstromingsmodellen die voor het 
masterplan Kustveiligheid werden ontwikkeld. Dit ontwerpend onderzoek 
neemt het raamwerk van historische en recente bermstructuren als basis 
voor het dijkennetwerk binnen de gecompartimenteerde kuststrook. Dit 
huidige raamwerk is uiteraard geen kant en klaar dijkennetwerk. Vele van 
de bestaande structuren zijn niet op een dergelijk gebruik berekend. Zo 
zijn bepaalde bermen te laag, worden ze regelmatig onderbroken door 
tunnels of zijn ze in de loop der jaren grotendeels afgegraven. 

Figuur 113 De gecompartimenteerde kust op basis van oude bermstructuren 

12.4.4	 Een	herschaling	van	de	klimaatproblematiek

Nu de kuststrook opgedeeld is, werd het huidige systeem en de bijbehorende 
veiligheidsniveaus lokaal – dit wil zeggen compartiment per compartiment 
– herbekeken. Daarbij werd nagegaan in hoeverre een overstroming 
vanuit zee of achterland dramatisch is en werd onderzocht of verzilting 
en verdroging daadwerkelijk een probleem vormde voor het plaatselijk 
ruimtegebruik. Het ontwerpend onderzoek omtrent compartimenteren 
steunt hierbij op een tweedelige GIS-analyse.

Figuur 112 Overzicht historische ontwik-
keling dijkenpatroon (eigen verwerking 
van bronnen (onder naar boven): 
Kabinetskaart van de Ferraris ca. 1775, 
Vandermaelen ca.1850,Carte militaire 
1923, Topokaart 1998) 
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Een eerste luik van de GIS-analyse brengt de fysische kenmerken van elk 
compartiment (zoals de gemiddelde hoogte, de bodemsamenstelling en de 
hoogte van de zoutwatertafel) in kaart. Het zijn deze fysische kenmerken 
die bepalen in welke mate een compartiment onderhevig is aan de 
klimaatproblematiek(en) en/of hoe kwetsbaar een compartiment is voor 
de klimaatimpact. De hoogte van een compartiment is bijvoorbeeld onder 
meer bepaald voor het risico op drainageproblemen en de gevolgen van 
een overstroming (zoet en zout). 

Om het overzicht te bewaren, zijn de fysische kenmerken samengevat 
in drie thematieken: zee, rivier (en kanalen) en polders. Elke thematiek 
maakt een inschatting van de druk die de klimaatverandering induceert 
op het huidige systeem. Het thema zee gaat in op het risico en de gevolgen 
van een overstroming vanuit zee. In de thematiek rivier en kanalen wordt 
de kans op overstromingen vanuit het achterland behandeld. Verzilting, 
verdroging en problemen met de afwatering komen aan bod in het thema 
polders. Het eindresultaat van elk van deze analyses is een robuustheids-
kaart; een analyse-instrument dat aantoont in hoeverre een compartiment 
onder druk staat. 

Een tweede luik van de GIS-analyse focust op het ruimtegebruik aan de 
kust. Daarbij worden zowel landgebruik (landbouw, natuur, industrie, 
bebouwing, recreatie en toerisme,…) als andere ruimtelijke aspecten 
(socio-economische verschillen, erfgoed- en landschapswaarde,…) in 
rekening gebracht. Verder steunen de analyses voor een groot deel op exacte 
gegevens zoals het aantal en de kostprijs van elementen per compartiment 
en de economische opbrengst van de landgebruiken. Maar – daar waar 
mogelijk – wordt ook rekening gehouden met minder tastbare gegevens 
zoals de natuurwaarde, de erfgoedwaarde, en zo meer. Deze analyses 
werden vervolgens samengebracht tot zeven indicatoren, namelijk natuur, 
industrie, bebouwing, bevolking, recreatie en toerisme, landbouw en land-
schap. Deze indicatorenkaarten geven een bevattelijk overzicht van het 
ruimtegebruik aan de kust. Aangezien de kwetsbaarheid voor klimaatim-
pacten afhangt van dit ruimtegebruik doen deze analyses ook een uitspraak 
over de lokale kwetsbaarheid.

