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1. FYSIEK SYSTEEM
1. RS West-Vlaanderen
2. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
3. Kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
4. Milieurapport Vlaanderen, thema kust en zee (2007)
5. De kustaltlas online
6. Het watersysteem in het Brugse Ommeland, VMM, presentatie
7. Bekkenbeheerplan Brugse Polders 2008-2013, Integraal waterbeleid, 2009
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1. RS West-Vlaanderen
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2. een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de
Noordzee - Gauffre- plan (2005)
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3. kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
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4. Milieurapport Vlaanderen, thema kust en zee (2007)
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5. De kustatlas online
bodemtype

typesnede kust-polders
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6. Welkom in de duinen. Reflecties en aanbevelingen omtrent natuur en recreatie aan de Vlaamse Kust (provincie
West-Vlaanderen en afdeling kust van de Vlaamse Overheid)
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6. Het watersysteem in het Brugse Ommeland, VMM, presentatie
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7. Bekkenbeheerplan Brugse Polders 2008-2013, Integraal waterbeleid, 2009
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2. ECOLOGISCH SYSTEEM

1. RS West-Vlaanderen
2. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
3. Kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
4. Milieurapport Vlaanderen, thema kust en zee (2007)

- beschrijving verstoring
- beschrijving verstorende activiteiten
scheepvaart, zand- en grindwinning, baggeren, offshore en onshore windmolenparken, visserij, sportvisserij,
schelpdierkweek, toerisme, aantal ligplaatsen in jachthavens, aantal overnachtingen in kustgemeenten,
bebouwde oppervlakte in kustzone tov hinterland, kustverdediging, historische verstoring
- indicatoren milieudruk
- indicatoren voor de toestand van het milieu
- indicatoren voor de impact van de verstoring op het milieu
- responsindicatoren

5. Actieplan zeehond (2012)

- op wereldschaal: ondiepe zandbanksystemen zoals deze in BNZ, niet zo vaak terug te vinden.
- binnen een Europese context genieten ze beschermingsstatus en daarom werd het Habitatrichtlijngebied de ‘Vlaamse
Banken’ bij Europa aangemeld
- positieve beleidsmaatregelen op zee:
artificiële riffen
artificiële rustplaatsen
- windmolenzone als experimentzone
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1. RS West-Vlaanderen
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2. een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
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kracht en richting van de oppervlaktestromingen van BNZ
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3. kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
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4. Milieurapport Vlaanderen, thema kust en zee (2007)
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3. WATERSYSTEEM
1. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
2. De kustatlas online
3. Bekkenbeheerplan Brugse Polders 2008-2013, Integraal waterbeleid, 2009

• beleidsvisie op het integraal waterbeleid voor het bekken van de Brugse Polders te ontwikkelen en te beschrijven
• de basisdoelstelling van het bekkenbeheerplan is de bescherming, het herstel en de verbetering van de natuurlijke
werking en structuur van het watersysteem.
• heeft in hoofdzaak betrekking op de gewestelijke bevoegdheden, in het bijzonder wat betreft de opgenomen
acties. Anderzijds heeft het bekkenbeheerplan een sturende rol – onder meer inzake visie en aanbevelingen - naar
de deelbekkenbeheerplannen toe.
• loopt over twee sporen. Enerzijds wordt het huidige beleid verder gezet. Anderzijds legt het plan een sterker
accent op het aanvullende beleid, hierbij vertrekkende vanuit de integrale benadering van het watersysteem.

4. Bekkenbeheerplan van het Ijzerbekken 2008-2013, Integraal waterbeleid, 2009
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2. een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de
Noordzee - Gauffre- plan (2005)
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2. De kustatlas online
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3. Bekkenbeheerplan Brugse Polders 2008-2013, Integraal waterbeleid, 2009
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4. Bekkenbeheerplan van het Ijzerbekken 2008-2013, Integraal waterbeleid, 2009
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4. MOBILITEIT
1. Kusttram De Lijn ‘Sporen langs de kust’ 2012
marktonderzoek, positionering in de markt, doelgroepen, product, toekomst^respectief
2. RS West-Vlaanderen
3. Waarheen met de Koninklijke Baan? toekomstvisie voor N34 (2008)

- evaluatie van de deelgebieden
- inrichtingsconcepten: buiten bebouwde kernen, toegangpoorten tot de kust, randparkings, verduining (verminderen barrierewerking), beeldkwaliteit, relatie met fietsers
- uitwerking enkele concrete projecten.

4. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
5. Kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
6. From flux to frame - Maarten Van Acker (2012)
7. Ruimtelijk-economisch onderbouwde behoefteraming 2007-2022 voor de 5 Resoc en voor de provincie WestVlaanderen (2007)
8. Naar een visionaire woningbouw, kansen en opgaven voor een trandbreuk in de Vlaamse woonproductie Vlaams Bouwmeester
9. Neptunus. Toekomstplan. - De Lijn West-Vlaanderen

- uitgangspunten:
een geïntegreerd openbaarvervoersysteem
			
ruimtelijke ordening en mobiliteit afgestemd
			bereikbaarheid vrijwaren
			toegankelijkheid garanderen
			
verkeersleefbaarheid- en veiligheid verhogen
			duurzaamheid

10. Dagtoerisme aan de kust, een stabiele pijler van het kusttoerisme, lezingenreeks (westtoer)
11. Mobiliteit aan de kust: terugblik, Peter Norro

4 grote thema’s: bereikbaarheid – leefbaarheid – veiligheid – vrijwaren natuur en milieu/duurzaamheid
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“DE KUST IS EEN (TE) VERSCHEIDEN GEHEEL GEWORDEN, MET DE
KUSTTRAM ALS ENIGE REËEL BESTAANDE VERBINDING”
(MARC REYNEBEAU)
2. RS West-Vlaanderen
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4. een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)

5. kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
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7. Ruimtelijk-economisch onderbouwde behoefteraming 2007-2022 voor de 5 Resoc en voor de provincie
West-Vlaanderen (2007)

8. Naar een visionaire woningbouw, kansen en opgaven voor een trandbreuk in de Vlaamse woonproductie Vlaams Bouwmeester
mobiliteitscorridors en knopen
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9. Neptunusplan. Toekomst. - De Lijn West-Vlaanderen
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10. Dagtoerisme aan de kust, een stabiele pijler van het kusttoerisme, lezingenreeks (westtoer)
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11. Mobiliteit aan de kust: terugblik, Peter Norro
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5. ENERGIE
1. Toekomstvisie voor een hoogspanningsnet in de Noordzee

offshore windenergie als hernieuwebare energiebron in de strijd tegen klimaatsveranderingen
lineaire tot vermaasde scenario’s

2. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
3. Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020, Elia, september 2010

• gedetailleerde raming van de behoeften aan transmissiecapaciteit, met aanduiding van de onderliggende
hypothesen
• investeringsprogramma waartoe de netbeheerder zich verbindt het uit te voeren om aan de behoeften inzake
transmissiecapaciteit te voldoen.

Het ontwikkelingsplan houdt rekening met de nood aan een adequate reservecapaciteit en met de projecten van
gemeenschappelijk belang die worden aangewezen door de instellingen van de Europese Unie in het domein van de transEuropese netten.

