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LANDSCHAP
Het realiseren van de A11 moet meer zijn dan louter een infrastructuurproject. In 
de betreffende context, én voornamelijk in de zone ten oosten van het Schipdonk 
- en Leopoldkanaal, is het integreren van een nieuwe weginfrastructuur een delicate 
opdracht. De weginfrastructuur mag geen arti ciële structuur zijn die het gebied verder 
onderverdeelt, geen autonome  guur die zich, wars van zijn context, door verschillende 
landschappen beweegt. 

Landschappelijke integratie betekent in de eerste plaats dat de ruimtelijke en 
landschappelijke context als uitgangspunt genomen wordt. Dit betekent dat de 
behandeling van de A11 afgestemd wordt op de lokale condities wat een genuanceerde 
benadering geeft.

Nadenken over landschappelijke integratie beperkt zich echter niet tot het tracé van de 
A11 zelf. Behalve ingrepen langsheen de nieuwe infrastructuur kunnen landschappelijke 
ingrepen in de (onmiddellijke) omgeving van het tracé een sterke(re) rol vervullen 
bij het integreren. Hierbij moet steeds gezocht worden naar de meerwaarden die deze 
ingreep kan bieden voor de lokale schaal, ook op het gebied van landschap. Het project 
is een mogelijke aanleiding voor een aantal concrete ‘ingrepen’ langs het tracé. Hierdoor 
genereert het bovenlokale project een meerwaarde op lokale schaal. De meerwaarde 
kan uiteenlopend van aard zijn: een hogere belevings- of gebruikswaarde, meer 
landschappelijke coherentie, ontsnippering van gebieden, begrenzing of omkadering van 
gebieden.
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5 belangrijke ruimtelijke meerwaarden bereikt binnen PPS-project A11
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ZONE 06 
(N49 EN AANSLUITING A11-N49)

185
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6.3.2 Beboste structuur voor aansluitingscomplex als herkenbare identiteit 
en visuele afscherming van verkeer ten opzichte van dichtbijgelegen 
woningen

De hoogte van de ongelijkvloerse kruisende takken wordt beperkt door een ingraving van 
het laagste niveau. De inpassing van het aansluitingscomplex in het landschap gebeurt 
door het beplanten van de tussenbermen met struiken, heesters, en bomen. Het grid van 
bomen volgt de richting van de Natiënlaan. De langwerpige bufferbekkens worden in dit 
grid ingepast. Het ontwerp en inrichtingsconcept voor het aansluitingscomplex sluit zo 
maximaal aan bij de toekomstige inrichtingsprincipes voor de Natiënlaan. 

Als startpunt van deze stedelijke invalsweg krijgt het aansluitingscomplex een duidelijk 
herkenbare identiteit, gekoppeld aan deze van de Natiënlaan. Door de relatief hoge 
beplanting wordt een visuele afscherming gerealiseerd van het verkeer ten opzichte van de 
nabij gelegen vrijstaande woningen en hoeves.

Fig: Snede door N49 ter hoogte van het aansluitingscomplex A11-N49 richting Antwerpen
 v.l.n.r.   etspad - parallelweg - bufferbekken - N49 komende van Antwerpen richting Brugge 

- tunnel N49 -  A11 komende van Brugge richting Antwerpen
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Fig: Aansluitingscomplex als onderdeel van de Natiënlaan
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Visualisatie 26: Aanslutingscomplex A11-N49 vanaf de Zuidwatergangdreef
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overzicht ontwerp verkeerswisselaar  N49-A11
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zicht vanaf de N49 rijdend richting Knokke op brug K104, de bomencorridor begeleidt de route naar de kust

335

De N49 is een belangrijke toegangsweg naar Knokke. Door haar ligging kan deze as een structurerende invloed hebben op het 
landschap. De N49 wordt horizontaal op het maaiveld gehouden en wordt versterkt met een dubbele rij van hoogstammen. De 
aansluiting met de A11 wordt daardoor ondergeschikt aan het beeld van de N49. De pijlers van de viaducten staan in het verlengde 
van deze bomenrij. Op enkele plaatsen wordt een overgang in brugconstructie vervangen door een tunnel om het beeld op het 
cultureel erfgoed van de Hoekemolen te beschermen.