Met behulp van de beide analyses, zowel de robuustheid als de kwetsbaar-
heid, kan men nieuwe potenties aan het licht brengen. De robuustheids-
kaarten geven aan hoe sterk een compartiment onder druk staat door de 
klimaatverandering. De kwetsbaarheidsanalyse laat toe om af te wegen in 
hoeverre het huidige systeem – een hoge beschermingsgraad voor overstro-
mingen uit zee en achterland en een nauwgezet peilbeheer dat afwatering 
verzekert maar de verzilting onderdrukt – noodzakelijk is. De kansen-
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kaarten, een combinatie van de robuustheids- en kwetsbaarheidskaarten, 
visualiseren die compartimenten waar de investeringen in de verdere 
uitbouw en handhaving van het systeem niet in balans zijn met het plaat-
selijk ruimtegebruik. De kaartfiguren duiden dus zoekzones aan; gebieden 
waar men aan een nieuw systeem, een nieuwe koppeling tussen klimaat(-
impacten) en ruimtegebruik, kan werken.

De beschreven GIS-analyse is slechts een tijdsopname en vraagt herhaalde-
lijke actualisatie. Vooruitschrijdende inzichten in de klimaatverandering, 
zowel het klimaatscenario als het socio-economische scenario (zie Figuur 
114), en nieuwe data en kennis moeten in rekening gebracht worden. 
Veranderingen in socio-economische ontwikkeling(en) beïnvloeden de 
indicatoren en hertekenen de kwetsbaarheidskaarten. De klimaatontwik-
keling beïnvloedt sommige fysische kenmerken zoals de zoutwatertafel en 
de peilhoogte in kanalen waardoor robuustheidskaarten moeten worden 
aangepast. Maar veranderingen in het fysisch systeem verlopen veeleer 
geleidelijk en de robuustheid zal men minder frequent dan de kwetsbaar-
heid moeten bijstellen. De kansenkaarten bieden bijgevolg geen statische 
afbakening van zoekzones. De huidige kansenkaarten lichten desalniette-
min gebieden op waar we vandaag actief aan een alternatieve klimaatadap-
tatie kunnen/moeten werken.

Figuur 114 Overzicht GIS-analyses
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12.5 concepten voor een brede kust

De zoekzones zijn alvast compartimenten waar men een nieuwe kijk op 
klimaatadaptatie – met een focus op ruimtelijke maatregelen – kan lan-
ceren. Maatregelen die de flexibiliteit verhogen (zoals overstromingsbe-
stendig bouwen of zilte landbouw) creëren een veerkrachtige ruimte die 
de plaatselijke klimaatimpacten kan opvangen. Er ontstaan ongekende 
landschappen, naast duinen en polders, met een nieuw samengaan van 
fysisch systeem, klimaatimpacten en ruimtegebruik die de gangbare rigide 
strategieën vervangen. Dat is wat ook het Groenboek Beleidsplan Ruimte 
als visie voor Vlaanderen vooropstelt (RWO, 2012). Het scala alternatieve 
concepten en landschappen is eindeloos zoals een waterlandschap, inlaat-
polder, dijkpark, zilte polders, slufters, waterhouderij, overstroombare 
steden, enzovoort. 

Ontwerpend onderzoek naar alternatieve kustlandschappen en ruimtelijke 
adaptatiemaatregelen komt zowel in binnen- als buitenland stilaan op gang. 
Al deze onderzoeken leveren concepten op voor een brede kust en visuali-
seren hun potenties en meerwaarde. Het zijn deze nieuwe strategieën die 
in de gecompartimenteerde kuststrook plaatselijk ingang kunnen vinden. 
Compartiment per compartiment kan men nagaan welke concept de 
meeste meerwaarde biedt. Daarbij moeten natuurlijke dynamieken zoveel 
mogelijk worden aangewend en moeten ruimtelijke synergieën voorop-
gesteld worden. Met beide principes groeit de gecompartimenteerde kust 
uit tot een gedifferentieerd gebied; een duurzame, klimaatbestendige en 
kwaliteitsvolle streek. De gefixeerde kustlijn en de flankerende Atlantic 
Wall maken plaats voor een compositie van duinen, polders, badplaatsen, 
waterlandschappen, duinwijken, inlaatpolders, slikken, schorren, overstro-
mingsgebieden, zilte polders, slufters, vakantiedorpen, enzovoort.