4. Hoogspanningsnet in de Noordzee. Een toekomstvisie, Elia
Visie over offshore windenenergie

--> toekomstige windmolenparken in de Noordzee, die net buiten onze kust zullen liggen, op een voor de gemeenschap
optimale manier in het net integreren door een netwerk in zee te ontwikkelen.
--> basis van een toekomstig offshore net in Europa.
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2. een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
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3. Federaal ontwikkelingsplan 2010-2020, Elia, september 2010
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4. Hoogspanningsnet in de Noordzee. Een toekomstvisie, Elia
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6. WONEN
1. Op zoek naar instrumenten om betaalbaar wonen aan de kust mogelijk te maken (SUM iov provincie -west
vlaanderen 2006)
- overzicht van de bestaande en beschikbare instrumenten uit ruimtelijke ordening, grond- en pandenbeleid en
fiscale+financiële instrumenten
- aanbevelingsnota
- voorstellen ter bevordering van betaalbaar wonen
- rol van de verschillende overheden

2. Kansarmoedeatlas (provincie west-vlaanderen, 2011)
kansarmoede in kaart
doelgroepenanalyse
evolutie in de tijd

3. Het leven zoals het is: de kust (2005)
leefbaarheidsonderzoek:
- kenmerken van de kustbewoners
- woningen aan de kust
- veiligheid aan de kust
- fysische kenmerken van de kustwijken
- sociaal woonklimaat
- voorzieningen
+ Conclusies en aanbevelingen

4. Ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
5. Tweede verblijven in breedbeeld (2008)
- definitie tweede verblijven
- aantallen en verspredingsvormen
- situering binnen toerisme
- gebruik

6. Kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
behoud en versterking van het sociaal-cultureel kapitaal

7. Beleidsplan Ruimte
8. Naar een visionaire woningbouw, kansen en opgaven voor een trandbreuk in de Vlaamse woonproductie Vlaams Bouwmeester

88

1. betaalbaar wonen
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2. kansarmoedeatlas
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3. leefbaarheidsonderzoek kust
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4. RS West-Vlaanderen
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5. Tweede verblijven in breedbeeld
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6. kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
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7. Beleidsplan ruimte
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8. Naar een visionaire woningbouw, kansen en opgaven voor een trandbreuk in de Vlaamse woonproductie Vlaams Bouwmeester
migratiedynamieken

woonomgeving lijnstad

open ruimte Vlaanderen

110

woonomgevingskaart

woonstructuur Vlaanderen
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7. ECONOMIE
1. RS West-Vlaanderen
2. Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie voor de Westhoek 2008-2013 (Westtoer)

- uitgebreide analys evan het bestaande profiel en de omvang
- swot
- formuleren doelstellingen: kwaliteit door verdieping en samenhang
- concrete acties: productvernieuwing en imagoversterking: uitgebreide reeks van krachtlijnen en aanbevelingen
- evaluatie van de resultaten

3. Trendrapport Kust 2005-2010 (Westtoer)
- toeristisch aanbod
- toeristische vraag
- socio-economische indicatoren

4. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
in analyse: bestaande scheepvaart en visserij, baggerwerken, ontginningen, toerisme

5. kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
- ondersteuning van toerisme en recreatie
- havens
- ondernemingen

6. Milieurapport Vlaanderen, thema kust en zee (2007)
7. Vastgoed aan de kust ‘zon, zee en zekerheid’ - Trends (2012)

- kustappartement als vaste waarde, relatief weinig hinder van crisis
- 85.000 tweede verblijven, ieder jaar 1400 à 1500 erbij
- impulsen: langer leven, veelvuldige ‘dichtbijhuisvakantie’, verstedelijking, kopen met oog op permanente vestiging in de
toekomst
- nadelig: langere looptijd hypothecaire leningen, wijziging woonfiscaliteit
deelartikels:
De Panne toont kleinste waardetoename, een trage klimmer
Koksijde-Oosteduinkerke zag prijzen licht dalen in 2011, klein dipje voor een vaste waarde
Minder maar duurdere appartementen verkocht, dubbelbeeld
Middelkerke-westende kan moeilijk concurreren, een lange dijk en lage prijzen
Oostende bouwt aan zijn vastgoedmarkt, een herboren Koningin der Badsteden
Het vastgoedbestand in Bredene is fors toegenomen, het knaleffect van nieuwbouw
De charme van De Haan blijft aanspreken, kopers overwinnen drempelvrees
Blankenberge blijft de familiebadplaats bij uitstek, degelijk en betaalbaar
Prijzen in Knokke-Heist stijgen langzamer dan voorheen, geen verassingen

8. Ruimtelijk-economisch onderbouwde behoefteraming 2007-2022 voor de 5 Resoc en voor de provincie WestVlaanderen (2007)
- strategische reserves: de ijzeren voorraad
- raming van de lange termijnvraag
- raming van de lange termijn ruimtebalans
- aandachtspunten voor ruimtelijk economisch beleid (hergebruik en locatie)

9. Beleidsplan haven van Zeebrugge 2011-2020
10. Jaarverslag haven van Zeebrugge 2011
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11. De Vlaamse Havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2011 (Jean-Pierre Merckx en Dirk Neyts)
12. Extended gateway Vlaanderen - Logistieke poort West-Vlaanderen (VIL)

Logistiek concept waarbij naar het hinterland gekeken wordt om logistieke aanbod uit te breiden, verankeren en te
versterken.
-> bundelen van goederenstromen
-> inzetten op vlotte ontsluiting

13. Land access to seaports - Economic research Centre - 2000
14. Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen
- Robert Boute, Rein Robberecht, Ann Vereecke - juni 2011
15. De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme logistiek - mogelijkheden, uitdagingen en strageieën, Directoraat-generaal intern beleid van Europees Parlement, 2009
- op samenwerking gerichte interactie tussen havens = “regionalisering van de havens”
--> verschillende soorten havens ontstaan: mainports, overslaghavens, functie-2-havens, functie-3-havens
--> havenactiviteiten worden steeds meer gericht op de terminals waarmee het achterland wordt bediend

Terminals in het achterland (“inlandterminals”) zullen uitgroeien tot belangrijke consolidatiehubs voor de zeehavens.
- rol van de havenbedrijven gewijzigd: nadruk steeds meer op de verbindingen tussen het havengebied en het achterland
via verschillende vormen van intermodaal vervoer. Hun belangrijkste taak in de toekomst is het bevorderen van goed
functionerende logistieke ketens.

16. The cruise industry - Contribution of cruise tourisme to the economies of the Europe, 2012
17. Beperkt onderzoek Idea consult naar het economische profiel van de kustregio.
Conclusies
1
1.1

Havens
Algemeen
• Keuze voor haven hangt af van: diepgang van haven en vaargeul, geografische centrale ligging, bereikbaarheid en
omvang achterland, haveninfrastructuur, haventarieven, betrouwbaarheid, flexibiliteit, efficiëntie en effectiviteit
en congestie.
• Groei zit vooral bij de containertrafieken
• Ontsluiting Zeebrugge vooral via weg, gas (pijpleidingen), spoor en shortshipping (kustvaart). Binnenvaart
is moeilijk (omwille van doortocht door Brugge). Op termijn: te verbeteren door Seine-schelde West project?
Maatschappelijk draagvlak ?
• Voor Oostende gebeurt de hinterlandtrafiek bijna uitsluitend over de weg.
• Luchthaven Oostende is voor vrachtvervoer gespecialiseerd in verse producten.

1.2

Ro-ro trafieken
• Zeebrugge is vooreerst gespecialiseerd in roll on roll of (roro), in belangrijke mate voor trafieken van nieuwe
auto’s, en dan vooral richting Groot-Brittannië (+ andere bestemmingen via shortsea (kustvervoer): Scandinavië,
Spanje).
• Ook Oostende is vooral ro-ro, en daarnaast ook aanvoer van zand en grind (uit zee) voor de bouwsector.

1.3

Containertrafieken
• Nauwelijks containers in Oostende.
• De haven van Zeebrugge beschikt momenteel over drie terminals, terwijl een vierde in aanbouw is. Al deze
terminals liggen in de voorhaven, voor de sluizen. De haven van Zeebrugge is tijongebonden toegankelijk voor
containerschepen met een diepgang van 14,0 meter. De haven van Zeebrugge is toegankelijk voor de grootste
containerschepen die op dit moment in de vaart zijn (de “Emma klasse” van Maersk, 15.200 TEU).
• De andere containerhavens in de Le Havre-Hamburg range zijn Antwerpen, Hamburg, Bremerhaven, Amsterdam,
Rotterdam, Duinkerke en Le Havre.
• Al deze havens beschikken over een aanzienlijke containerbehandelingscapaciteit en plannen om deze capaciteit
in de toekomst uit te breiden. Belangrijk zijn ook Vlissingen en Wilhelmshaven, die tot nu toe niet tot de typische
containerhavens in de Le Havre-Hamburg range behoren. Beide havens hebben nog geen traditie inzake
containerbehandeling, maar ze plannen wel belangrijke nieuwe capaciteit.
• Bij de andere havens in de Le Havre-Hamburg range geldt ook dat er niet één maximale diepgang voor de hele
haven opgegeven kan worden. Maar algemeen genomen zijn er havens die voor de containervaart een grote
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diepgang aanbieden (Rotterdam, Wilhelmshaven) en andere havens waar er toch moet rekening gehouden
worden met restricties en/of getijdenvensters (Bremerhaven, Hamburg, Duinkerke, Le Havre).
• Havens willen dat beleid zich inzet op verbreding en verdieping van de maritieme toegang van de havens.
Omwille van de te verwachten toename van de hinterlandstromen moeten een passende organisatie en structuur
voorhanden zijn (aangepaste kaaimuren, kranen) en dient het mobiliteitsbeleid de bereikbaarheidskwaliteit van
de havenzone Brugge-Zeebrugge via de diverse transportmodi (spoor, weg en binnenvaart) te waarborgen en te
verbeteren.
• De Vlaamse havens hebben tot nu toe zeer succesvol ingespeeld op de containerevolutie. Hierbij werd steeds
een strategie gevolgd die erin bestaat tijdig de nodige infrastructuur aan te bieden, zodat de rederijen en
goederenbehandelaars voldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben (of het vooruitzicht daarop) en zodat ook
nieuwe klanten in de havens terecht kunnen.
1.4

