
KAZERNE KNAPEN
Voorontwerp
Versie CBS 23 december 2021

Cluster Openbaar Domein





1. INHOUD 1. INHOUD

2. PLANGEBIED

3. INSPRAAK

4. BESTAANDE TOESTAND

5. TIJDELIJK GEBRUIK

6. PATRIMONIUM

7. ONTHARDING

8. AFSLUITING SPOOR

9. NATUURWAARDEN

10.FIETSSNELWEG

11.PADENSTRUCTUUR

12.PARKING

13.URBAN SPORTS EN SKATE

14.MINIPITCH

15.JEUGD EN SPORT DETAIL

16.NATUURSPEELTUIN

17.HONDENLOOPWEIDE

18.BLAUWE DOORADERING

19.GROENE DOORADERING

20.NIEUWE BOMEN

21.BOMEN TE VERWIJDEREN

22.OPEN PARKZONE

23.UTILITEITSVOORZIENINGEN

24.EINDBEELD



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

2. PLANGEBIED



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

omheining van Kazerne Knapen zelf. 

I. Driehoekig terrein aansluitend op de 

Kustlaan

II. Parkeerzone Politiegebouw

III. Veerbootstraat: van ‘kamstructuur’ 

naar ‘graatstructuur’

IV. Venetiëstraat zorgt voor verderzetting 

fietssnelweg

V. Vijver en NX

III.

IV.

2. PLANGEBIED
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I. II.
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2. 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 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.  



2. PLANGEBIED invloed van het NX-dossier



Het plangebied kan uitgebreid worden met volgende zone:

2. PLANGEBIED UITGEBREID



Inspraak vond plaats op 28 en 29 mei 2021.

Aandachtspunten die specifiek werden bevraagd (pro en contra):

3. INSPRAAK

Inrichting Voor Tegen Extra duiding – citaten - opmerkingen 

Speeltuin met 
traditionele 
speeltoestellen 

9 5 Voornamelijk jongeren adviseerden negatief. “Er zijn 
al genoeg zo’n speeltuintjes in Zeebrugge” + niet te 
dicht bij de woningen omwille van extra lawaai.  

Zone of parcours voor 
avontuurlijk spelen 

7 0  

Een bouwspeelplaats 4  1 ‘Is dat niet gevaarlijk?’ 

Hondenloopweide 10 5 Geen uitgesproken negatieve reacties, wel 
bezorgdheden over hondenpoep, combinatie met 
voorzieningen voor kinderen, enz. Hondenliefhebbers 
ervaarden dit wel als grote nood.  

Toiletvoorzieningen 14 0 Kwam vaak aan bod in de gesprekken, bij alle 
leeftijden, ook kinderen en jongeren.  

Speelmogelijkheden 
op de heuvels 

24 1 Foto was van de Slierberg in De Haan. Veel 
enthousiasme. Tegenreactie van persoon die liever 
andere natuurlijke invulling heuvels had 

Een 
mountainbikeparcours 
doorheen de site 

19 19 De groene bollen ‘verschenen’ op een onbewaakt 
moment. Opvallend was dat veel tegenstemmen naar 
deze invulling gingen. Er zijn blijkbaar wat negatieve 
ervaringen met grote groepen mountainbikers die 
door de Stationswijk zoeven zonder rekening te 
houden met wandelende buurtbewoners, spelende 
kinderen, enz. Een fietsdoorgang geen probleem. 
Liever geen grote groepen aantrekken of meer 
respect.  

Een joggingparcours 
of fitometer 

15 0 ‘Leuk idee’ 

Outdoor fitness 
toestellen 

10 6  

Petanque 4 7 ‘weeral petanque’ 

Drinkwaterpunt 5 0 ‘Handig’ maar oppassen voor aantrekkelijke 
voorzieningen voor transmigranten 

Evenementenzone 28 7 Opletten voor lawaai, leuk voor buurtwerk en 
feestcomité 

Mogelijkheden om te 
tuinieren met de 
buurt 

6 2  

Zitmogelijkheden aan 
het water 

35 0 Over de vijver is men opvallend enthousiast. ‘Ik kijk 
daar al jaaaren naar uit om rond te wandelen met de 
hond’ 

Inrichting vijver (bijv. 
Met een pad er 
doorheen zoals op de 
foto) 

