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 FOCUS REGIO

Luchtmachtbasis Koksijde te koop: 
tijd om te breken met gewoonten uit 
het verleden? 

Met het voorstel Provinciaal Ruimtelijk Uit-
voeringsplan (PRUP) Reconversie Militaire 
Basis Koksijde gaf de Provincie, samen met de 
gemeente Koksijde en in overleg met Defensie, 
het startschot voor de discussie rond de herbe-
stemming van de basis. Aan de hand van een 
wensenlijst van verschillende en vooral lokale 
actoren werd het gebied opgeladen met tal van 
bestemmingen: bedrijventerreinen, luchtvaart, 
gemeenschapsvoorzieningen, een fietspad, wat 
vastgoed, jeugdverblijfplaatsen, sportaccommo-
datie en natuur. 450 hectare geeft plaats voor 
grote dromen. 

Het had erger kunnen zijn

Tussen de SWOT-analyse bij aanvang van het 
strategisch project – in 2013 georganiseerd door 
de Provincie – en vandaag, zijn de barsten in 
het ruimtelijk beleid steeds zichtbaarder gewor-
den. Niet alleen de drie opeenvolgende droge 
zomers, maar ook de echo’s van de waterover-
last van 2021 en de blijvende achteruitgang van 
de biodiversiteit klinken steeds luider. En dan 
is er ook het stikstofarrest: landbouw, maar ook 
de transportsector en industrie, moeten minder 

stikstof produceren om de natuur terug te her-
stellen. Daarenboven dreigt er ook een moge-
lijk waterarrest, waarbij er grote kans bestaat 
dat het natuurgericht waterbeleid zelfs in 
West-Vlaanderen voet aan de grond zal moeten 
krijgen. Een schot voor de boeg werd hiervoor 
al gegeven door de vzw Dryade, met een vraag 
tot opleggen van bestuurlijke maatregelen voor 
de Polders en Wateringen. Dit, omwille van het 
onvergund wegpompen van water en de schade 
die dit aan de natuur toebrengt. Een gewaar-
schuwd planner is er twee waard. 
 
Toen bij aanvang van het project, in 2013, elke 
‘actor’ zijn of haar dromen mocht doorgeven, 
waren veel van de hedendaagse problemen nog 
maar wat waarschuwingen in de marge, vooral 
door de milieu- en natuurbeweging geuit. Een 
pretpark (Captain Jack), een shoppingcenter 
(‘Koksijde- Village’), plaats voor lawaaisporten, 
bedrijventerreinen en headquarterzone, een 
overdekte skipiste, zwembad, wegpompen van 
zoet water voor IWVA, … leken toen net iets 
haalbaarder. Gelukkig is een van de ‘voordelen’ 
van de traagheid van zulke processen, dat heel 
wat ideeën onhaalbaar of ongewenst bleken.

Tegen 2024 moeten alle militaire activiteiten verdwenen zijn van de Luchtmacht-
basis Koksijde. De reddingshelikopters verhuizen naar Oostende en de andere 
activiteiten worden ook verplaatst. Enkel voor sporadische trekoefeningen met 
helikopters en noodgevallen behoudt de basis nog een functie. Na jaren van rela-
tieve onzekerheid komt er dus een einde aan de iconische aanwezigheid van de 
militairen op de site. Even iconisch zijn de ambities van de gemeente Koksijde. 
Samen met de Provincie – die in opdracht van het Vlaams Gewest het proces van 
herbestemming trekt- werd een eerste plan voorgesteld.
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Wat dan wel?

De plannen die nu voorliggen gaan uit van het 
maximale behoud van wat er is. ‘Dat hebben 
we altijd al zo gedaan en is een stuk goedkoper 
natuurlijk’. De macht der gewoonte om zaken 
niet essentieel in vraag te stellen? De kazerne 
en loodsen in het noorden worden – in wat nu 
voorligt – bijna integraal behouden en zouden 
dienst doen als ruimte voor de technische 
dienst, jeugdverblijfplaats, kinderopvang, groen-
dienst en nog wat gemeentelijke functies die zo 
gebundeld kunnen worden. Mooi gelegen trou-
wens: midden in de Noordduinen. 

