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Het heeft een tijd geduurd, maar heel binnenkort wordt de voormalige
kazerne Knapen eigendom van Stad Brugge. En dat is goed nieuws want dit
gebied van 8 ha heeft heel wat troeven voor Zeebrugge. Daarom willen we
jullie, bewoners van Zeebrugge, snel laten kennismaken met
deze nieuwe buurtplek en toekomstig kustpark.
Nu de belangrijke maar tijdrovende sanering van de gronden van Defensie
volledig afgerond is, kunnen we eindelijk vooruitkijken. Zoals aangegeven
in het beleidsprogramma en bij onze eerste 'buurt aan de beurt' in juni 2019
realiseren we op site Knapen een kustpark, een groene long en kwalitatieve
verbinding tussen de Strandwijk en de Stationswijk. Een nieuw, mooi park
van 8 ha. Dat is ongeveer even groot als de Stationswijk.
We willen jullie zo snel mogelijk van deze plek laten genieten. Daarom
stellen we nu al 3,3 ha open én nodigen we jullie uit om na te denken over
de ontwikkeling van dit toekomstig kustpark. Deze nieuwe ontmoetingsplek
kunnen jullie de komende weken bezoeken, gebruiken en beleven. Wij zijn
zeer benieuwd naar jullie wensen en ideeën om deze plek verder uit te
bouwen. Hierbij worden uiteraard ook de suggesties uit eerdere workshops
meegenomen.
Jullie wensen en suggesties kunnen jullie op verschillende manieren
met ons delen tijdens deze 'buurt aan de beurt' in Zeebrugge. Via de
vragenlijst in deze kennismakingsbrochure en tijdens de ‘Openparkdagen’
op 28 en 29 mei. Dan krijgen jullie ook de mogelijkheid om (coronaproof) het
volledige domein te verkennen. Tijdens de komende maanden houden we jullie
op de hoogte via de nieuwsbrief en projectpagina op de deelgemeentesite van
Zeebrugge. Alle gegevens vind je achteraan in deze brochure.
Bij deze nodigen we het rijke verenigingsleven, alle organisaties
en alle bewoners van Zeebrugge, jong en oud uit om mee deze plek
te maken. Zo creëren we samen een nieuwe plek voor Zeebrugge.

Mercedes Van Volcem
Schepen

Dirk De fauw
Burgemeester

VUL DE VRAGENLIJST TOT 31 JULI 2021 BIJ VOORKEUR ONLINE IN
OP VOLGENDE LINK: WWW.BRUGGE.BE/KUSTPARKKNAPEN
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DIT PROJECT?
Revitalisering van Zeebrugge
Het stadsbestuur heeft meer dan ooit de
ambitie om van Zeebrugge een plek te maken
waar het ondanks de impact van de haven
ook heel aangenaam is om te wonen, te leven
en op bezoek te komen. Om Zeebrugge een
mooie toekomst te geven is enkele jaren
geleden een revitaliseringsstudie uitgewerkt
met daarin plannen op korte, middellange en
lange termijn.
Deze studie zorgde ervoor dat er
ondertussen al heel wat projecten in
beweging gezet zijn. Het openbaar domein
is in alle wijken opgefleurd, de beide
stationspleinen zijn onthard, op verschillende
plaatsen werden picknickbanken geplaatst.
Er zijn ondertussen ook afspraken met De
Lijn om de trambedding te vergroenen, er
wordt hard gewerkt aan de realisatie van
betere fietspaden (bv. de aanleg van een
kustfietssnelweg en van twee fietssnelwegen
vanuit Brugge) en in de Strandwijk wordt
gezocht naar een aanpak en opwaardering
van de zone aan de Stella Mariskerk.

Kustpark Knapen is een cruciale plek
voor de revitalisering van Zeebrugge.
Het vormt een groene schakel tussen
de Stationswijk en de Strandwijk.
Door Knapen een leuke invulling
te geven, kan het een nieuwe,
waardevolle ontmoetingsplek worden
voor de buurt, voor jong en oud en
ook voor bezoekers.
Bovendien vormt Knapen een groene
buffer voor het hoogspanningsstation
op de hoek van de Baron de
Maerelaan en de Kustlaan. Dit station
is noodzakelijk om windenergie van
op zee het binnenland in te loodsen.
Elia en de Stad kwamen samen
tot een overeenkomst waarin de
bestemming van site Knapen als
buffer werd vastgelegd.