Structurerend Landschapsontwerp
De N49 is de verbindingsweg tussen Antwerpen en de kust. Ze wordt afgebouwd van snelweg tot lokale weg ter hoogte van de 
rotonde van Westkapelle. In haar bestaande toestand wordt de N49 gekenmerkt door een visueel sterk aanwezige lijnaanplanting 
in de zone Maldegem-Hoeke. In het ontwerp van de A11 wordt deze weg doorgetrokken als snelweg tot aan de verkeerswisselaar 
Westkapelle. Dat levert de opportuniteit om deze belangrijke invalsroute naar de kust uit te werken als één van de structurerende 
lijnen in het landschap. De voorgestelde dubbele lijnaanplanting structureert het landschap als een hedendaagse infrastructurele 
ingreep. 

Landschappelijk Infrastructuurontwerp
Vanuit het landschap staat de N49 centraal als structurerende as en wordt daarom op het maaiveld gehouden. De verkeersknoop 
is ondergeschikt aan de structurerende as van de N49. Al de aansluitingen worden gemaakt onder of over de N49. De kunstwerken 
spelen hierop in, hun architectuur versterkt dit principe. De kruisende verbindingsweg Brugge-Knokke ligt op een viaduct dat 
door de bomenrijen snijdt. De architectuur van de brug is ondergeschikt gemaakt aan het dominante beeld van de dubbele 
bomencorridor, haar tussenpijlers worden ingeplant in de assen van de bomenrijen en de aanliggende taluds volgen de richting 
van de N49. De compositie van de brug is volledig aangepast aan het sterke beeld van dit landschappelijk infrastructuurontwerp.

8.4. N49 ALS STRUCTURERENDE AS
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de rotonde als waterlandschap
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Het grote binnengebied van de rotonde wordt geheel uitgegraven om een fietsverbinding te maken. Door de hoge grondwaterstand 
ontstaat een verrassend waterlandschap. Het vervangt een aantal ingekokerde verbindingen en sluit  aan bij een reeks verbeterde 
faunapassages die de historische graslanden van de Palingpotweiden verbinden met het Zwin. De fietser rijdt in een open 
waterdichte constructie doorheen dit waterlandschap. De autobestuurder heeft er een panoramisch zicht op vanop de rotonde. 
Op deze manier biedt het ontwerp voor de rotonde een meerwaarde voor fauna, fietsers en autobestuurders. Knokke krijgt een 
unieke ‘toegangspoort’ die de overgang maakt tussen het polderlandschap en het stedelijk gebied van de kustgemeente.

Structurerend Landschapsontwerp
Het landschap geeft vorm aan de infrastructuur. De hoge grondwaterstand maakt een doorgang onder de rotonde voor fietsers niet 
evident. Door het binnengebied uit te werken als een open waterlandschap en de fietsdoorgang te realiseren met een waterdichte 
open constructie wordt de randvoorwaarde van het waterpeil de opportuniteit voor een uniek ontwerp. Deze oplossing laat toe een 
aantal duikers weg te laten en te vervangen door deze genereuze open verbinding. Dit maakt het mogeijk om de Zuidwatergang 
zonder kunstmatige verlaging van de waterstand door te trekken onder de rotonde en te laten uitvloeien tot een waterlandschap 
binnenin de rotonde. 

Landschappelijk Infrastructuurontwerp
De infrastructuur versterkt dit landschap. De rotonde wordt licht verhoogd uitgewerkt om de onderdoorgang te optimaliseren in 
functie van de maximale grondwaterstand. De doorgang van de waterlopen wordt zo open mogelijk uitgewerkt, zodat er een brede 
doorgang naar het polderlandschap ontstaat. De rotonde ligt voor een kwart op een brugconstructie aan de kant van de polder. 
De fietser geniet van deze riante toegang naar Knokke. Ter hoogte van de brugconstructie heeft de autobestuurder een open zicht 
op dit waterlandschap door het gebruik van transparante balustrades met spijlen. Op de andere plaatsen worden steenkorven tot 
één meter boven het peil van de weg getrokken, aansluitend bij de vormentaal van de faunapassages.