29 0 Ook apart: pedalo, visvijver, zwemvijver (5 voor, 1 
tegen), wateractiviteiten in de vijver 

Een drinkgelegenheid 26 1 Leuk voor ouders en voor kinderen. Ook jongeren 
interesse 

Picknickbanken 3 0 ‘Die zijn er al’ 

Een chillzone of 
ontmoetingsplek 
specifiek voor 
jongeren 

17 1 Jongeren zijn hier eens aan de beurt, maar andere 
leeftijden ook niet vergeten.  
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Ideeën die spontaan ter sprake kwamen:

- Café, horeca

- Kinderboerderij (6 voor, 2 tegen (die is er toch al))

- Zwemvijver, visvijver,…

- Jongeren: chillen, skaten,…

- Intrek zeescouts

- WUK-kot

- Marktplaats

- Kunstateliers in gebouwen

- Een beeldentuin (in samenwerking met Lissewege bijv.) of kunstmuseum of open ateliers

- Kleinschalige culturele activiteiten: toneel, (open) podia, concertjes allerhande,... maar geen 

festivals wegens burenhinder. 

- Landmark

- Betonzone vervangen door arboretum, gelinkt aan de kustflora en fauna

- Bos

- Overdekte staanplaatsen voor campers 

- Lokaal of regionaal project

- Thema ‘energie’ of ‘de 4 seizoenen’

- …

3. INSPRAAK



4. BESTAANDE TOESTAND



5. 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

330 Lm



6. PATRIMONIUM

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.

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.

Hoewel het potentieel aan beschikbare gebouwen immens groot is moeten gebouwen die we eventueel willen 

bewaren ook een invulling krijgen. Er zijn op vandaag slechts een beperkt aantal concrete voorstellen van 

invullingen:

- Marktplaats

- Kunstateliers in gebouwen

- WUK-kot 

- Café, horeca

- Sanitair



6. PATRIMONIUM: Brandstoftanks

Beide brandstoftanks zijn markant. Kunnen ze ingezet worden in het park en zijn ze 

veilig op korte en lange termijn? 

• Enkel toegankelijk met trap

• Begroeid met bramen

• Geen inzicht in de diepte van de 

grondafdekking, noch van de 

onderliggende structuur (beton, staal)

• Oprichten van constructies OP deze tanks 

vereist bevestiging op de dragende 

structuur mits deze duurzaam is.

• Een stabiliteitsstudie is noodzakelijk.



6. PATRIMONIUM: Brandstoftanks

DWARSDOORSNEDE



6. PATRIMONIUM

• De buffertanks worden behouden. Het eventueel oprichten van 

constructies op de buffertanks zal nog afhangen van het verder 

onderzoek.

• Ook het administratief gebouw behouden we. Op het 

gelijkvloers plannen we het WUK-kot en sanitair. Op het verdiep 

kan er een polyvalente zaal worden voorzien.

• De 2 luifels worden behouden als polyvalent in te zetten 

overdekte ruimte: marktplaats, popup bar,…

• Op het terrein bevinden zich ook enkele bunkers. Deze worden 

behouden: vleermuizen, streetrun, kunstproject (graffiti),…



7. ONTHARDING

Onze visie is om zo veel mogelijk verharding te verwijderen ten 

voordele van extra groen- en parkzone. 

De bestaande oppervlakte verharding dat opgebroken kan worden 

wordt geraamd op +/- 22.800m². Samen met de af te breken 

gebouwen is dit +/- 29.000m². Slechts een beperkte hoeveelheid 

(+/- 8.000m² - zie verder) zal later opnieuw aangelegd worden.



8. AFSLUITING SPOOR

• De afsluiting werd geplaatst in het voorjaar 

2021. Een vrije zone van +/- 5m vanaf de 

afsluiting richting het park dient vrij te zijn van 

obstakels.

• Camerabewegingen registreren deze zone, 

bijkomende activiteiten zijn niet wenselijk in 

deze zone.



9. NATUURWAARDEN

• Militaire gebieden en in het algemeen afgesloten sites kennen 

vaak een kenmerkende fauna en flora.

• De noordelijke zone heeft duingraslandpotenties. Er werden 

reeds verschillende orchideeën aangetroffen. Extensief maaien 

van deze zone lijkt aangewezen om de kwaliteiten te vrijwaren en 

te versterken.