Samenwerking tussen havens
• Gebeurt meer en meer door te werken met hubs en feeder diensten. De hub verzamelt de trafieken uit
andere Europese havens (via feeder diensten, shortsea trafieken) en vanuit de hub vertrekken dan de grote
containerzeeschepen naar andere continenten.

4.1.5

Cruises
• Cruise toerisme kent sterke groei, en genereert grote economische impact, zowel via de scheepsbouw, de lonen
van het personeel, als de bestedingen van de passagiers
• Passagiers spenderen gemiddeld 62 euro per haven die ze aandoen. Personeel van de cruise schepen spendeert
gemiddeld 21 euro. In de haven waar de cruise vertrekt spenderen de toeristen gemiddeld 74 euro. Hier komt nog
de prijs van het vliegticket naar de haven van vertrek.
• Top 5 voor cruise toerisme in Europa, Italië, Spanje, Frankrijk, UK en Duitsland. Dit heeft te maken met het feit
dat deze landen belangrijke bron zijn van cruisepassagiers, belangrijke cruise bestemmingen, maar ook een
scheepsbouw of herstel industrie hebben.
• Zeebrugge is momenteel vooral een port-of-call met toenemend aantal schepen dat de haven aandoet, en
stijgend aantal bezoekers. Vaak gekoppeld aan een stadsbezoek aan Brugge, Brussel en Antwerpen. Troef van
Zeebrugge is de grote diepgang (haven toegankelijk voor grote zeeschepen) en de nabijheid van kunststeden
(Brugge, Brussel…). Zeebrugge heeft ook de ambitie om vertrekhaven te worden voor cruises. Meer en meer
Belgen ontdekken immers ook het cruisetoerisme.
• Riviercruises zoals op de Donau -> ook potentieel in Vlaanderen ? Vandaag nog niet sterk ontwikkeld segment.
Focus op kunststeden langs het water.

2

Logistiek
• Logistiek is strategische sector voor Vlaanderen (trekkende/stuwende sector). Door desindustrialisatie en
globalisering wordt productie en distributie anders georganiseerd via global supply chains.
• Keuze voor structuur (centralisatie of decentralisatie, Europese of regionale distributie) hangt af van tal van
factoren, o.a. waarde van de goederen versus transportkost, voorspelbaarheid van de vraag (noodzaak aan
voorraden), geografische ligging van de klanten
• Extended gateways: deel van de logistieke activiteiten verhuist van de havens naar locaties in het hinterland, die
goed en multimodaal ontsloten zijn. Vanuit beleid voorkeur om deze logistieke activiteiten te clusteren in zgn.
logistieke hotspots.
• Locatie van distributiecentra: dicht bij klantenconcentraties, goede bereikbaarheid (minstens via de weg. Bij
productie in ander continent (azie) ook goede bereikbaarheid met havens (aanvoer goederen) – containervervoer
• Huidige logistieke investeringen concentreren zich op de as Antwerpen-Brussel en het Albertkanaal (tot en
met Luik, bijv. trilogiport). In tweede lijn de regio Aalst. West-Vlaanderen niet topregio voor logistiek binnen
Vlaanderen.
• West-Vlaanderen heeft nochtans de havens als troef, ook ligging interessant voor distributie naar bijv. metropool
Rijsel en Noord/west Frankrijk. West-Vlaanderen is echter vooral KMO regio. Familiebedrijven + vooral maketo-order maakt dat er in vergelijking met andere provincies minder logistiek wordt uitbesteed, en distributie
meer vanuit de productie-locatie gebeurt. Wat wordt uitbesteed zijn typisch de meer laagwaardige activiteiten
(louter transport) en niet de activiteiten met hoge toegevoegde waarde (value added logistics). Hierdoor weinig
gespecialiseerde logistieke dienstverleners in de provincie West-Vla. Bedrijven die toch wensen uit te besteden,
doen dan vaak beroep op dienstverleners uit Oost-Vla of Antwerpen.
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9. Beleidsplan haven van Zeebrugge 2011-2020
KAART VAN DE HAVENZONE VAN BRUGGE - ZEEBRUGGE : BELEIDSPLAN 2011-2020

deepening
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INTERCONTINENTALE VERBINDINGEN
VERBINDINGEN
INTERCONTINENTALE

ZEEBRUGGE
New York
Philadelphia
Baltimore

Tacoma
Port Hueneme

Halifax

Brunswick

Galveston

Port Manatee
Manzanillo

Algeciras

Malta

Jacksonville
Miami
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Santa Marta
Cartagena

Dalian
Hitachi
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Xingang-Tianjin
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Qingdao
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Chiwan Dalian
Osaka
Nansha
Kobe
Shanghai
Ningbo

Gioio Touro
Malaga

Charleston

Long Beach

Port Said
Doha Karachi
Suez
Mundra
Damman
Abu Dhabi
Pipavav
Jebel Ali Khor Fakkan
Port Sultan
Mumbai
Jeddah
Chennai
Salalah

Puerto Cabello
Abidjan

Yantian
Hong Kong

Colombo

Lagos

Tanjung Pelepas
Guayaquil

Keelung

Nhava Sheva
Laem-Chabang
Port Kelang
Singapore
Jakarta

Callao
Papeete

Xiamen

Salvador
Iquique

Rio de Janeiro
Brisbane

Santos
Port Reunion

Durban
Valparaiso
Zarate
San Antonio
Montevideo

Fremantle
Port Elizabeth

East London

Adelaide

Sydney
Port Kembla
Melbourne
Auckland
Tauranga
Lyttleton

CONTAINERS

Evergreen/CEM Service - CSCSL-AEX1 : Qingdao, Shanghai, Ningbo, Yantian, Suez Canal, Port Said, Hong Kong
CMA CGM FAL1 - CSCL-AEX3 : Malta, Khor Fakkan, Chiwan, Pusan, Kwanyang, Dalian, Tianjing, Xingang,

Shanghai, Hong, Kong, Yantian, Port Kelang

CMA CGM FAL2 : Port Kelang, Ningbo, Shanghai, Yantian, Hong Kong
CMA CGM FAL3 - CSCL-AEX4 : Beirut, Jeddah, Port Kelang, Qingdao, Ningbo, Xiamen, Chiwan, Yantian
CHINA SHIPPING CSCL-AEX7 : Port Kelang, Ningbo, Shanghai, Yantian, Hong Kong
Maersk/AE10 : Suez Canal, Singapore, Hong Kong Kobe, Nagoya, Shimizu, Yokohama, Nansha, Yantian
Maersk/ME1 : Algericas, Salalah, Jeddah, Nhava Sheva, Pipavev, Malaga
Maersk/AE9 : Gioia Touro, Port Said, Jeddah, Laem Chabang, Tanjung Pelepas, Port Kelang, Colombo
Maersk/AE7 : Algeciras, Hong Kong, Ningbo, Shanghai, Tanjun, Pelepas, Xiamen, Singapore
NWA/South China Express (APL, MOL, HYUNDAI) : Salalah, Nhava Sheva, Karachi, Singapore, Hong Kong,