Figuur 116 (links) Karikatuur van een gecompartimenteerde kust  
(bewerking van een cartoon van Steven Wilsens, 1969)

Figuur 115 Vier alternatieve concepten 
voor een brede kust 
(1ste figuur: waterlandschap, krekengebied 
Oostende - 2de figuur: overstroombare 
zeedijk, Hafencity Hamburg - 3de figuur: 
zilte polders, (KREEK teRUG – Deltares/
Imares) - 4de figuur: slufter (Nieuwvliet 
Nederland – fotograaf Peter Nicolai)
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12.6 een casus: middelkerke – oostende – Bredene

12.6.1	 De	rol	van	een	casusstudie

Een casestudie verduidelijkt voorgaand verhaal en tracht een tastbare 
impressie mee te geven voor de regio Middelkerke-Oostende-Bredene. 
Deze regio is een zeer verscheiden gebied met een grote variatie in zowel 
klimaatimpacten als ruimtegebruiken. Daarenboven is compartimenteren 
er, aldus de GIS-analyse van de universiteit Amsterdam (zie kadertekst: 
Het doorrekenen van klimaat- en socio-economische scenario’s in het 
kader van het compartimenteren), een erg succesvolle manier om grote 
schade bij superstormen te voorkomen. 

De stad Oostende en de omringende polders zijn dooraderd door een 
groot aantal infrastructuren (historische dijken, spoor- en rivierbermen, 
autosnelwegen, zicht- en geluidsbermen,…) waardoor de compartimente-
ring er fijnmazig is. Ter hoogte van Middelkerke en Bredene zijn minder 
infrastructuren uitgebouwd, waardoor de huidige compartimenten er 
veeleer groot zijn. De regio kent verder een aantal sterk verschillende 
nederzettingstypes: Oostende met een dichtbebouwd centrum en omlig-
gende gordel uit de twintigste eeuw, Middelkerke als lineaire badplaats en 
een sterk versnipperd Bredene. Ook de open ruimte kent er sterk verschil-
lende deelruimtes: duingebieden, waardevolle erfgoedlandschappen nabij 
Oostende en grootschalige landbouwgebieden. Deze gevalstudie probeert 
zowel het raamwerk als de invulling van de compartimenten verder vorm 
te geven maar stelt tegelijk ook de vooropgestelde indeling in vraag. Het is 
een eerste vingeroefening die de brede meerwaarde en flexibiliteit van de 
strategie wenst te verbeelden. 

12.6.2	 Scenario	1:	aanhoudende	regen	in	het	achterland	(winter)

Veranderingen in neerslagpatronen in het achterland hebben hun impact op 
de kuststreek. Langdurige en/of intense regenbuien zorgen voor een massa 
water die via rivieren en kanalen naar zee afwatert. In de gecompartimen-
teerde kust vangen welbepaalde zones deze piekbelasting op. Of een compar-
timent al dan niet als buffervat kan worden ingezet, valt af te lezen uit de 
kansenkaarten. Eerst werden de laaggelegen gebieden in de nabijheid van 
IJzer of kanalen en met grote zoetwaterbellen in de ondergrond geselecteerd 
als potentiële bergingsgebieden. Vervolgens werd aan de hand van de kwets-
baarheidsanalyse beslist welke compartimenten ook effectief voor wateropslag 
in aanmerking komen. Hier worden twee alternatieve (ontwerp-)concepten 
behandeld, namelijk waterlandschap (Scheerder en Van Mispelaar, 2001) en 
waterboeren (Smit et al., 2012; Van Gastel, 2006), die een verhoogd bergings-
vermogen en het bestaand ruimtegebruik met elkaar verzoenen. 
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Waterlandschap – Krekengebied Oostende

‘Waterlandschap’ stelt de waterstructuur van de polders bij om een flexibel 
peilbeheer in de toekomst te garanderen. Deze gebiedsgerichte aanpak, met 
een nadruk op het landschaps- en natuurbeheer, laat toe verschillende functies 
te integreren en hun watervoorziening te verzekeren. Het krekengebied van 
Oostende is uitermate geschikt voor de uitbouw van een waterlandschap. 
Deze laaggelegen zone is gevoelig voor verzilting, droogte en vernatting maar 
grenst aan ook het kanaal Plassendale-Nieuwpoort van waaruit water wordt 
afgetapt tijdens de zomer (Meijsmans, 2000). Ingrepen zoals het verbreden 
van de waterlopen, het differentiëren van waterpeilen en het uitbreiden van 
het slotenstelsel, verhogen het bergend vermogen van dit poldergebied. Op 
termijn groeit het krekengebied uit tot een buffervat voor de stadsregio; 
een bron van water voor de stad Oostende, de haven(-industrie) en de 
omliggende landbouwgebieden. Verder kan het landschap er ook worden 
ingezet om het grijs water op natuurlijke wijze te zuiveren (Meijsmans, 
2000). De ligging nabij de stad en het aangrenzende sportpark biedt kansen 
om aan het compartiment een zachte vorm van recreatie te koppelen. Het 
huidige natuurinrichtingsproject Oostends Krekengebied (www.vlm.be) is 
alvast een (eerste) stap in de uitbouw van een dergelijk waterlandschap. 

