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2. INLEIDING

De Stad maakt in eigen huis het masterplan op voor site Knapen om tot nieuw publiek

domein te komen voor Zeebrugge.

‘Wat is de anatomie van een park?’

De zoektocht hier naartoe kent vele stappen; zowel vooruit als achteruit; met heel wat

spelers op het terrein en in het werkveld. Het einddoel mag duidelijk zijn; het bebouwde

en niet-bebouwde van deze site een toekomst geven in tijdelijke of definitieve vorm.

‘Work in progress’



We willen met deze eerste analysebundel een masterplan bekomen dat kan

dienen als een onderlegger voor de verdere invulling door bewoners en

belanghebbenden.

2. INLEIDING



Hiervoor werkten we twee mogelijke scenario’s uit. Eén waarin een groot deel van de

bebouwing (met uitzondering van de hall en het inkomgebouw) gesloopt wordt. En één met

behoud van een paar gebouwen met het oog op een nieuwe invulling.

2. INLEIDING



3. OPGAVE

cfr. onteigeningsnota

De Stad Brugge wenst de site Knapen in te schakelen in het openbaar domein met het oog op een

maximale parkbeleving. Hiervoor wordt eerst en vooral de aansluiting gezocht met de Stationswijk. De

Kazerne Knapen ligt in het uiterste westen van de wijk.

De Revitaliseringsstudie Zeebrugge en de Toekomst van Brugge hebben de krijtlijnen uitgezet waarbinnen dit

nieuw openbaar domein moet worden gerealiseerd. De onteigening ten behoeve van het algemeen nut richt

zich dan ook enkel op de realisatie van de bestemming zoals voorzien in het GRUP Optimalisatie van het

hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen.

In tweede instantie kan de site eventueel onderdeel uitmaken van een toekomstig transferium dat zich richt

vanaf de dijk in Zeebrugge-bad over de Kustlaan en N31 tot in de stationswijk. In dat geval zijn om tot deze

integratie te komen nog diverse planinitiatieven nodig.



Kazerne Knapen is een op zichzelf staande entiteit binnen de Stationswijk van Zeebrugge.

4. PLANGEBIED



I. II.

Om het plangebied met de omgeving verbinden kijken we ruimer dan alleen binnen de 

omheining van Kazerne Knapen zelf. 

I. Driehoekig terrein aansluitend op de 

Kustlaan – maakt aansluiting park 

Knapen op de Kustlaan evidenter en 

ruimtelijk opener 

II. Parkeerzone Politiegebouw spant 

openbaar domein op tussen de 

bebouwing park Knapen en 

Politiegebouw

4. PLANGEBIED



Om het plangebied met de omgeving verbinden kijken we ruimer dan alleen binnen de 

omheining van Kazerne Knapen zelf. 

III. Veerbootstraat: van ‘kamstructuur’ 

naar ‘graatstructuur’ met integratie van 

bestaande woningbouw

IV. Venetiëstraat zorgt voor verderzetting 

fietssnelweg richting station en 

attractieve aanlooproute van en naar 

het park met volkstuin, speelplein, 

wandelroute, pleisterplek,…

III.

IV.

4. PLANGEBIED

I. II.



I. II.

III.

IV.

4. PLANGEBIED

Plangebied Knapen inclusief de ruimere omgeving.

De Veerbootstraat wordt uitgebouwd als de 

ruggengraat tussen de site en de woonwijk. Waar 

er op vandaag de dag 2 toegangen zijn staat 

alvast het wegwerken van de grenzen en 

afsluitingen voorop. Ingangen blijven maar worden 

bij voorkeur niet afgesloten. Ter hoogte van het 

huidige inkomgebouw, de bunkers en de markthal 

ontstaat een centrale inkomzone. De gebouwen 

hier blijven behouden.  



5. BESTAANDE TOESTAND

• Analyse Kazerne Knapen op basis van 

plaatsbezoeken door Politie, de dienst 

Patrimonium en de cluster Openbaar Domein –

analyse als bijlage

• Afsluiting terrein t.o.v. spoorweg is cruciaal in 

functie van publiek gebruik. Dossier ligt ter 

onderhandeling tussen Stad Brugge en 

Infrabel.



• Patrimonium op het terrein bestaat uit 

waardevolle en minder waardevolle elementen. 

Analyse van gekende, toekomstige en 

potentiële gebruikers zorgt voor kritische blik 

op het patrimoniumareaal. Alles met het oog 

op maximaal gebruik parkfunctie met mogelijk 

medegebruik.