10. Jaarverslag haven van Zeebrugge 2011
Shanghai, Ningbo

MOL Africa service : Abidjan, Lagos

RORO

Wallenius Wilhelmsen Lines : Canada/USA/Mexico service : Halifax, New York, Baltimore, Charleston, Jacksonville, Brunswick,
Manzanillo, Galvestone, Port Hueneme, Vera Cruz, Tacoma,

Wallenius Wilhelmsen Lines : Australia/New Zealand/South Africa service : Port Elizabeth, East London, Port Reunion,
Fremantle, Melbourne, Sydney, Brisbane, Tauranga, Noumea, Auckland, Papeete

Wallenius Wilhelmsen Lines : Far East service : Jeddah, Singapore, Hong Kong, Keelung, Toyohashi, Chiba, Yokohama, Hitachi, Inchon,
Kobe, Mingbo, Qingdao, Xingang, Tianjin

K Line : Far East service : Colombo, Port Sultan, Qaboos, Jebel Ali, Abu Dhabi, Doha, Bahrain, Damman, Koeweit, Jeddah, Yokohama, Nagoya,
Osaka, Kobe, Keelung, Batangas, Port Keelang, Jakarta, Singapore - Tianjin/Xingang, Shanghai, Hong Kong, Xinsha

K Line : Durban
K Line : Australia service : Brisbane, Port Kembla, Melbourne, Adelaide, Fremantle
K Line : US East Coast - Mexico service : Veracruz, Charleston, Galveston, Jacksonville, Baltimore, Newark, Rio de Janeiro, Santos, Zarate
NYK Line : Asia-Europe service : Nagoya, Toyhashi, Gamagori, Mizushima, Shanghai, Laem Chabang
NYK Line : Europe-Asia service : Singapore, Hong Kong, Shanghai, Toyohashi
NYK Line : Europe to US service : Jacksonville, Long Beach
NYK Line RTW Export : Jacksonville, Baltimore, Brunswick, Miami, Manzanillo, Gyuayaguil, Callao, Iquique, San Antonio, Long Beach, Port Hueneme
NYK Line ESEA Export : Brisbane, Sydney, Melbourne, Fremantle, Adelaide, Auckland, Lyttleton - Jeddah, Port Keelang, Singapore, Hong Kong, Shanghai,

Xingang, Toyohashi, Yokohama, Hitachi

GENERAL CARGO

Tropicana : Port Manatee, Santos
LauritzenCool/Man Reefers/Coolman : Chiriqui Gande, Puerto Limon, Santa Marta, Rio Haino
Seatrade Rayo Line : Guayaquil

NASA : South America service : Santos, Montevideo, Zarate, Valparaiso, Iquique, Callao
B&N : Philadelphia
MOL : Far East service : Nagoya
MOL : 4-Continents Express service : USA - Carribean & South-Central America - Med, Middle-East, Far East - West&South Africa
MOL : Transatlantic service : Mexico
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11. De Vlaamse Havens. Feiten, statistieken en indicatoren voor 2011
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12. Extended gateway Vlaanderen - Logistieke poort West-Vlaanderen (VIL)
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13. land access to seaports, economic research centre, 2000
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proposition for an interconnection between the Betuwe Line and the Iron Rhine and a liaison with France
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15. De veranderende rol van Europese zeehavens in de mondiale maritieme logistiek - mogelijkheden, uitdagingen en strageieën, Directoraat-generaal intern beleid van Europees Parlement, 2009
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16. The cruise industry - Contribution of cruise tourisme to the economies of the Europe, 2012
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8. TOERSIME
1. RS West-Vlaanderen
2. Strategisch Beleidsplan Toerisme en Recreatie voor de Westhoek 2008-2013 (Westtoer)

- uitgebreide analys evan het bestaande profiel en de omvang
- swot
- formuleren doelstellingen: kwaliteit door verdieping en samenhang
- concrete acties: productvernieuwing en imagoversterking: uitgebreide reeks van krachtlijnen en aanbevelingen
- evaluatie van de resultaten

3. Trendrapport Kust 2005-2010 (Westtoer)
- toeristisch aanbod
- toeristische vraag
- socio-economische indicatoren

4. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
in analyse: bestaande scheepvaart en visserij, baggerwerken, ontginningen, toerisme

5. Kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
- ondersteuning van toerisme en recreatie

6. Vastgoed aan de kust ‘zon, zee en zekerheid’ - Trends (2012)

- kustappartement als vaste waarde, relatief weinig hinder van crisis
- 85.000 tweede verblijven, ieder jaar 1400 à 1500 erbij
- impulsen: langer leven, veelvuldige ‘dichtbijhuisvakantie’, verstedelijking, kopen met oog op permanente vestiging in de
toekomst
- nadelig: langere looptijd hypothecaire leningen, wijziging woonfiscaliteit
deelartikels:
De Panne toont kleinste waardetoename, een trage klimmer
Koksijde-Oosteduinkerke zag prijzen licht dalen in 2011, klein dipje voor een vaste waarde
Minder maar duurdere appartementen verkocht, dubbelbeeld
Middelkerke-westende kan moeilijk concurreren, een lange dijk en lage prijzen
Oostende bouwt aan zijn vastgoedmarkt, een herboren Koningin der Badsteden
Het vastgoedbestand in Bredene is fors toegenomen, het knaleffect van nieuwbouw
De charme van De Haan blijft aanspreken, kopers overwinnen drempelvrees
Blankenberge blijft de familiebadplaats bij uitstek, degelijk en betaalbaar
Prijzen in Knokke-Heist stijgen langzamer dan voorheen, geen verassingen

7. Welkom in de duinen. Reflecties en aanbevelingen omtrent natuur en recreatie aan de Vlaamse Kust (provincie West-Vlaanderen en afdeling kust van de Vlaamse Overheid)
8. Dagtoerisme aan de kust, een stabiele pijler van het kusttoerisme, lezingenreeks (westtoer)
9. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust, Horwath HTL, 2008

- rendabiliteit hotels laag door:
- lage bezetting - hoge seizoensgebondenheid
- ontbreken van kennis over moderne en professionele markteringmogelijkheden
- hotels zijn klein
- Investeringsmogelijkheden beperkt door moeilijke toegang tot financiering bij banken.
- Grote druk op de immobiliënmarkt
Voorstel tot oplossingsrichtingen

10. Onderzoek ruimte voor toerisme en recreatie Vlaanderen, WES, 2007

- onderzoek naar toekomstige ruimtebehoefte en toekomstig wensbeeld van de sector toerisme en recreatie
- problematiek van het recreatief medegebruik
162

11. Ruimte voor recreatie - strategisch beleidsplan openluchtrecreatie voor de provincie West-Vlaanderen 20092018, Westtoer i.o.v. provincie West-Vlaanderen
12. Toeristische valorisatie van erfgoed uit de eerste werekdoorlog in de westhoek met het oog op grote oorlog
(2014-18), Westtoer, 2008.
Formuleren van een centraal gedragen visie op een eigentijdse toeristische kwaliteitsbeleving van ‘100 jaar gote oorlog in de
Westhoek’
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2. Strategisch beleidsplan Toerisme en Recreatie voor de Westhoek 2008-2013 (Westtoer)
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3. Trendrapport Kust 2005-2010
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4. een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
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5. kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer

APPENDIX DE KUST VANDAAG FINAAL RAPPORT 28.02.2013 173

6. Vastgoed aan de kust ‘zon, zee en zekerheid’ - Trends (2012)

7. Welkom in de duinen. Reflecties en aanbevelingen omtrent natuur en recreatie aan de Vlaamse Kust (provincie West-Vlaanderen en afdeling kust van de Vlaamse Overheid)
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8. Dagtoerisme aan de kust, een stabiele pijler van het kusttoerisme, lezingenreeks (westtoer)
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9. Studie terugloop hotelfunctie Vlaamse kust, Horwath HTL, 2008
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10. Onderzoek ruimte voor toerisme en recreatie Vlaanderen, WES, 2007
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12. Toeristische valorisatie van erfgoed uit de eerste werekdoorlog in de westhoek met het oog op grote oorlog
(2014-18), Westtoer, 2008.
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9. LANDBOUW
1. Kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
2. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
3. Landbouwrapport 2012, Vlaamse overheid - departement landbouw en visserij
4. Een kilo visserijstatistieken alstublieft, Ann-Katrien Lescrauwaet & Heidi Debergh in VLIZ
• evolutie van het visbestand in de Belgische zeewateren
• effecten van overbevissing in relatie tot beleid
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LARA 2012 | H3 Landbouw in Vlaanderen
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3. Landbouwrapport 2012, Vlaamse overheid - departement landbouw en visserij
Figuur 5. Landbouwtyperingskaart, 2010
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Bron: Departement Landbouw en Visserij, FOD Economie-Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
1.2 enRuimtelijke
spreiding
NGI-AGIV