Waterboeren – landbouw in Stalhille

Het concept ‘Waterboeren’ zet in op een symbiose tussen waterber-
ging en landbouwactiviteiten en stimuleert samenwerkingsverbanden 
tussen lokale boeren. De boer staat een beperkt aantal akkers af om – als 
beheerder van het nieuwe landschap – waterberging als bijkomende taak 
op zich te nemen. Op deze percelen bergen de landbouwers het water 

Figuur 117 Scenario 1: aanhoudende 
regen in het achterland 
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uit de kanalen om het vervolgens, via het bestaande slotensysteem, ter 
beschikking te stellen van de eigen landbouwactiviteiten. Daarnaast kan 
ook water geleverd worden aan andere ruimtegebruiken in de omgeving. 
De uitbouw van dergelijke percelen biedt zekerheid voor de boer. Hij kiest 
welke percelen in de winter onder water staan en heeft tijdens langdurige 
droogte voldoende water om de akkers te beregenen. Het concept kan aan 
de Belgische kust worden toegepast in het poldergebied tussen Noord-Ede 
en het kanaal Brugge-Oostende. Het merendeel van dit gebied ligt lager 
dan het minimumpeil in het flankerende kanaal. De landbouw is er de 
primaire ruimtegebruiker maar de GIS-analyse wijst uit dat de opbreng-
sten per hectare er lager zijn dan in de rest van het casusgebied. Het bergen 
van water – voor lokaal gebruik maar ook voor de omliggende polders – 
is mogelijk een interessante nevenactiviteit. Samen met de waterberging 
kunnen ook andere functies worden uitgebouwd. De waterbergingsper-
celen en het grachtenstelsel kunnen uitgroeien tot een trekpleister voor 
zwemmers, zeilers, roeiers en vissers. 

12.6.3	 Scenario	2:	langdurige	droogte	in	de	kust	en	het	achterland	
(zomer)

Op termijn zullen in de zomer droogtes steeds langer aanhouden waardoor 
de watervoorziening van diverse sectoren bedreigd wordt. Bovendien zorgt 
zeespiegelstijging voor een zoute kwel in de laaggelegen gebieden met smalle 
duinengordel4. De concepten uit voorgaand scenario, waterlandschap en 
waterboeren, kunnen ingezet worden om tekorten op te vangen en een 
minimumpeil in de poldergrachten te voorzien. Maar ook hier moet men 
keuzes maken. Daar waar de zoutwatertafel hoog staat en de afwatering 
in het gedrang komt, moet nagedacht worden over concepten voor zilte 
landschappen zoals ‘Halal-landschap’, ‘zout kuuroord’ en ‘zilte volkstuin’ 
(Lofvers et al., 2008). De mogelijkheid voor de uitbouw van dergelijke 
zilte projecten hangt sterk af van de kenmerken van de ondergrond – de 
hoogte en de bodemsamenstelling – en de plaats van het gebied in de 
waterstructuur. Potentiële verziltingszones hebben dan ook niet steeds een 
één-op-één relatie met de compartimenten die in dit ontwerpend onderzoek 
werden afgebakend op basis van bestaande bermstructuren. Hierbij zoomen 
we even in op het grootste compartiment; de zone begrensd door Oostende 
Oosteroever, duinengordel, Blankenbergse vaart en Noord-Ede.

4 Onder duingebieden bevindt zich steeds een zoetwaterbel die gevoed wordt door de neerslag. 
Onder brede duinen is deze zoetwaterbel groot genoeg om een ondergrondse druk van het zeewa-
ter op de achterliggende polders te verhinderen. Smalle duingebieden vangen te weinig neerslag 
en de zoetwaterbel is er bijgevolg kleiner. Het zoute zeewater duikt onder de zoetwaterbel door en 
zorgt voor een zoute kwel. Door een toename van zeespiegel zal deze ondergrondse druk vanuit 
zee steeds groter worden. 
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Een zilte netwerk – Bredene: zee, strand, duinen… en zilt!