OUDE LEGERBASIS

EEN KORTE VOORGESCHIEDENIS
Site Knapen werd tot in 2008 gebruikt door Defensie. 39 militairen
bemanden er de site die als brandstoffendepot gebruikt werd. Officieel
was de 930ste Compagnie Brandstoffen, Oliën en Vetten er gehuisvest,
maar om het eenvoudig te houden sprak men van het Vierde Kwartier
Kazerne Knapen. Vandaag zijn er op de site nog diverse restanten te zien
van de vroegere legerbasis, zoals het tankstation en de afgesloten bunkers.
Aan de zijde van de Kustlaan zijn de vroegere brandstoftanks als heuvels
ingewerkt. Deze tanks zijn nu leeg en niet toegankelijk maar ze blijven een
kenmerkend deel van het landschap.

Van waar komt
de naam ‘Knapen’?
De naam Knapen komt van de
verdwenen gelijknamige kazerne
in de Langestraat, die in 1979
moest plaatsmaken voor
het nieuwe gerechtshof.
Knapen verwijst naar een Brugse
familie van militairen die tijdens de
Eerste Wereldoorlog voor het vaderland
zijn gesneuveld. Om die naam niet
verloren te laten gaan, werd ze
in 1987 doorgegeven aan de kazerne
in de Veerbootstraat.
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Stad Brugge wil graag jouw mening horen over de inrichting van het toekomstig
Kustpark Knapen. Laat ons via de bevraging en op de Openparkdagen weten
hoe jij wenst dat het park wordt ingericht.
Graag nodigen we je uit om deze bevraging vrijblijvend in te vullen, bij voorkeur
digitaal op www.brugge.be/kustparkknapen en voor wie dat liever op papier doet,
in dit uitneembaar gedeelte.
Alvast bedankt voor je inspiratie en medewerking!
Zo bouw ook jij mee aan dit nieuw stukje Zeebrugge.

Gegevens over jezelf:
 M /  V /  X
Leeftijdscategorie:  0 – 12 jaar /  13- 18 jaar /  19 – 30 jaar /  31 – 60 jaar /  + 60 jaar
Ben je lid van een vereniging?
 neen
 ja, welke?

Ik woon in:
(enkel straat noteren)

Site Knapen wordt een kustpark. Welke mogelijkheden zie jij hier voor Zeebrugge of voor jouw
buurt door de ontwikkeling van deze plek?

Welke activiteiten zou je willen ondernemen in dit kustpark? (met de vereniging, met het gezin,
met vrienden, om te sporten of te bewegen, in je vrije tijd, om cultuur te beleven, ...)
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DENK JIJ MEE AAN
KUSTPARK KNAPEN

Er zijn enkele opvallende elementen in dit park zoals de luifel, de heuvels met oude
brandstoftanks, de oude bunkers, de oude gebouwen, de vijver. Heb je ideeën hiervoor?
De luifel (overdekte ruimte), zie 5 op het plan op p. 9

De twee heuvels met oude brandstoftanks, zie 1 op het plan op p. 9

De oude bunkers, zie 4 op het plan op p. 9

De oude gebouwen en loodsen, zie 6 op het plan op p. 9

De vijver en de oevers, zie 2 op het plan op p. 9

Welke tips wil je meegeven aan de ontwerpers (tips, aandachtspunten, bezorgdheden, ideeën,…)

Ook dit jaar wordt wellicht een piekmomentparking ingericht op (het afgesloten deel)
van Kustpark Knapen. Op welke manier en waar zie jij de inrichting van deze parking
in het definitieve ontwerp?