Figuur 3 geeft de ruimtelijke spreiding van de akkerbouw weer. Daaruit blijkt dat akkerbouw sterk verspreid is over Vlaanderen. De gebieden waar akkerbouw van enige betekenis
zijn vooral gelegen
op de vruchtbare bodems van Vlaanderen: de zandleem- en leem1.3is,Biologische
landbouw
gronden en de polders.
De biologische landbouw in Vlaanderen heeft met 0,6% een heel laag aandeel in het volledige
landbouwareaal.
de EU-27 wordtper
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het per
areaal
bewerkt
Figuur
3. Belang van deInakkerbouwsector
euro standaard
output
ha, 2011
door de biolandbouw. Het areaal in omschakeling ten opzichte van het totale biologisch
areaal bedraagt 30%, waardoor er nog potentieel is om gestaag verder te groeien (tabel 3).
De vraag naar biologische producten blijft toenemen, getuige de omzet van 435 miljoen
euro in 2011 voor Vlaanderen (+3% ten opzichte van 2010). Omdat de vraag naar biologische
producten groter is dan de Vlaamse productie, voeren verwerkende bedrijven vaak bio in
uit de buurlanden. Het areaal nam toe met 19% en bedroeg 4.563 hectare in 2011. Eind 2011
waren er 282 biologische producenten actief. De Vlaamse overheid besteedde in dat jaar
ongeveer 3,1 miljoen euro aan de sector, waarvan 38% voor ondersteuning van de producent, 25% voor onderzoek, 21% voor keten- en marktontwikkeling (inclusief werkingsmiddelen BioForum) en 16% voor communicatie en draagvlakverbreding.
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Figuur 13. Potentiële erosiegevoeligheid van Vlaamse landbouwbodems, 2012
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Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van gegevens van de eenmalige perceelsregistratie 2011
extractiedatum 13.09.2011 (Agentschap voor Landbouw en Visserij, 2011) en de potentiële bodemerosiekaart
(ALBON, 2012)
LARA 2012 | H5 Grondgebonden Veeteelt
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3.5.3 Combinatie van de potentiële bodemerosie met de gewaserosiegevoeligheid
Naast de potentiële erosiegevoeligheid van de bodem is de teelt ook van groot belang. Een
Figuur 3. Belang
vanpotentiële
de melkveehouderij
per gemeente,
standaard output per ha, 2010
combinatie
van de
bodemerosie
met deeuro
gewaserosiegevoeligheid
geeft aan
hoe de geteelde gewassen het erosierisico in Vlaanderen beïnvloeden. Een erosiegevoelig
gewas op een perceel met een lage bodemerosiegevoeligheid zal zeer weinig invloed hebben op de effectieve erosie. Een erosiegevoelig gewas op een perceel met zeer hoge bodemerosiegevoeligheid moet echter vermeden worden.
Figuur 14 toont de relatieve evolutie van de oppervlakte cultuurgrond van de erosiegevoelige gewassen voor de periode 2007-2011 voor percelen uit verschillende bodemerosiegevoeligheidsklassen. Over alle percelen heen is de oppervlakte erosiegevoelige gewassen
lichtjes toegenomen. Die toename doet zich echter voornamelijk voor op percelen met zeer
lage of verwaarloosbare bodemerosiegevoeligheid. De oppervlakte erosiegevoelige gewassen op paarse percelen met de hoogste bodemerosiegevoeligheid is ten opzichte van 2007
gelijk gebleven.
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1.2 Ruimtelijke spreiding
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Figuur 3 geeft de ruimtelijke spreiding van de varkenshouderij weer. Daaruit blijkt dat de
gebieden waar de varkenshouderij een belangrijke plaats inneemt, in de eerste plaats in
West-Vlaanderen liggen met een aansluitend deel in Oost-Vlaanderen en in mindere mate
in het noorden van Antwerpen en Limburg. Het belang van de varkenshouderij is duidelijk
gelinkt aan de ligging van de mengvoederfabrikanten. De veevoederfirma’s zijn strategisch
gelegen langs kanalen en aan havens om de aanvoer van grondstoffen te verzekeren.
Figuur 3. Belang van de varkenshouderij per gemeente, euro standaard output per ha, 2010
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4. Een kilo visserijstatistieken alstublieft, Ann-Katrien Lescrauwaet & Heidi Debergh in VLIZ
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10. PLANNING EN BELEID
1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
2. Beleidsplan Ruimte
3. Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, regio Kust-Polders-Westhoek, AGNAS, 2005
4. Ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
5. West-Vlaanderen door de zee gedreven (2007)

- overzicht bevoegdheden op federaal niveau, Vlaams niveau, provinciaal en gemeentelijk
- rijkdommen en uitdagingen:
wonen en werken aan de kust: meer vraag dan aanbod
landbouw als traditionele grondgebruiker in de polders
visserij en aquacultuur (inclusief havens)
toerisme, cultuur en erfgoed
ontginning van grondstoffen: zandwinning op zee
duurzame energie: windparken in de kustvlakte en op zee
waterwinning in de duinen
- conclusie:
1. nood aan samenwerking
opsomming van de verschillende partners die dienen samen te werken (onder meer) kustwacht, Het Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer, Het Vlaams Instituut voor de Zee, ...
2. InnovOcean
voorstel tot internationale samenwerkingsverbanden

6. De zee komt op (UGent)

- pleidooi voor een planningsdicours dat vertrekt vanuit de eigen karakteristieken van de zee
- gebaseerd op GAUFFRE-onderzoek
probeert alle bestaande informatieover de Noordzee te verzamelen als basis voor een ruimtelijke analyse
adhv analyse ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s voor de toekomst van het BNZ geschetst

7. Een zee van ruimte - naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
- ruimtelijke analyse van de BNZ
(fysische aspecten-natuurwaarden-verontreiniging en vestoring, vaste infrastructuur, activiteiten en synthese)
- ruimtelijke visie voor de BNZ
nood aan een ruimtelijke visie,
de 4 stappen naar een ruimtelijk noodzeebeleid
1. kernwaarden van de noordzee
welzijn - ecologie en natuurwaarden - economie
2. ontwikkeling van scenario’s voor de BNZ
(algemene spelregels, ontspannen zee, speelse zee, natuurlijke zee, mobiele zee, rijke zee, welvarende zee)
3. uitdagingen voor de opmaak van een ruimtelijk structuurplan
4. transnationale kwesties

8. Het KAPPA-plan - kustwerkgroep Natuurpunt (2010)

Natuur inzetten voor de kustverdediging en bescherming tegen klimaatsveranderingen tegen anno 2100
- kustwerkgroep van Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en de West-Vlaamse Milieufederatie
- zee niet als een woeste wassende massa, als een gevaar benaderen. Integendeel: natuur inzetten tegenontwricht klimaatsysteem. Krachten bundelen met natuurkrachten als wind en water ipv angstvallig achter een stenen dijk te verschuilen
- afstappen van ecologisch belastende technieken als zandsuppletie ed - natuurlijke processen faciliteren
		
unifore benadering voor de hele kust -> flexibel maatwerk ipv hold the line
- oproep tot opmaak masterplan voor hinterland en zee samen

9. Kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer
- bestuurlijke vernieuwing
200

10. Milieurapport Vlaanderen, thema kust en zee (2007)

- beleidskader voor de bescherming van het milieu in de kustzone: internationaal - ministerieel - regionale initiatieven
- Bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en het Vlaamse Gewest in de kustzone: federaal, Vlaams, provinciaal en
gemeentelijk