De polders rond Bredene, De Haan en Wenduine zijn een stuk Oudland. 
In dit landschapstype is de historische ontwikkeling van de polders nog 
duidelijk herkenbaar. Het microreliëf – ten gevolge van de reliëfinversie 
– en de strategische positionering van hoeves en dorpen zijn er meer uitge-
sproken dan in het Middelland (Depuydt et al., 1995). Dit microreliëf heeft 
een invloed op het functioneren van het compartiment; de kreekruggen 
van Klemskerke en Vlissegem delen het compartiment op en de drie lager 
gelegen gebieden wateren elk afzonderlijk af naar de Noord-Ede. Wanneer 
de watervoorziening in de toekomst steeds meer in het gedrang komt te 
staan, kan nagedacht worden over een zilt proefproject om de watervraag 
te beperken. Zo kunnen bijvoorbeeld de komgronden tussen Bredene en 
Klemskerke uitgewerkt worden tot een zilt netwerk; een hydrologisch 
geïsoleerde zone waar men de teelt van zouttolerante of zoutminnende 
gewassen promoot. Verder kan gewerkt worden aan een zilt landschap, met 
belangrijke natuur- en recreatiewaarde, als gordel rondom de campings en 
vakantiedorpen in Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Duinen. Mogelijk kan ook de 
spuikom in dit nieuwe netwerk worden geïntegreerd. 

12.6.4	 Scenario	3:	plotse	calamiteit	en	het	opvangen	van	een	
superstorm op zee

Door verhoogde kusterosie en steeds frequentere (super-)stormen raken 
huidige veiligheidsniveaus achterhaald. Het risico in de zone Middelkerke-
Oostende is reëel. In plaats van er louter de huidige kustverdediging verder 
uit te bouwen wordt de kustlijn in vraag gesteld. Steunend op de GIS-
analyses en de kennis over de spreiding van aanwas en afslag op het strand, 

Figuur 118 Scenario 2: langdurige droogte 
in de kust en het achterland 
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werd beslist om ruimtelijke maatregelen – ofwel zeewaarts ofwel landwaarts 
– door te voeren. Daar waar het strand aangroeit, vallen verschillende 
ruimtelijke maatregelen te bedenken; een duinuitbreiding door het 
aanwenden van de natuurlijke sedimentatieprocessen, de creatie van een 
extra breed strand, een verdere uitbouw van de zeedijk,... Enkele van deze 
maatregelen werden reeds in plannen en ontwerpend onderzoeken – onder 
meer in (Buur, 2010; THV Vlaamse Baaien, 2010) – voor de Belgische 
kust gesuggereerd. Daarom zoomen we hier in op twee concepten voor 
ruimtelijke maatregelen landinwaarts, namelijk ‘overstroombare zeedijk’ 
en ‘waterdunen’ (Zeeland, 2010). Het zijn twee alternatieve systemen 
waarin ruimtegebruik aan meer of minder frequente overstromingen 
vanuit zee worden aangepast.

Overstroombare zeedijk – wonen tussen zee en Wellington

De huidige zeedijk, zowel de publieke ruimte als de flankerende 
bebouwing, is niet overstromingsbestendig. In plaats van herhaaldelijke 
dijkophogingen kunnen de risico’s via specifieke voorschriften verlaagd 
worden. Indien de overstroming weinig frequent is, volstaat het om 
kwetsbare functies en installaties niet op het gelijkvloers in te richten. Bij 
vaak voorkomende overstromingen moet nagedacht worden over nieuwe 
typologieën (vb. bouwen op robuuste sokkels) en een nieuwe organisatie 
van de ruimte (vb. aanleg van verhoogde publieke ruimte). In Hamburg 
wordt reeds met deze nieuwe strategieën geëxperimenteerd. In de wijk 
Hafencity werd de rivierdijk niet verhoogd – daarbij zou het contact met 
het water verloren gaan – maar werden zowel bebouwing als publieke 
ruimte op overstromingen voorbereid (Bauer, 2008). Een dergelijk concept 