• Bestaande parkelementen zoals buffertanks, 

vijver en duurzame verhardingsstrips worden 

bewaard in het kader van de opbouw van de 

parkstructuur.

5. BESTAANDE TOESTAND



6. AFSLUITING SPOOR 

500 Lm



7. TIJDELIJK GEBRUIK

Afsluiting domein tussen het spoor en de Veerbootstraat. Toevoeging van buffertanks + 

overdekte hal + plein aan het openbaar domein

• 330 Lm nieuwe afsluiting – panelen

• Afsluiting spoor

• Behoud afsluiting langs Veerbootstraat

• Tijdelijke locatie mini-pitch?

330 Lm



8. PATRIMONIUM

Het potentieel aan beschikbare gebouwen is immens groot.

• Een eerste analyse bracht inzicht in de kwaliteiten en tekortkomingen van de verschillende gebouwen.

Geen enkel gebouw kan onmiddellijk ingezet worden voor gebruik. Een technische keuring is nodig.

Elektriciteit, sanitair, etc. zijn te vervangen. Tegelijk is het skelet van de gebouwen van degelijke kwaliteit.

• Gebouwen die we eventueel willen bewaren, moeten ook een invulling krijgen. Er zijn op vandaag geen

concrete invullingen gekend. Noch binnen Zeebrugge, noch in de wijdere omgeving. De Stad als

opdrachtgever moet een stelling innemen of zij maximaal of gedeeltelijk wil tegemoet komen aan de

parkfunctie met enkele of geen gebouwen. Volgend op dit standpunt kan de Stad van burgers en

bevoorrechte partners te weten komen welke functies, verenigingen of activiteiten zij nodig achten.

• We hanteren in de opbouw van het masterplan meerdere scenario’s omtrent het al dan niet behouden van

de gebouwen.



8. PATRIMONIUM

De nood en vraag aan gebouwen en invulling is er dus niet en zal bijgevolg niet voorzien worden. Een 

gevolg hiervan is het ontstaan van een aaneengesloten parkzone, als horizontale onderlegger. De 

invulling met verticale elementen zoals bomen, kunst, meubilair, spelelementen, etc. zorgen voor de 

parksfeer. 

Scenario 1: De maximale parkinvulling wordt bereikt door alle gebouwen, behalve het 

inkomgebouw en de hal, te verwijderen. 



8. PATRIMONIUM

Scenario 1: De maximale parkinvulling wordt bereikt door alle gebouwen, behalve het 

inkomgebouw en de hal, te verwijderen. 



8. PATRIMONIUM

De kracht schuilt er in om de bebouwing structurerend in te zetten in de parkopbouw. 

Het centrale lange loodsgebouw is een monolithisch maar functioneel opdeelbaar blok. Het maakt de 

‘background’ en ruggensteun van de centrale parkzone, maar biedt tevens doorgangen tussen deze 

centrale parkzone en de zone met de tanks. Door de centrale ligging gecombineerd met maximale 

invulling is sociale controle, activiteit en beweging het meest gegarandeerd. 

Zorgen voor een open en veilig park betekent dat we bezoekers zo ver mogelijk het domein willen laten 

exploreren. Een minimale invulling met minimaal aantal bezoekers kan mogelijks leiden tot degradatie 

van attractiviteit van het park. De zone die meest in het oog springt om extra aandacht te geven is 

deze in de rand rond de vijver. Om maximaal parkgebruikers naar deze hoek te trekken houden we het 

gebouw die hier langs de vijver staat. De invulling kan middelgroot (horeca) tot subtiel (uitkijktoren) 

zijn. 

Scenario 2: Een optimistisch scenario waarbij een grote vraag rijst naar bebouwing. 



8. PATRIMONIUM

Scenario 2: Een optimistisch scenario waarbij een grote vraag rijst naar bebouwing. 



• Centrale loods is moduleerbaar

• Doorzichten maken 

• Gemengd gebruik mogelijk

• Vormt de rug van de centrale parkruimte 

Centrale loodsgebouw

8. PATRIMONIUM

Scenario 2: Een optimistisch scenario waarbij een grote vraag rijst naar bebouwing. 



Scenario 2: Een optimistisch scenario waarbij een grote vraag rijst naar bebouwing. 

8. PATRIMONIUM

Centrale loodsgebouw



9. ONTHARDEN

Onze visie is om zo veel mogelijk verharding te verwijderen ten voordele van extra groen- en 

parkzone. 



10. DE VIER PARKSFEREN

a. de Hotspot en bunkers

b. Buffertanks

c. Centrale parkzone

d. Vijver

b.

a.

c.

d.