11. Ruimtelijke planning op zee? Met de zee mee? over het hoe en het waarom
Charlotte Geldof (2009)

actuele ontwikkelingen rond ruimtelijke planning op zee en op de kustzone:
bevraagt op een vooral explorerende wijze mogelijke pijnpunten die de ontwikkeling van ruimtelijke planning op zee met zich
meebrengt
- feiten in verband met ruimtelijke planning op zee
- Plannen op zee? : de waaromvraag en haar ethische dimensie
- Naar een eco-synchroon planningsexperiment
- Magnificent Surroundings # Noordzee en kustzone als testcase voor coastal planning binnen
het eco-synchroon planningexperiment

12. Voorzichtig met de noordzee, Charlotte Geldof - Ruimtemagazine (2012)

zee staat ruimtelijk onder druk. Om de zee als publiek goed te beschermen moet ondoordachte ruimtelijke consumptie
worden vermeden. Daarom stilstaan bij de vraag of en waarom planning op zee nodig is.
aangewezen
met een planexperiment starten en dat op geijkte momenten te evalueren en bij te stellen, telkens vertrekkende van het
algemeen belang van de zee
- historisch gegroeide en in internationale wetgeving en verdragen vastgelegde juridische indeling van de zee kan de
basis vormen voor de formulering van heldere beheersprincipes.
- moet gebeuren vanuit een zeer gedifferentieerde benadering, waarin bij wijze van experiment ook de tijdsdimensie
een plaats krijgt en niet reguliere beheers- en gebruiksvormen worden vastgelegd, die samen met de ecosystemen
en de dynamiek van de zee kunnen evolueren
= “ecosynchronisatie” en wordt in het ontwerpmatig onderzoeksproject “Magnificent Surroundings:
Noordzee en kustzone” verder uitgediept

13. Beleidsplan Ruimte - groenboek - Trends en uitdagingen
- context

maatschappelijke dynamiek - internationaal perspectief (mondiaal en europees)
- evolutie van de ruimte
historische evoluties
evaluatie beleid
evolutie ruimte
- trends en uitdagingen
overzicht
uitwerkingen
- oplijsting van studies (95! studies)

14. Sigma Plan

Voornamelijk voor Schelde-estuarium
Symptamatische aanpak

15. Masterplan Kustveiligheid (2011)

risicoanalyse (veiligheidstoetsing van zeeweringen, overstromingsrisicoberekeningen, impactanalyse), voorstel tot formuleren
van maatregelen en vertaling naar de realisatie ervan.

16. CcAPSAR

- Studie Vlakte van de Raan
- Compartimentering van de kust (2012): functies binnen de compartimenten langsheen de kuststrook laten meegroeien met
een dynamische, onzekere ruimtevraag. Diversificatie van het ruimtegebruik. Kust als lijn in vraag stellen

17. Vlaamse Baaien (2011-2014)

Zandsuppletie die de kust moet beschermen tegen hogere waterstand en groetere golven (eilanden voor de Vlaamse Kust)
UItgewerkt in 10 concrete projecten

18. Future Commons 2070

proper management of the sea needs as a valuable common good
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selection of the different commons a sea contents

19. Climarplan (2009)

Evaluate van de klimaatsveranderingen en de aanpassingen/maatregelen voor mariene activiteiten

20. MUD - FLC

Mare Meum
ontwerp van FLC dat zich opwerpt als een visionair beeld voor de Belgische kust met ‘de Zondvloed’ als centraal thema voor
de biënnale
- Vloed: water en land, en het potentieel effect van die wisselwerking op de grenszone tussen beide – een overstromingsgebied waar de branding vrij spel heeft
- Capsulaire kust: Multi-User Domain, stedelijke vestingen als gediversifieerde belevingscapsules in een landschap van water
en modder
- Hypereconomie: Multi-User Dimension, evolutie van een goederen- naar een data- en diensteneconomie zorgt ervoor dat
het statuut van de polders als landbouwzone achterhaald is

21. De kustatlas online
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1. RSV
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3. Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos, regio Kust-Polders-Westhoek, AGNAS, 2005
deelruimten voor de buitengebiedregio
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4. RS West-Vlaanderen

6. De zee komt op - Gauffre

210

7. een zee van ruimte - naar een ruimtelijk strcutuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee - Gauffreplan (2005)
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9. kustkompas 2007 indicatoren als wegzwijzer voor een duurzaam kustbeheer

15. CcASPAR
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COMMONS
ETWORKS 2070

LAND & SEA 2070

new generation of large-scale low-carbon mega ships. Given their enormous size and limited manoeuvrability, these super vehicles will, instead
of docking in inland harbour facilities, deliver their loads at ‘Intermediary Hub Terminals’ at sea, whence new forms of transport will take
over (for instance: some variant of short sea shipping) to carry freight
to the traditional ports or to hubs of underground logistic networks.
‘Intermediary Hub Terminals’*** could for instance be established on the
Atlantic shipping route at the crossing of the North-South Pendulum and
the Transoceanic Pendulum connector, near the Channel bottleneck, to
service, amongst others, Le Havre. As the hypothesis of such ‘Intermediary Hub Terminals’ is rather premature - their potential impact needs to
be researched more in-depth - this future vision 2070 proposes a floating
‘Intermediary Hub Terminal’ on the other side of the Channel and near
the Southern North Sea harbours, i.e. Rotterdam and Antwerp. This hub
would also serve a series of shipping routes to important ports such as
Zebruges, Ghent-Terneuzen, Duinkerken, Calais, Dover, Harwich and
Port of London and would, because of its position in the respectfully
governed new North Sea Commons, be conceived as a disassemblable
floating unit.

(1)

(3)

a renewable energy transport network in a low-carbon Europe

(4)

(2)

(5)

what if….?
vision for the future

renewable energy transport network in a low-carbon Europe 2070 North Sea area
(own processing).

Besides a great number of energy saving and demand lowering measures, as well as a decentralised small scale renewable energy production,
the 2070 low-carbon Europe has also established large scale centralised
renewable energy production poles at those locations where they produce the highest yield. As soon as energy losses from transport can be
reduced to a minimum, a new intercontinental energy transport network
becomes a possibility. For Europe, this would mean increased efforts to
generate energy from water, wind, biomass, geothermal heat and the
sun, while North Africa would concentrate on enhancing its solar energy

The following descriptions might constitute a preview of the future for the
coastal region Nord-Pas-de-Calais - West-Vlaanderen - Zeeland and contiguous marine areas in the French-Belgian-Dutch region in the year 2070.
Over the past six decades, pressured by circumstances, policies ruling

These new temporary or permanent pools mitigate the effects of climate
change. They are an integral part of the total vision whereby designated spots
are preserved for ‘managed retreat’ between and behind the densely populated coastal fronts.

this region have evolved from isolated, location-driven and purely spatial
legislation to integrated, cross-border and time-related guiding principles.
This approach has generated new seascapes, maritime coast landscapes
and coastal landscapes, which have lost none of the characteristics of
magnificent surroundings.

recalibration of stable coastal building (3)

reforestation of stable hinterland (1)
In order to be able to fulfill low carbon society’s objectives, a programme
of large-scale reforestation was implemented off the coastal area, starting
around 2015. Today, anno 2070, a densely wooded forest area separates all
coast and polder areas from the inland regions. As these forests are publicly
accessible, they are commons and function as inland counterparts of the
adjacent marine commons.

production capacities, possibly also for export.
The 2070 future vision translates this hypothesis into a more efficient
localisation of blue energy production units at sea and in coastal areas
(wind, tidal streams, gulf stream, osmosis plants and other potential
energy sources still in the future) on the one hand, and the realisation of
a super grid on land and at sea on the other hand.
The latter is circular in shape and interconnects - analogously with the
North Sea Ring in the OMA sea power Master plan - all new and renewable
NEW
energy production units
in the COMMONS
North Sea.
This way, European BY
collaboration
for sharing
knowledge as well as
‘MANAGED
RETREAT’
production surpluses via the EU - Low Carbon Super Grid becomes a
feasible
g for marine
areas is in factpossibility.
a very

maritime coastal zone and stable landlocked area complementing each another

18. Future commons

living to the rhythm of the sea on the maritime coastal zone (2)
More commons have been established in the coastal area itself, in the shape
of water regulating wetlands in the transition zone between land and sea.

