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Inleiding 
Dit onderzoek kadert in een ruimer geheel van planning van de Belgische Kust. Het uitgangspunt van dit 
onderzoek concentreerde zich op Oostende, de stad aan zee die zich volgens het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen in de toekomst moet gaan ontwikkelen als een poort zowel wat betreft haven als luchthaven. 
Als men deze stelling verder wil onderbouwen en optimaliseren in de toekomst moeten eerst een aantal gestelde 
problematieken die vandaag al aan de orde zijn duidelijk onder ogen durven gezien worden. De uiteindelijke 
problematiek moet veel ruimer gezien worden dan de op dit schaalniveau vastgestelde knelpunten. Daar wordt 
dan ook verder op ingegaan. Ze is er één van regionaal, Europees niveau. Aan de hand van talrijke voorbeelden 
wordt dit onderbouwd en bevestigt ze de problemen, zowel ruimtelijk als ecologisch, zowel op schaal van de 
buurt als op regionale schaal. De stelling van een (lucht)haven op zee lijkt zo een mogelijk denkbare piste om 
deze ruimtelijke problematieken te helpen oplossen. 
 
Problematieken 
Wat betreft de haven is het duidelijk dan in de loop van de geschiedenis havens zich 
steeds gaan ontwikkelen op de economisch meest interessante plaatsen en er ook telkens 
een graad van schaalvergroting mee gepaard gaat (cfr Rotterdam). Havens die vroeger 
dicht bij de stad gevestigd waren, zij vooral om economische redenen zich steeds verder 
en verder weg van de stad gaan ontwikkelen. Het stedelijke weefsel palmt dan weer oude 
dokken in, mede door de toenemende vraag naar woongebieden en andere 
ontwikkelingsgebieden (cfr. Antwerpen en het eilandje; Amsterdam en Borneo-
Sporenburg,…).  
Als je havens aan de kust onderzoekt, zie je dat er 3 typologieën zijn: de haven achter de 
kust, de haven aan de kustlijn en de haven voor de kust zoals Zeebrugge of Rotterdam. 
Deze laatste heeft zich ontwikkeld van haven achter de kust tot haven voor de kust (cfr 
Maasvlakte 1 en 2). Het container-gebeuren is de laatste 50 jaar exponentieel gegroeid 
evenals de grootte en diepgang van de schepen. Dat dit in de toekomst nog verder 
exponentieel zal toenemen, is een vaststaand gegeven. Men zal moeten zoeken naar 
andere oplossingen om dit probleem op te lossen, alvorens de nog schaarse open ruimte 
op het land nog verder in te palmen en te hypothekeren.   
Een andere problematiek die een raakvlak biedt met de haven is de visserij. In de media 
verschenen de afgelopen maanden verschillende noodkreten dat de visserijsector in 
gevaar is. Het is zelfs zo dat er bijna geen vis meer is door de overbevissing. De ooit zo 
rijke visgronden van de Noordzee moeten dringend geholpen worden alvorens het 
helemaal te laat is. Europa wil dit oplossen door het opleggen van quota die de visvangst 
en de vissersvloot proberen te beperken. Is dit dé oplossing?  
De zuidelijke Noordzee is bezaaid met (vissers)havens, vanwege hun centrale positie tov 
de visgronden. Kan er niet 1 centrale haven komen die deze vloot herbergt?  Die talrijke 
havens zullen nauwelijks nog boten hebben, om daar dan een infrastructuur voor te 
onderhouden? Kunnen die havens geen andere functies krijgen, denk maar aan 
woongebieden of natuurgebied of recreatie of…? 
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Bij luchthavens is de problematiek gelijklopend aan deze van de havens. Als je West-Europese luchthavens 
vergelijkt met recent gebouwde luchthavens in Azië, dan zie je duidelijk waarom luchthavens met een 
internationaal karakter niet thuishoren in een dens stedelijk weefsel. In Europa liggen deze luchthavens gewoon 
verkeerd ingeplant en zal men ze in de toekomst moeten herlokaliseren, zeker als je weet dat de goederen en 
passagiersflow in 10 jaar tijd met 1/3 zal toenemen. De problemen (geluidsoverlast, stankhinder, geen of 
nauwelijks mogelijkheid tot uitbreiden,… cfr. Orly, Heathrow, Schiphol, Zaventem, …,Oostende,…versus Kansai - 
International Airport, Hong Kong International Airport) zoals deze nu reeds aan de orde zijn, zullen ook duidelijk 
toenemen. Deze nieuwe luchthavens in Azië zijn ook uit het dense stedelijk weefsel gehaald en verplaatst naar 
een gebied die centraal ligt tussen verschillende steden in (cfr. Kansai – Kobe - Nagoya). De mogelijkheid bestaat 
nog om ongehinderd te kunnen uitbreiden. Verder zal er een verdere specialisering van luchthavens komen (cfr. 
prof. G. Allaerts, Ugent). Dit zowel is orde van grote als opsplitsing tussen cargo -en passagierluchthavens. Men 
zal komen tot een netwerk van luchthavens, een multi-polair model (cfr. London) die een welbepaalde regio zal 
dienen. 
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Ontwerp 
Dit ontwerp van (lucht)haven ligt centraal in de Zuidelijke Noordzee, op minder dan 30 
mijl uit de kust en kan terugvallen op een goed uitgebouwd netwerk van 
internationale havens in de nabije omgeving met Calais, Duinkerke, Zeebrugge, 
Antwerpen, Londen, Rotterdam als belangrijkste vertegenwoordigers. Deze zijn op hun 
beurt gekoppeld aan een fijnmazige snelwegstructuur.  
Het ontwerp is gesitueerd nabij de Fairybank en de Westhinderbank en is de plaats 
waar de belangrijkste vaarroute van de Noordzee loopt. De ‘afslag’ richting havens als 
Antwerpen, Zeebrugge begint er en ook Rotterdam en Londen liggen in de directe 
nabijheid. 
Wat betreft het luchtverkeer ligt het ook nabij een knooppunt die als ‘poort’ gezien kan 
worden tot Europa. Het ligt centraal tussen de luchthavens van Londen, Parijs en 
Amsterdam in. 
Het is een kunstmatig eiland die een ‘hub-positie’ inneemt binnen het 
goederentransport. Ze zou als ‘poort’, als ‘hoofdherverdeler van goederen’ fungeren 
boven andere havens of andere regionale luchthavens in Europa.  