11. MOBILITEIT

⁻ Geen parking voor activiteiten op de site

⁻ Zoekverkeer in de wijk

⁻ Geen overloopparking in de zomer

⁺ Geen parkeerstroom naar de site

P

Parkeren – voorstel 1



11. MOBILITEIT

P

Parkeren – voorstel 2

P

⁻ De inkom gebeurt door een parking.

⁻ We verharden hier een niet verstoorde 

zone.

⁻ Geen overloopparking in de zomer

⁺ Geen zoekverkeer in de woonstraat

⁺ De mogelijkheid om een autovrije zone 

te creëren (enkel doorgang voor 

bewoners)



11. MOBILITEIT

P

P

Parkeren – voorstel 3

⁻ Hiermee laten we autoverkeer toe tot in 

het midden van de wijk. 

⁺ We bieden de mogelijkheid aan 

bezoekers die van verderaf komen om 

het park te bezoeken. Het park wordt 

toegankelijker.



11. MOBILITEIT

P

P

Parkeren – voorstel 4

P

⁻ Hiermee laten we autoverkeer toe tot in 

het midden van de wijk. 

⁺ We bieden de mogelijkheid aan 

bezoekers die van verderaf komen om 

het park te bezoeken. Het park wordt 

toegankelijker.

⁺ We creëren een extra overloopparking 

die ook kan gebruikt worden om 

evenementen op te organiseren. 



• Venetiëstraat wordt een woon- en fietsstraat voor 

fietssnelweg F34, wijkontsluiting en parkbeleving

• Profiel Venetiëstraat verder te onderzoeken

• Aansluiting N34 verder te onderzoeken

• Fietssnelweg F31 zorgt voor diepe aansluiting en 

maakt het park toegankelijk op de langste as.

• Overgang spoor verder te onderzoeken ikv

NX

• Aansluiting N34 verder te onderzoeken

F34

Fietsverkeer

F31

11. MOBILITEIT



Wandelverkeer: de parkbeleving door wandelpaden zorgt voor een minimum bereikbaarheid zonder 

overdaad. 

11. MOBILITEIT



De toekomstige verbinding met de strandwijk en de koppeling met de F31 en de F34.

11. MOBILITEIT



F34

F31

P

P

Overzicht

11. MOBILITEIT

P



• Overdekte markthal staat centraal in 

functie van de bereikbaarheid en sociale 

controle – wisselend gebruik voor sport, 

spel, recreatie, buurtprojecten, handel 

e.d. zijn mogelijk

• Bunkers – kunstproject 

a.

12. PARKBELEVING

De bestaande parkelementen worden uitgepuurd en ingezet voor toekomstig parkgebruik 



12. PARKBELEVING



12. PARKBELEVING

De bestaande parkelementen worden uitgepuurd en ingezet voor toekomstig parkgebruik –

buffertaks worden toegankelijk voor spel en recreatie.

b.



• Centrale parkruimte wordt gedefinieerd door parkpaden te midden een groen laken, aangevuld met 

hoogstammige bomen. De invulling is wijd en onbeperkt.

De bestaande parkelementen worden uitgepuurd en ingezet voor toekomstig parkgebruik 

12. PARKBELEVING

c.



12. PARKBELEVING



• De vijver wordt ongemoeid gelaten 

omwille van ecologische waarden, mits 

toegankelijkheid rondom verzekerd wordt 

voor wandelaars. Unicum van de vijver 

wordt benut door behoud van centraal 

gebouw (mits recreatiefunctie) of de bouw 

van een nieuw uitkijkplatform.

12. PARKBELEVING

De bestaande parkelementen worden uitgepuurd en ingezet voor toekomstig parkgebruik 

d.



12. PARKBELEVING



• Hondenweide en spelelementen krijgen hun plaats op de site in functie van bereikbaarheid, 

sociale controle, beheer…

De bestaande parkelementen worden uitgepuurd en ingezet voor toekomstig parkgebruik 

12. PARKBELEVING



12. PARKBELEVING

Voorlopige uitwerking Masterpan – Scenario 1

In dit scenario behouden we enkel het inkomgebouw en de hal – we voorzien geen parking op het terrein.



12. PARKBELEVING

Voorlopige uitwerking Masterpan – Scenario 2

In dit scenario behouden we meerder gebouwen – we voorzien parking op het terrein.



12. PARKBELEVING



12. PARKBELEVING



13. PARTICIPATIE

Aan te vullen met recente informatie.