Wat moeten we zeker voorzien in dit park en wat liever niet?
Deze lijst is een willekeurige opsomming van zaken die in theorie mogelijk zijn naast evidente
voorzieningen zoals wandelpaden, een fietspad, bomen, bloemen, zitbanken en vuilnisbakken.
Op basis van jullie suggesties, de behoeftes op vlak van buurtvoorzieningen en de beschikbare
ruimte zal het ontwerpteam keuzes maken en die vertalen in een voorontwerp. Dit voorontwerp
wordt in het najaar voorgesteld.
Kruis de 5 dingen aan die je in dit park het liefst wil. Je kan ook zelf een suggestie toevoegen en
deze als één van de vijf voorkeuren aanduiden.
Mogelijkheden om te tuinieren met de buurt (bv. een buurtmoestuinbak of pluktuin)
Zitmogelijkheden aan het water
Een uitkijkplatform (bijv. aan het water of op de heuvels)
Een drinkgelegenheid
Picknickbanken
Een ‘chillzone’ of ontmoetingsplek specifiek voor jongeren
Skatevoorzieningen
Beweegparkoers urban sports (waarbij je gebruik maakt van wat er aanwezig is
op het terrein om met een skateboard, fiets of step trucs uit te voeren)
Minipitch (= een omheind voetbalveldje in klein formaat)
Evenementenzone
Buitenklas
Speeltuin met traditionele speeltoestellen
Zone of parcours voor avontuurlijk spelen
Een bouwspeelplaats (speelzone waar kinderen kunnen spelen en bouwen
met natuurlijke elementen)
Hondenweide
Een openbaar toilet
Speelmogelijkheden op de heuvels
Een mountainbikeparcours doorheen de site
Een joggingparcours of fit-o-meter
Outdoor fitness toestellen
Petanque
..............................................................................................................................................................................................................................

Andere voorziening(en) die je zeker wil:

Andere voorziening(en) die je liever niet wil:

Bedankt voor je inbreng! Wat nu?
• Bezoek het opengestelde gedeelte wanneer je wil en het hele domein op de
Openparkdagen.
• Vul de bevraging in. Bezorg ons de ingevulde enquête terug voor 31 juli 2021.
• De Stad houdt je verder op de hoogte van de ontwikkeling van dit kustpark en
betrekt jullie bij de vormgeving van dit park.
• Laat ons hieronder of via de projectwebsite weten hoe we je kunnen contacteren
en betrekken bij de volgende stappen.



Ik wil via mail op de hoogte gehouden worden van dit project.



Ik wil betrokken worden in de werkgroep om dit park verder vorm te geven.

		

Noteer hier je e-mailadres*:

Indien je de enquête anoniem wil invullen* maar toch op de hoogte
gehouden wil worden, dan kan je via deze pagina je aanmelden
voor de nieuwsbrief of werkgroep.
*Je persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor dit project.
www.brugge.be/kustparkknapen

Vul de enquête bij voorkeur online in: www.brugge.be/kustparkknapen
Doe je het papier, stuur die dan op naar Stad Brugge
t.a.v. Communicatie, Burg 11, 8000 Brugge.
Of dien ze in op een van de volgende locaties:
• In de enquêtebox in het Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12,
open: ma en di 8.30 tot 17.00 uur, wo 8.30 tot 20.00 uur, do 8.30 tot 17.00 uur,
vr en za 8.30 tot 12.30 uur.
• In de brievenbus van het Infokantoor Zeebrugge (Badengebouw), Zeedijk 26a.
• In de brievenbus van het buurtcentrum d’ Oude Stoasie, Venetiëstraat 1.

PLATTEGROND
VAN HET DOMEIN
ZONE A

zone van 3,3 ha die in mei
wordt opengesteld voor gebruik
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ZONE B

2

zone die voorlopig afgesloten
blijft maar te bezoeken is
tijdens de 'Openparkdagen'

1

heuvels met oude brandstoftanks

2

vijver

3

loods die gesloopt zal worden

4

oude, afgesloten bunkers

5

luifel – oud tankstation

6

Andere oude gebouwen en loodsen
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TIJDLIJN

HISTORIEK, STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMST

JANUARI 2018

NOVEMBER 2020

Stad Brugge stelt de revitaliseringstudie voor. Knapen wordt hierin
voorgesteld als ‘kustpark’ en één van de cruciale plekken voor
de verdere ontwikkeling van Zeebrugge. In april 2018 wordt de studie
voorgesteld in Zeebrugge en worden workshops georganiseerd
waarin ook input werd gegeven over dit kustpark.
In afwachting van de definitieve verwerving sluit het stadsbestuur
een gebruiksovereenkomst met Defensie. Zo kan de Stad alle
voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van Kustpark Knapen.
Er gebeurde een grondig onderzoek van de terreinen en
gebouwen op de site.