CARTOGRAPHY OF COMMONS
AND TRANSPORT NETWORKS 2070

different planning principles from
equired.
o be backed up by existing funda-
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‘Intermediary Hub Terminals’*** could for instance be established on the
Atlantic shipping route at the crossing of the North-South Pendulum and
the Transoceanic Pendulum connector, near the Channel bottleneck, to
service, amongst others, Le Havre. As the hypothesis of such ‘Intermediary Hub Terminals’ is rather premature - their potential impact needs to
be researched more in-depth - this future vision 2070 proposes a floating

** In his ‘Emerging Global Maritime Freight transport System’ Rodrigue distinguishes seven ‘main
transshipment markets’, interconnected via the ‘Circum Equatorial Route, the ‘North-South Pendulum Connector’ and the ‘Transoceanic Pendulum Connector’. One of these is the area surrounding
ns’ map the
showsChannel,
what may, by 2070,
the North Sea and the Baltic Sea, on the outer edge of the North-South Pendulum
Southern North Sea’ Zone, namely
and the Transoceanic Pendulum Connector. (Rodrigue, J.P., 1998-2010)
ne. This Connector
vision for a new EU-Mari-

‘Intermediary Hub Terminal’ on the other side of the Channel and near
the Southern North Sea harbours, i.e. Rotterdam and Antwerp. This hub
representation of ‘Exclusive Economic Zones (EEZ)’ and ‘High Seas’ in
2010, based on R. Buckminster Fuller’s Dymaxion World Map (Labarque P.
2010, after Gaba E. 2010).

by design-based research and as a
first: a specific example of simulta-

area off the coast and the adjacent
to bring the former EEZ, including

laguna

In 1942, Richard Buckminster Fuller used his Dymaxion Projection
Method (1942) and Dymaxion World Map in an attempt to convert the
earth’s spherical shape into a flat two-dimensional representation as
correctly as possible as to scale, positioning and configuration of shape.
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s and seas according to the Law of
2010 combined with the principles
processing)

(3)

a renewable energy transport network in a low-carbon Europe

represents it as six times its actual size.
The cover of the present publication shows Fuller’s Dymaxion World Map
to support the exceptional, unconventional visual image generated by the
relative size of land and water surface on the one hand and the relative
importance of today’s ‘Exclusive Economic Zones (EEZ)’ and ‘High Seas’

(2)

swamps and
brackish lakes

The immanent climate change has already made it necessary to take a
number of measures to induce moderation and adaptation.
The ‘Future Commons’ map made by the ‘Magnificent Surroundings #
North Sea and coastal area’ research project outlines a situation where
coastal defence measures treat existing ecosystems and their corres-

This strategy of using, for example, saltmarsh lagoons in the intermediate zone as a safety valve will reduce the risk of flooding of the higher
grounds further inland.
This future vision for 2070 has translated ‘managed retreat’ into diverse
coastal concepts: beach extensions, headlands, estuaries and marsh-

areas, are new commons: forest areas resulting from the reforestation

pletely, forming new commons.

platforms… may as yet seem like unfamiliar, ill-fitting intruders in the
supply, regulatory and cultural services (fishery, the supply of
lands, depolderings, extruded winter beds, lagoons and brackish lakes
landscape, whereas ponding
others,
such as dikes, drainage complexes,
war
drinking water, recreation, education, research…) with maximum consiand ponds, intertidal zones with creek areas. This illustration shows only
deration. This exploration of a potential future vision for 2070 distinguiindication of their size, location and role - for a more specicemeteries… seem toshes
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what if….?
vision for the future

on the other hand*. Starting from the conviction that a relation exists
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Exclusive Economic Zone (EEZ)

(1)

would also serve a series of shipping routes to important ports such as
Zebruges, Ghent-Terneuzen, Duinkerken, Calais, Dover, Harwich and
Port of London and would, because of its position in the respectfully
governed new North Sea Commons, be conceived as a disassemblable
floating unit.

The surface measurement of Greenland as featured on the Dymaxion
World Map for instance, very closely approaches the country’s actual
land surface, whereas The Mercator projection we are familiar with
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over (for instance: some variant of short sea shipping) to carry freight
to the traditional ports or to hubs of underground logistic networks.

"'

ure / 2070

spit of land

LAND & SEA 2070

new generation of large-scale low-carbon mega ships. Given their enormous size and limited manoeuvrability, these super vehicles will, instead
of docking in inland harbour facilities, deliver their loads at ‘Intermediary Hub Terminals’ at sea, whence new forms of transport will take

'

* territorial breakdown according with the United Nations Convention Law of the Sea, (UNCLOS,1958)
and http://www.vliz.be/NL/home/&p=show&id=460, dated 09.12.2010.

requires global critical vision-det role is reserved for design-based

200-350nm

Climate change has caused average sunshine time to increase, which has
given tourism a boost. A number of residential and recreational infrastructural clusters have developed and as a consequence an optimised public
transport structure has been established. In the margins of these regions,

cartography of the globe

er.
cificity, it seems more than proba-

*** These ‘Intermediary Hub Terminals’ act as exchanges within global maritime networks. These
terminals are close to certain points of convergence of international shipping routes, where commerement of the European Union and
pra-national
cialnatural-jurisdictional
cargo can be pooled and transferred to a number of different shipping routes, effectively functiotems.
asimplementation
transfer stations. These transmediary Hub terminals are usually located near bottlenecks in
ture will ning
allow the
ter and seas policy. Within a coorglobal maritime networks in order to allow freighters to take advantage of the convergence effect of
the territorial zone remains to be
a minimal deviation from shipping routes (Rodrigue, J.P., 1998-2010)

What was called the ‘Atlantic Wall’ at the beginning of the 21st century
has now undergone significant recalibration. Under pressure from climate
change, increasing population growth and energy crises, in the course of the
2010’s and 20’s the foundations were established for the development of specific climate change resistant coastal front construction, within a novel parcel
structure and with greater density and energy efficiency. In-depth remodeling
and the integration of a diverse range of public and semi-public functions
have generated a more sensible spatiality and functionality. Thus, among the
wetlands, ‘low-carbon’ coastal conglomerates have now emerged.

adjoining the r
energy producti
both food and en
novel agricultur
periods of droug
ply areas. This h

The sea is an ex
appeal and its in
ber of precondit
novel uses (recr
renewable energ
in addition to m
shipping, transp
tions in order t
spatial construc
rary, floating str
impact on the m
Technological in
tions for preserv

between overexploitation of natural resources and the current use and
2070,
living to the rhythm of the sea in the maritime coastal zone; man adapting
his descriptions
lifestyle
to the
situation
lowor tide
and
situation
These newat
temporary
permanent(above)
pools mitigate the
effects
of climate
The following
might constitute
a previewtides;
of the future for
the
governance of oceans and seas, we propose that the governance of all
change. They are an integral part of the total vision whereby designated spots
coastal region Nord-Pas-de-Calais - West-Vlaanderen - Zeeland and conat
high
tide
processing)
EEZ on
a global scale
should(below)
be reconsidered (own
with this reflexion
in mind.
We are proposing 2070 as the target year by which EEZ worldwide will
convert into “maritime commons”.
In accordance with this future vision, these marine commons will be
administered with a view to putting the common good at the top of the

renewable energy transport network in a low-carbon Europe 2070 North Sea area
(own processing).

agenda, meticulously striving for a more balanced use of natural resources and respect for the dynamics and evolution of nature and species in
oceans and seas.
R. Buckminster Fuller’s innovative cartographical representation of our

Besides a great number of energy saving and demand lowering measu-

globe and his work ‘World Games’ (1969) also give the impetus to embark
on a critical reflexion about our current and future global networks of
communication, energy provision, transport, etc. We think it would be
most relevant to take them into consideration in this theoretical exercise

res, as well as a decentralised small scale renewable energy production,
the 2070 low-carbon Europe has also established large scale centralised
renewable energy production poles at those locations where they produce the highest yield. As soon as energy losses from transport can be

centred on a low-carbon Europe in 2070.

reduced to a minimum, a new intercontinental energy transport network
becomes a possibility. For Europe, this would mean increased efforts to
generate energy from water, wind, biomass, geothermal heat and the
sun, while North Africa would concentrate on enhancing its solar energy

tiguous marine areas in the French-Belgian-Dutch region in the year 2070.
Over the past six decades, pressured by circumstances, policies ruling
this region have evolved from isolated, location-driven and purely spatial
legislation to integrated, cross-border and time-related guiding principles.

are preserved for ‘managed retreat’ between and behind the densely popu-

adjoining the remaining agricultural and horticultura

lated coastal fronts.