• De vijverzone heeft een zeer grote aantrekkingskracht op 

de bewoners en wordt als een absolute meerwaarde aanzien voor 

natuur en beleving.

• Invasieve planten zoals Japanse Duizendknoop moeten waakzaam 

beheerd worden.



10. MOBILITEIT - FIETSSNELWEG

• De fietssnelweg F34 leggen we op de noordelijke 

rand van het park met een aansluiting op de 

Venetiëstraat. 

• De inrichting van de Venetiëstraat wordt mogelijk 

een woon- en fietsstraat voor fietssnelweg F34, 

wijkontsluiting en parkbeleving. Dit is verder te 

onderzoeken.



11. MOBILITEIT - PADENSTRUCTUUR

• Een (half-)verhard hoofdpad van noord (strandwijk) naar zuid 

(potentieel nieuwe bufferzone) zorgt voor diepe aansluiting en 

maakt het park toegankelijk op de langste as, met een 

aansluiting richting Veerbootstraat.

• Daarnaast voorzien we een nevenpadenstructuur. In de zone 

met duingraslandpotenties maaien we de paden intensief. De 

materiaalkeuze voor de andere paden dient nog gedefinieerd.

• Aan de vijver voorzien we een lange houten vlonder.

• En uiteraard ook verharding onder de luifels.



12. MOBILITEIT - PARKING

• We bieden de mogelijkheid aan bezoekers die van verderaf komen 

om het park te bezoeken. Het park wordt toegankelijker.

• De toegang van de wijk wordt onthard, groener en bijgevolg 

aantrekkelijker als toegangspoort. 

• 9 parkeerplaatsen aan het ‘administratief gebouw’, 14 extra 

ter hoogte van de politie

• De positie van de ingang van de parking ‘administratief gebouw’ is 

zo gekozen dat er geen extra autoverkeer in de wijk dient te komen.



13. JEUGD EN SPORT: URBAN SPORTS EN SKATE

Jongeren zijn hier eens aan de beurt 

is een vaak gemaakte opmerking. Hoe 

kunnen we dit beter doen dan het 

verhuizen van het WUK-kot met daaraan 

gekoppelde buitenactiviteiten die nauw 

aanleunen bij de jongerencultuur: 

een skateparcours, urban sport 

toestellen en …



14. JEUGD EN SPORT: MINIPITCH

… natuurlijk een minipitch. Alles gecentraliseerd 

rond het huidige administratief gebouw en de 

hoofdingang/parking. Op die manier kan ook de 

sociale controle geoptimaliseerd worden.



15. JEUGD EN SPORT: even inzoomen



16. KINDEREN: NATUURSPEELTUIN

Maar ook de kinderen vergeten we niet met de aanleg 

van een avontuurlijke natuurspeeltuin waarbij we 

gebruik maken van op de site aanwezige elementen.



16. KINDEREN: NATUURSPEELTUIN



16. KINDEREN: NATUURSPEELTUIN



17. HONDENLOOPWEIDE

Een hondenloopweide ver van de huizen en de 

spelende kinderen.  



18. BLAUWE DOORADERING

Blauw dooraderen van het terrein:

• Bufferen oppervlaktewater.

• De gracht van noord naar zuid zorgt voor een fysieke 

barrière tussen het park en de niet te betreden 5m zone 

langs het spoor.

• Diversiteit aan biotopen in het terrein brengen.



19. GROENE DOORADERING: hagen, houtkanten,…

+/- 2.500 m² nieuwe houtkanten en gemengde 

hagen met streekeigen beplanting:

Meidoorn, Sleedoorn, Liguster, Wilgen, Veldesdoorn, 

Zwarte Els, Es, Gelderse roos, …



20. GROENE DOORADERING: bomen

Meer dan 200 nieuwe bomen moeten de 

nodige groene dimensie in de hoogte geven.



21. TE VERWIJDEREN BOMEN

Een 20-tal bomen moeten verwijderd worden.



22. OPEN PARKZONE

We voorzien een obstakelvrije open zone in intensief 

en extensief gazon van 9.500m². Deze zone kan 

dienen voor allerlei activiteiten.



23. UTILITEITSVOORZIENINGEN

We voorzien op een 4-tal plaatsen 

utiliteitsvoorzieningen: 

- Water

- Elektriciteit

- riolering.



24. EINDBEELD