De duinpolderovergang die vanuit de Noorddui-
nen de verbinding maakt naar het Langgeleed 
en zo naar de open polders, wordt voor een 
groot deel natuurgebied. Of beter: dat is het 
al. Een net wat kleinere oppervlakte dan de 
zones die al beschermd zijn onder Duindecreet, 
habitatrichtlijn of VEN-IVON krijgt een natuur-
bestemming. Andere delen krijgen het label 
‘gemengd openruimtegebied’, waar in principe 
nog veel mogelijk is – van die laatste wordt de 
invulling verder in het proces bepaald. Paden 
en wat stukken aan de landingsbaan worden 
gedeeltelijk opgebroken en natuur hersteld, 
samen met ANB die er al wat terreinen beheert. 
Als een stuk niemandsland blijft de militaire 
camping (Liefoord) vooralsnog liggen: een 
niet-vergunde camping voor de militairen die 
de verbinding tussen de natuurgebieden ver-
hindert. Het behoud van deze camping is voor 
Defensie een voorwaarde voor overdracht. Voor 
de ProCoRo – het adviesorgaan Ruimtelijke 
ordening voor de Provincie – moet die helemaal 
weg. Wordt vervolgd. Als een schijnbaar detail 
krijgt een oude loods – die erfgoedwaarde toe-
bedeeld krijgt, dus te behouden – de functie om 
de in het dorp minder te integreren jeugdacti-
viteiten te ondervangen. Deze loods van het 
40ste smaldeel mag ook wat uitbreiden, met 
de rug tegen het beschermde natuurgebied. 
Het ligt ook niet helemaal niet in de lijn, dat er 
binnen de natuurbestemming ook de cyclocross 
wordt voorzien als stedenbouwkundig voor-
schrift: mooie tradities, veel volk, weg natuur. 

Op de terreinen van de groendienst, aan de 
kerk van Koksijde, staan woningen ingepland: 
een open geheel, met zicht op de polders én 
een mooie waterpartij aan de Langgeleed. 
Betaalbaar wonen is in Koksijde al langer een 
issue en deze locatie moet hier mogelijks een 
antwoord bieden. Al vraagt de ProCoRo ook hier 
garanties. Nochtans was die waterpartij mis-
schien beter gepland in het verlengde van de 
duinpolderovergang naar het Langgeleed. Daar 
waar het zuivere zoete duinwater het beekje in 
loopt en waar de verbinding met de natuur kan 
worden gemaakt. Het gebied van de Noord-
duinen tot het Langgeleed is immers van groot 
belang voor het herstel van het watersysteem 
en het groenblauwe lint door het landschap. 

Het gebied ten zuiden van het Langgeleed 
maakt deel uit van het open polderlandschap. 
Hier krijgt de landbouw een voorname plaats 
– tussen de landingsinfrastructuur – naast een 
zone voor wetenschapspark en bedrijventerrein. 
Helemaal tegen Veurne aan is er mogelijks een 
zone voor een stadsrandbos, of volkstuintjes. 
Die zone sluit het gebied dan af, vooraleer je in 
het Veurnse Petit Paris komt.

En de luchthaven dan? 

“Er komt een grotere club voor sportvliegen en 
later moeten er ook kleine jets kunnen landen.”, 
zegt burgemeester Vandenbussche aan Focus- 
WTV (25/10/2021). Naast extra ruimte voor de 
WAC, de vliegclub die er momenteel al zit, zou 
er ruimte komen voor recreatieve helikopters en 
jets. “We willen er een recreatieve luchthaven 
ontwikkelen zoals in Le Touquet.”, zo geeft de 
burgemeester de ambities duidelijk weer (HLN 
24/04/2019). “Een windmolen op de basis zal 
niet kunnen omdat het beleid er een recreatieve 
luchthaven wil.”, zo vervolgt hij in het zelfde arti-
kel. Ambitie zat, om de toegankelijkheid van het 
golfterrein wat verderop te verzekeren. 

Niet alles kan

Dat de Noordduinen nu al last hebben van 
te veel stikstof, zou wel eens roet in het eten 
van de plannen kunnen gooien. Stikstof onder 
andere door de aanwezige pluimveestallen, 
maar ook door de lokale luchtvaart en de toe-
stroom van meer verkeer door een hogere 
dynamiek in het noordelijk deel. Daarenboven 
legt het uitbouwen van de luchtvaart – op een 
boogscheut van de luchthavens van Ghyvelde, 
Calais, Lesquin, Oostende en Wevelgem – 
beslag op de ambities voor duurzaam beleid, 
die ze zichzelf opgelegd heeft binnen het 
kader van de Sustainable Development Goals 
(SDG’s). Het is ook nog de vraag hoe men zal 
handhaven dat er niet boven vogelrichtlijnge-
bied wordt gevlogen – zoals nu het geval is. 

Op vlak van ontharding – waar Vlaanderen met 
de Blue Deal hard op wil inzetten – blijven we 
bij een 0%: geen beton bij, geen asfalt weg. 
Nochtans heeft Vlaanderen vooropgesteld om 
20% minder verharding te hebben tegen 2050. 
Er liggen hier grote kansen voor het grijpen 
door het ruimen van delen van de infrastructuur, 
zowel in de Noordduinen, de camping als ook 
delen van de wegenis (ook landingsbaan). Dit 
met de nadruk op de meest natuurlijke gebie-
den. Het zou landbouw in landbouwbestemming 
ook vereenvoudigen om daar uit te breken. Voor 
de Noordduinen is recent (2019) een natuurbe-
heerplan goedgekeurd. Hierin staat ook de toe-
gankelijkheid van de duinen aangegeven. 