 
 
 

 
Plaats site 

 
Werking 
Goederen worden geleverd aan het eiland via mega-containerschepen die havens van London, Rotterdam of 
Antwerpen niet in kunnen vanwege hun diepgang, cargo-vliegtuigen, of vrachtwagens. De aangeleverde 
goederen worden dan verwerkt en herwerkt tot andere goederen. Dit zou bijvoorbeeld de pharma –industrie, de 
IT-sector of de visindustrie die bestanddelen inslaan en hun afgewerkte producten weer kunnen transporteren, 
hetzij via dezelfde, hetzij via andere transportmiddelen. 
 
Het eiland bevat een containerterminal die in een 1e fase 2 maal de oppervlakte bedraagt van de huidige (anno 
juni 2006) totale oppervlakte voor containerterminals in Antwerpen. 
De mega-containerschepen met grote diepgang meren aan de kade, lossen hun containers. Deze worden 
herverdeeld en via short-sea-shipping worden deze goederen naar de respectievelijke havens van bestemming 
gebracht. Een systeem die veel goedkoper is dan transport over de weg. Het eiland is ook zo gepositioneerd dat 
ze op de grens ligt tussen grote diepte en het begin van de zandbankenzone. Dit biedt de mogelijkheid om de 
allergrootste schepen die de Noordzee kunnen aandoen, toch nog hun goederen kunnen overladen. 
De cargo-luchthaven bestaat uit 2 parallelle pistes, één om te landen, de andere om op te stijgen. Centraal in het 
gebied is er dan mogelijkheid om bedrijven en loodsen te lokaliseren die zowel bereikbaar zijn vanaf de haven 
evenals makkelijk toegankelijk voor het lossen van goederen uit het vliegtuig. 
De visindustrie zit centraal in het gebied en kan ook gebruik maken van de goede interactiemogelijkheden tussen 
de verschillende transportsystemen (vliegtuig, boot, vrachtwagen) 
 

Fasering  
Wetende dat de komende 50 jaar de containertrafiek en de luchtvaart nog verder exponentieel zal blijven 
groeien, heeft het ontwerp van een (lucht)haven op zee het grote voordeel dat uitbreiden geen probleem mag 
zijn.  
Het ontwerp is ook zo opgevat dat mede door de overheersende stroming, zandbanken zich gaan vormen in de 
luwte van dit kunstmatig aangelegde gebied. Deze kunnen dan in de toekomst, indien de nood zich voordoet, 
aangewend worden om het gebied verder te ontwikkelen. Dit is zowel voor de haven als voor de luchthaven het 
geval. 
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