This approach has generated new seascapes, maritime coast landscapes
and coastal landscapes, which have lost none of the characteristics of
magnificent surroundings.

recalibration of stable coastal building (3)

energy production units have arisen, which guarantee
both food and energy. Increased sunshine time has led t
novel agricultural and horticultural practices but also en
periods of drought. It has become a necessity to provide d
ply areas. This has meant turning the former linear coa

reforestation of stable hinterland (1)

2010’s and 20’s the foundations were established for the development of specific climate change resistant coastal front construction, within a novel parcel
structure and with greater density and energy efficiency. In-depth remodeling
and the integration of a diverse range of public and semi-public functions

In order to be able to fulfill low carbon society’s objectives, a programme
of large-scale reforestation was implemented off the coastal area, starting
around 2015. Today, anno 2070, a densely wooded forest area separates all
coast and polder areas from the inland regions. As these forests are publicly
accessible, they are commons and function as inland counterparts of the

What was called the ‘Atlantic Wall’ at the beginning of the 21st century
has now undergone significant recalibration. Under pressure from climate
change, increasing population growth and energy crises, in the course of the

have generated a more sensible spatiality and functionality. Thus, among the
wetlands, ‘low-carbon’ coastal conglomerates have now emerged.
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This product has been derived in part from material obtained from the IMRAY map C30
Harwich to Hoek van Holland and Dover Strait, WGS 84

Printed in October 2011 and updated up until December 2010

Notice: this map is not for navigation. magnificentsurroundings.org makes no warranties or
representations, express or implied, with respect to this product. magnificentsurroundings.org
has not verified the information within this product or quality assured it.

Printed and published by magnificentsurroundings.org, Tentoonstellingslaan 143, 9000 Gent, Belgium.
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“To live close to the sea and with the sea is to be aware of the biological origins of life. It is also to be aware
of rythms and patterns - tidal systoles and diastoles, wave-shapes and wave-movements, currents and winds,
a changing meteorology, the multiple variations of a coastline -, and, with all that, to have a pervasive sense
of chaos and cosmos, chaosmos.” (Kenneth White 2006)
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LAND & SEA 2070

ps. Given their enor-

vehicles will, instead
r loads at ‘Interme-

f transport will take
ping) to carry freight

d logistic networks.
be established on the
South Pendulum and
annel bottleneck, to
s of such ‘Intermedintial impact needs to
0 proposes a floating

e Channel and near
d Antwerp. This hub

(1)

ortant ports such as
Dover, Harwich and

(3)

n in the respectfully
as a disassemblable

rbon Europe

pe 2070 North Sea area

nd lowering measue energy production,
rge scale centralised
ons where they proom transport can be
gy transport network
increased efforts to
ermal heat and the
cing its solar energy

(2)

analogously with the
ll new and renewable

The following descriptions might constitute a preview of the future for the
coastal region Nord-Pas-de-Calais - West-Vlaanderen - Zeeland and contiguous marine areas in the French-Belgian-Dutch region in the year 2070.
Over the past six decades, pressured by circumstances, policies ruling
this region have evolved from isolated, location-driven and purely spatial
legislation to integrated, cross-border and time-related guiding principles.
This approach has generated new seascapes, maritime coast landscapes
and coastal landscapes, which have lost none of the characteristics of

These new temporary or permanent pools mitigate the effects of climate

magnificent surroundings.

What was called the ‘Atlantic Wall’ at the beginning of the 21st century
has now undergone significant recalibration. Under pressure from climate
change, increasing population growth and energy crises, in the course of the
2010’s and 20’s the foundations were established for the development of specific climate change resistant coastal front construction, within a novel parcel
structure and with greater density and energy efficiency. In-depth remodeling
and the integration of a diverse range of public and semi-public functions

reforestation of stable hinterland (1)
In order to be able to fulfill low carbon society’s objectives, a programme
of large-scale reforestation was implemented off the coastal area, starting
around 2015. Today, anno 2070, a densely wooded forest area separates all
coast and polder areas from the inland regions. As these forests are publicly
accessible, they are commons and function as inland counterparts of the
adjacent marine commons.

change. They are an integral part of the total vision whereby designated spots
are preserved for ‘managed retreat’ between and behind the densely populated coastal fronts.

recalibration of stable coastal building (3)

have generated a more sensible spatiality and functionality. Thus, among the
wetlands, ‘low-carbon’ coastal conglomerates have now emerged.

maritime coastal zone and stable landlocked area complementing each another
living to the rhythm of the sea on the maritime coastal zone (2)
More commons have been established in the coastal area itself, in the shape
of water regulating wetlands in the transition zone between land and sea.

owledge as well as
per Grid becomes a

w of the Sea, (UNCLOS,1958)

(5)

what if….?
vision for the future

nto a more efficient

and in coastal areas
and other potential
nd the realisation of

(4)

Climate change has caused average sunshine time to increase, which has
given tourism a boost. A number of residential and recreational infrastructural clusters have developed and as a consequence an optimised public
transport structure has been established. In the margins of these regions,

adjoining the remaining agricultural and horticultural areas, renewable
energy production units have arisen, which guarantee the local supply of
both food and energy. Increased sunshine time has led to the introduction of
novel agricultural and horticultural practices but also entails more frequent
periods of drought. It has become a necessity to provide dedicated water supply areas. This has meant turning the former linear coastal structure into a
loose succession of tightly clustered built-up areas alternated with natural
areas, which are mutually supporting each other.

cohesion of maritime coastal zone and marine areas (4)
Whereas natural units used to be squeezed between stretches of linear building, they have now been allocated more space. Their usefulness as coastal
defense, their water regulating properties and intrinsic value as recreational
and landscape areas are earning them a lot of respect from steadily increasing numbers of visitors.
Attempts are being made to encourage the formation of larger-sized coherent units in coastal areas by physically connecting nature reserves in the
terrestrial coastal region with marine protected areas.
Maritime heritage at sea and on land has thrived as a result of evolving
protection policies. Ship wrecks, for instance, have either been transformed
into quiet spots in the generally crowded recreational areas on the seashore,
or become strict ‘no-go zones’, depending on the requirements to maintain a
balance in the permanently monitored ecosystems.

territorial sea, time and ecosystems (5)
In the territorial part of the North Sea, a strong concentration of diverse coastal area functionalities, marine functionalities and vulnerable ecosystems
has by necessity led to the replacement of the existing location driven regional planning by time driven spatial management.
For the protection of ecosystems, cultural heritage and other commons, a
number of ‘restricted evolutive zones’ were designated during the turnaround
years (2010-2020). Continuous, intensive monitoring and adequate empowerment of users of this large-scale common have proved to be crucial to the
implementation of such time driven spatial management.

EEZ have become EU-Maritime Commons Zone, strict and visionary (6)
Today, anno 2070, the former Exclusive Economical Zones (EEZ) have evolved
to become the European Maritime Commons Zone (EU-MC), administered
by the European Union, in accordance with policy based on ‘limits to growth’.
Regulations against overfishing, loss of biodiversity, a significant shifting of

fishing grounds
caused by climate
change and strict28.02.2013
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time is the sea’s 4th dimension
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(6)

The sea is an exceptionally dynamic environment and a common. Its growing
appeal and its increasingly intensive use have prompted us to set out a num-

have ultimately led to a scale down in fishery. Temporal and geographical
restrictions were also imposed on ecological fish farms, and some oyster
banks were established. As sand and gravel became increasingly scarce,
exploitation of raw materials has been restricted. Aided by heightening
general interest in the environment and successive economic crises in the
first decades of the century, this scarcity has led to a strict European mining
policy. Today, anno 2070, mining activities are only permitted for those purpo-

20. MUD - FLC
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21. De kustatlas online

administratieve afbakening kust
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