Het doortrekken van een fietsverbinding door 
de Noordduinen – die al stevige druk kennen – 
richting school of andere bestemmingen zal niet 
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zo eenvoudig worden, als dat de stippellijntjes 
op de kaarten doen uitschijnen. 

Ook het planbaten/planschade-verhaal is niet 
helemaal duidelijk. Eens eigenaar, kan Koksijde 
de zelf ingekleurde gronden verkopen of uitbaten 
naar eigen goeddunken – binnen de plancontext 
natuurlijk. De gemeente Koksijde, die de terrei-
nen in één geheel zou moeten kopen, heeft er 
een 20 miljoen voor veil. Dit zou gecompenseerd 
worden met de ontwikkeling van de terreinen 
van de technische dienst aan de Farasijnstraat, 
in residentiele buurt (naar woongebied –buiten 
plancontext) , maar ook de terreinen van de 
groendienst, aan de kerk van Koksijde. Daar-
naast zal een deel van de terreinen niet door de 
gemeente Koksijde zelf, maar door bijvoorbeeld 
de WAC gebruikt worden, volgens dit plan en 
zullen hoogstwaarschijnlijk ook stukken overgaan 
naar ANB of derden, zoals de landbouw. Daar-
naast heeft het plan ook betrekking op andere 
partijen als landdbouwuitbatingen en bewoners 
of grondbezitters. Een duidelijk overzicht van 
planbaten/-schade zou het financiële luik kun-
nen verduidelijken. Want wat ook niet duidelijk 
is, is de kost voor de uitbating van de eventuele 
luchthaven. Of het de inwoners van Koksijde 
zullen zijn, die hiervoor zullen moeten instaan, 
daar hopen we binnenkort nog wat inzicht over 
te verwerven. Defensie zou een 45 miljoen euro 
vragen voor de hele site.

Koksijde en West-Vlaanderen kunnen meer

29 hectare natuurbestemming (die nu al onder 
deze categorie valt) en 40 hectare verharding, 
bedrijven- en wetenschapspark. Dat is de 
verhouding. En dat kan beter. Zeker nu vast-
goedsector stelselmatig de druk op resterende 
duinvegetatie in woonbestemming opvoert. 
Landschapsinrichting – en ontwikkelingen op 
deze schaal – dient verder te kijken dan de hui-
dige noden, gebaseerd op plannen die al ruim 10 
jaar geleden werden neergepend. Ze dient niet 
alleen in te spelen op de lokale noden van het 
moment, maar voorál op die van de toekomst. 
Voorbeelden van echte lange termijnvisies vinden 
we legio in het buitenland waar men kiest voor 
water en natuur als basis voor de ontwikkeling.

Daarom: Zorg voor verbonden natuur in en om 
het gebied en herstel van de connectie van de 
duinpolderovergang met het polderlandschap. 
Durf dromen van het herstel van de rugstreep-
padpopulatie in het gebied en het Langgeleed 
dat terug een natuurverbindende functie kan 
opnemen. Herstel de verbinding met de Belvé-
dère en breek de gebouwen in het noordelijk 
gedeelte af tot er een maximaal herstel is van de 
Noordduinen. Breek de landingsbanen dan ook 
maximaal uit en geef het achterland tussen Kok-
sijde en Veurne terug adem. Baseer de plannen 
op een degelijke inventaris van de natuurkansen 
op het terrein. Geef ruimte aan het klimaat. Com-
bineer het wetenschapspark met de bedrijvensite 
door de hoogte te verkennen aan de rand. Geef 
Veurne een stadsrandbos in Koksijde en ga 
met de landbouwsector op zoek naar maximale 
kansen om bedrijfsvoering en landschapsherstel 
samen te laten gaan met de gevoelige natuur. 

West-Vlaamse Milieufederatie, Natuur-
punt Westkust en Natuurpunt De Bron
 
Dat de West-Vlaamse Milieufederatie, samen 
met Natuurpunt Westkust en Natuurpunt De 
Bron, het initiatief nam om alle natuurpartners 
samen te brengen, hoeft geen verbazing. De 
West-Vlaamse Milieufederatie gaf stem aan de 
noden van de natuur en het klimaat binnen de 
provinciale adviesraad voor ruimtelijke ordening 
(ProCoRo – zie Focus Beleid). Het is duidelijk 
dat de huidige inzichten moeten leiden tot een 
andere manier van invullen van dergelijke grote 
gebieden, met de nadruk op natuurherstel en 
duurzame ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd 
dat de ook de andere actoren deze weg willen 
verkennen, omdat ook zij weten dat er niet meer 
te morsen valt met open ruimte.

 
Tekst: Bart Vanwildemeersch
Foto’s: Luc David

Dit artikel geeft het standpunt weer van de 
West-Vlaamse Milieufederatie vzw