Figuur 119 Scenario 3: plotse calamiteit 
en het opvangen van een (super-)storm 

op zee 



185

Figuur 120 Sfeerbeeld overstroombaar 
golfterrein Welllington

Figuur 122 Sfeerbeeld concept water-
boeren

Figuur 121 Sfeerbeeld overstroombare 
zeedijk
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kan onder meer ter hoogte van de Wellingtonbaan worden toegepast. Een 
afzwakken van het huidige veiligheidsniveau stimuleert er architecturale 
vernieuwing op de zeedijk en de (voormalige) renbaan kan in de toekomst 
ingezet worden om de overslaande golven op te vangen. De Wellington 
bergt het zoute water waardoor het watervolume op de overstroombare 
zeedijk beperkt blijft. Deze taakstelling kan verder worden aangegrepen 
om de bestaande open ruimte, waar nu een golfterrein en renbaan zijn 
gelokaliseerd, tot een interessant zilt landschap uit te bouwen. 

Waterdunen – een pilootproject nabij Middelkerke

‘Waterdunen’ stelt een transformatie van het systeem voorop. Daar waar 
de polders weinig robuust zijn en diverse klimaatimpacten – verzilting, 
problematische drainage,… – het gebied bedreigen, kan het getij opnieuw 
geïntroduceerd worden. Deze nieuwe slikken en schorren stimuleren 
innovatief ruimtegebruik en zorgen voor een natuurlijke ophogen van het 
gebied door natuurlijke aanzanding, het zogenaamde oppolderen (Terwel et 
al., 2009). In West-Zeeuws-Vlaanderen werd alvast het project Waterdunen 
gelanceerd. Hier wordt de creatie van getijdennatuur gekoppeld aan de 
ontwikkeling van nieuwe campings en vakantiedorpen. De campings 
tussen Middelkerke en Oostende vormen een mogelijk pilootproject. De 
GIS-analyse wijst erop dat het poldersysteem, voor zoverre daar nog sprake 
van is in dit sterk peri-urbaan gebied, er onder druk staat. Bovendien 
ligt dit gebied hydrologisch geïsoleerd; op de grenslijn tussen afwateren 
naar Nieuwpoort en afwateren naar Oostende. Een doorsteken van de 
smalle duinengordel biedt kansen voor vernieuwde ruimtelijke kwaliteit. 
De verschillende vakantiedorpen en kampeerterreinen maar ook het 
winkelgebied kunnen in het nieuwe kustlandschap worden geïntegreerd. 

12.7 De roep naar een doordachte visie voor de Vlaamse kust

Ongetwijfeld lijkt voorgaande ontwerpoefening voor velen ver van de 
huidige realiteit te staan. In tegenstelling tot de concrete maatregelen 
uit het masterplan Kustveiligheid, situeert de gecompartimenteerde 
kuststrook zich (voorlopig) op een conceptueel niveau. Verder onderzoek 
naar zowel de effectiviteit en efficiëntie van het concept, zoals de GIS-
analyse gemaakt door de universiteit Amsterdam, is noodzakelijk. Ook 
dient de huidige analyse aangevuld te worden, onder meer kennis rond 
verstuivingsprocessen en duinvorming moeten in de toekomst de strategie 
mee vormgeven. Daarnaast zijn zowel de vooropgestelde bermenstructuur 
als de mogelijke invullingen van de compartimenten slechts een eerste 
schot voor de boeg. De gecompartimenteerde kuststrook, zoals ze hier 
werd beschreven en vormgegeven, staat dan ook ter discussie maar het 
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achterliggende idee blijft bruikbaar; het compartimenteren maakt een 
gedifferentieerde klimaatadaptatie mogelijk.

Deze gedifferentieerde aanpak vraagt om visievorming op twee schaal-
niveaus: de kuststreek als geheel en het plaatselijke compartiment. De 
visievorming op beide schaalniveaus vraagt daarbij om kennisproductie 
vanuit zowel de wetenschap als de lokale actoren. De algemene klimaatim-
pacten in de kuststreek moeten opgelijst worden, maar daarnaast moeten 
ook de lokale kwetsbaarheid in kaart worden gebracht. Ook op vlak van 
socio-economische ontwikkeling is er nood aan visievorming voor zowel de 
kust als geheel als voor de verschillende onderdelen. Enkel wanneer er op 
beide schaalniveaus een breed gedragen visie is ontwikkeld, kan men werk 
maken van een integrale klimaatadaptatie. De strategieën voor de kust als 
geheel verzekeren de houdbaarheid op langere termijn. De aandacht voor 
de plaatselijke aandachtspunten maakt het mogelijk om adaptatie actief in 
te schakelen voor gebiedsontwikkeling.
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