MAART 2021

Het stadsbestuur beslist om al een deel van domein Knapen open
te stellen. De grootste loods wordt gesloopt, om de parkbeleving
maximale kansen te geven. Over de toekomst van andere gebouwen en
constructies werd nog niets beslist. Uit de bevraging kan blijken of
het wenselijk is om deze al dan niet te behouden als er
een zinvolle invulling voor is.

MAART-MEI 2021

Voorbereidende werkzaamheden voor de openstelling worden gestart.
We nemen de afsluitingen weg rondom het parkgedeelte dat we nu al
toegankelijk maken (zie plan – zone A). Naast de sporen en rondom
het afgesloten gedeelte kwam een nieuwe afsluiting.

17 MEI 2021

We nodigen iedereen uit om van deze nieuwe plek te genieten,
indrukken op te doen en voorstellen te verzamelen voor de toekomst
van site Knapen. 3,3 ha van de 8 ha wordt nu al opengesteld voor
het publiek. Het terrein is nog in z’n bestaande toestand en biedt
zo alle mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.

28 EN 29 MEI 2021

We organiseren ‘Openparkdagen’ met wandelingen
op het volledige terrein en een inspiratiemarkt
(onder voorbehoud van coronamaatregelen).

31 JULI 2021

Uiterlijke datum voor het indienen van de enquête.

AUGUSTUS 2021

NAJAAR 2021

Het ontwerpteam gaat aan de slag met de feedback van de buurt.
Ondertussen kunnen de bewoners en bezoekers verder gebruik
maken en genieten van het gedeelte langsheen de Kustlaan en de
Veerbootstraat. Het overige deel van de site blijft afgesloten tot er een
definitief plan op tafel ligt en het park volledig wordt aangelegd.
Voor eind 2021 stellen we het voorontwerp voor aan de buurt.
Afhankelijk van de feedback en het plan worden de verdere stappen
en timing bepaald en ruim gecommuniceerd. Het stadsbestuur
streeft in elk geval naar een snelle realisatie van dit mooie
nieuwe park in Zeebrugge.

MAAK KENNIS
MET DE SITE
Om je kennis te laten maken met dit nieuwe
stukje Zeebrugge zullen we de site vanaf maandag
17 mei gedeeltelijk openstellen. Zo kan je als
buurtbewoners al genieten van en kennismaken
met een eerste deel van dit toekomstig park.
Op vrijdag 28 mei en zaterdag 29 mei organiseren
we Buurt aan de beurt ‘Openparkdagen’ op het terrein.
Die zullen bestaan uit wandelingen, workshops en
activiteiten (onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen). Hierbij krijg je de kans
om ook een blik op het afgesloten deel te werpen.

PROGRAMMA

Let op, het programma kan wijzigen afhankelijk van de laatste coronarichtlijnen.

Zaterdag 29 mei van 13 tot 18 uur
 Verken het volledige domein in je `bubbel’, bezoek de
inspiratiemarkt en geef mee vorm aan de toekomst
van dit nieuwe kustpark.
 Er worden maximaal 50 personen per uur toegelaten op het
terrein. Wil je zeker zijn van je bezoekmoment? Schrijf dan
vooraf in via onderstaande projectpagina of contactgegevens.

Kun je niet deelnemen aan de Openparkdagen
maar wil je je ideeën met ons delen.
Of heb je een vraag over dit project?
Vul de bevraging in, bij voorkeur online of
via de bundel middenin deze brochure.
Bezoek de projectpagina via
www.brugge.be/kustparkknapen
Contacteer participatie@brugge.be  tel. 050 44 81 26

V.U. COLIN BEHEYDT, ALGEMEEN DIRECTEUR STAD EN OCMW BRUGGE, BURG 12, 8000 BRUGGE | ONTWERP: CEL CREATIE - STAD BRUGGE

Vrijdag 28 mei van 12 tot 16 uur
 Rondleiding en workshop voor de Zeebrugse scholen