8.5. ROTONDE NATIËNLAAN ALS WATERLANDSCHAP
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Drie elementen in de directe omgeving zijn van invloed 
op het ontwerp

Functionele langzaam verkeerroutes worden gemengd 
met landschap

Doel is het karakter van het open polderlandschap de 
rotonde binnen te trekken

De waterloop Noordwatergang wordt dit landschap 
binnengeleid

rotonde - vogelvlucht kijkend naar Knokke - Heist 
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K45-K46 - constant parallel fietsen aan het Tweelingenkanaal
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De lokale weg die het havengebied verbindt met de Heistlaan en de A11 kruisen de structuur van het Tweelingenkanaal. Deze sterke 
structuur wordt gekenmerkt door de grootschalige aanplantingen van populieren, de dijken langs de kanalen, de jaagpaden op de 
dijken en de watergangen langs de dijken. Deze landschappelijke structuur beïnvloedt het ontwerp van de twee brugconstructies 
die haar kruisen. 

Structurerend Landschapsontwerp
Het jaagpad langs de oostelijke kant van het Tweelingenkanaal wordt onder de brugconstructies doorgetrokken. Het bestaande 
historische graslandschap wordt zo goed mogelijk behouden door een compacte configuratie van de A11 en de lokale weg. Aan 
de westelijke kant wordt een natte zone gecreëerd tussen de twee wegen in. Op die manier geeft het landschap vorm aan de 
infrastructuur. 

Landschappelijk Infrastructuurontwerp
De architectuur van de twee brugconstructies tast de structuur van het Tweelingenkanaal zo weinig mogelijk aan. Tijdens het 
integrale ontwerpproces werd al vroeg besloten om zowel de A11 als de lokale weg op enige hoogte te laten kruisen met de 
kanalen. Hierdoor is het mogelijk de jaagpaden in een continue rechte lijn over de dijken door te laten lopen en het bijzondere 
perspectief en het lange doorzicht te behouden. De bruggen kruisen daardoor op hoogte van de boomkruinen. Voor de inplanting 
van de pijlers is een abstracte en gelijkmatige structuur gecreëerd die de dijken en fietspaden vrijwaart van obstakels. De pijlers 
worden in de oevers op de waterlijn geplaatst. De bruggen landen aan weerszijden van de kanalen op taluds. Deze taluds zijn iets 
teruggetrokken om de landschappelijke structuur van bomenrijen, dijklichamen en watergangen te versterken. Bijkomend voordeel 
is dat de fietsdoorgang vergemakkelijkt wordt. De lokale brug is zo slank mogelijk ontworpen. Het brugdek wordt ter plaatse gestort 
en heeft een gebogen onderzijde waardoor het sterk verjongt naar de randen. Dit dek is zonder verdikkingen of onderslagbalken 
direct op de stalen buispalen bevestigd. De roestvrijstalen balustrades in spijlen zijn zeer transparant en veiligheidsconstructies 
op de brug zijn hier niet noodzakelijk.

8.3. KRUISING TWEELINGENKANAAL
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K35 - een continue dijkrand tussen beide landschappen.
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De delicate overgang tussen het havengebied en het polderlandschap wordt ontworpen als een dijkrand, zodat de infrastructuur het 
landschap versterkt. Het typeprofiel van deze nieuwe dijk wordt consequent doorgezet tussen de twee kanalen. De infrastructuur 
wordt gebundeld zodat grond vrijkomt aan de voet van de dijk. Hierdoor kan een doorlopend fietspad gemaakt worden tussen 
beide kanalen. De overbreedte wordt ingezet om het biologisch waardevol gebied uit te breiden. 

Structurerend Landschapsontwerp
Het landschapsontwerp geeft vorm aan de infrastructuur, gebruik makend van de landschappelijke bouwstenen. Het bestaande 
hoogteverschil tussen de haven en de polder wordt ingezet om een continue dijkrand te creëren tussen beide landschappen. 
Het gewapend grondmassief van de dijkrand wordt ingezaaid met streekeigen vegetatie. Twee lijnaanplantingen worden voor het 
dijklichaam geplaatst. Samen met de dijkvegetatie geven zij een mooie en coherente beëindiging aan het polderlandschap. Dit 
structurerend landschap wordt doorgetrokken ter hoogte van het VLM landinrichtingsproject om een visueel scherm te creëren 
ten opzichte van de dorpskern van Dudzele. Waar de overbreedte het toelaat worden plassen gegraven die de biotoop vergroten 
langs deze biologisch waardevolle gebieden. Een fietspad vervolledigt dit ontwerp. Dit fietspad wordt doorgetrokken van kanaal 
tot kanaal. Het snijdt tweemaal onder het dijklichaam om een verbinding te maken met de fietspaden langs de interne havenweg.
 
Landschappelijk Infrastructuurontwerp
De A11 wordt aangelegd bovenop het dijklichaam aan de zuidelijke rand van de haven. Waar mogelijk wordt de dijkrand één 
meter boven het peil van de A11 getrokken om de gewenste balustrade te creëren door middel van het landschapsontwerp. Waar 
een afscherming van het geluid opgelegd is, wordt een transparant geluidsscherm voorzien dat het zicht op het polderlandschap 
niet ontneemt. Dit scherm wordt sober uitgewerkt met verticale staanders. Deze staanders geven de minste verstoring, zowel qua 
uitzicht als aanzicht. De verticale lijnen worden opgenomen tussen de verticale stammen van de lijnaanplantingen. Bovendien 
verdwijnen ze visueel wanneer men er met een zekere snelheid langs rijdt.

De dijkrand wordt zo consequent mogelijk doorgetrokken van Boudewijn- tot Tweelingenkanaal. Aan het Boudewijnkanaal wordt 
ze beëindigd op een zeker afstand van het kanaal om een riante faunapassage te garanderen. Volgens de meest stringente 
voorwaarden zal deze opening kleiner zijn dan die uit het referentieontwerp. Dit laat toe om het profiel van het landschapsontwerp 
maximaal door te trekken vooraleer aan te zetten met het viaduct. 

8.2. HAVENRAND ALS DIJKRAND
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K57 - faunapassage A11 over de Zwinnevaart 
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De migratie van fauna is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van een grootschalige infrastructuur. Met de komst van de 
A11 en de doortrekking van de N49 tot aan de rotonde in Knokke moeten een aantal belangrijke nieuwe passages gemaakt worden 
om de verbinding tussen de bestaande biotopen niet te verbreken. Het ontwerp van het geheel van deze faunapassages is een 
uitdaging om enerzijds een zo goed mogelijk systeem van corridors te maken en anderzijds het landschap te versterken.

Structurerend Landschapsontwerp
In eerste instantie wordt in het hoofdstuk over het Statutaire Landschap de inventarisatie gemaakt van de Habitatnetwerken. 
Deze inventarisatie brengt de gebieden in kaart die de leefwereld vormen van de fauna. Het geeft de gevoeligheid van de 
verschillende deelgebieden aan. De verschillende passages zijn op die manier geen losstaande kunstwerken, maar maken deel 
uit van een ecologische structuur. Deze bouwwerken dragen bij tot het structureren van het landschap en sluiten zich aan bij het 
geheel van lineaire infrastructuren zoals de hoofdwegen, de primaire ontsluitingswegen, de lokale wegen, de spoorwegen en het 
fietsroutenetwerk.

Landschappelijk Infrastructuurontwerp
Het ontwerp van de kunstwerken is gebaseerd op deze visie.  Een structuur van faunapassages wordt aangelegd om de belangrijkste 
corridors tussen het Habitatnetwerk te verzekeren. Op sommige plaatsen zijn duikers opgewaardeerd tot kleine faunapassages 
en de dimensies van de voorziene faunapassages zijn aanzienlijk vergroot. Deze visie is toegepast en vertaald in het ontwerp van 
de passages van de primaire waterlopen van de Lisseweegse Vaart, de Zijdelingse Vaart, de Hoekevaart, de Zwinnevaart en de 
Noord- en de Zuidwatergang. De architectuur van deze faunapassages is sober en integreert zich in het landschap. Er is gekozen 
voor vleugel- en kopmuren in steenkorven. Waar mogelijk is geprobeerd om de doorgangen natuurlijk te begeleiden met grond en 
groen. Een dertiental faunapassages laten zo toe om de A11 op een verantwoorde wijze in te passen in het landschap

8.1. FAUNAPASSAGES








