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Masterplan Scheldekaaien Sint-Amands

Offerte 30.09.2019
In opdracht van Puurs-Sint-Amands
met ondersteuning van Team Vlaamse Bouwmeester

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de
Scheldekaaien en aanpalende omgeving in Sint-Amands, eventueel gekoppeld aan
de uitvoering van deelopdrachten binnen het masterplan en/of de supervisie bij de
realisatie van het masterplan

Sint-Amands op het cyclische ritme van de Schelde
Sint-Amands ontstond op een
zandheuvel dicht op de Schelde.
De uitdijende Schelde legde vaak
een zekere veiligheidsafstand op,
maar in Sint-Amands kon men
als het ware ‘aan’ de Schelde gaan
staan. De Sint-Amandenaar is zo
opgegroeid met eb en vloed, met
springtij en doodtij, met wisselende
waterstroming en de tussenperiodes
van stille waters, met de occasionele
stormvloed… De cyclische ritmes
van de Schelde vormden lang
de levensbasis. Vandaag lijkt de
Schelde ietwat weggeduwd naar
de achtergrond. De ontwikkeling
van het dorp - en mogelijks nog
meer sinds de fusie - gaat eerder de
kouters in, en de waterkering van
het sigmaplan heeft de rivier nog
wat verstopt. De cyclische ritmes
van de Schelde zijn er echter nog
steeds én kunnen opnieuw de motor
vormen van Sint-Amands.

Tes flots ont ameuté, de leurs
rythmes, mes vers ;
Tu m’as pétri le corps, tu m’as
exalté l’âme ;
Tes tempêtes, tes vents, tes
courants forts, tes flammes,
Ont traversé comme un crible,
ma chair ;
(Emile Verhaeren - L’Escaut)

Et les cadrans des tours, ces veuves
Droites, de mille en mille, au bord des
fleuves,
Suivaient, obstinément,
Cet homme fou, en son entêtement
A prolonger son fol voyage.
(Emile Verhaeren - Le passeur d’eau)
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Halfdaags: een waterlandschap bouwen
Het ritme van de getijden bepaalt de horizontale en verticale uitdijing
van de Schelde. Tweemaal daags is ze majestueus breed en vlakbij, en
telkens nauwelijks zes uur later ligt ze een pak dieper, omgeven door een
grijsbuin sliklandschap. Vanop de kaai kan de geduldige palingvisser dit
aanschouwen. Buiten de kern is door stelselmatige indijking de relatie
tot de Schelde beperkt. Hier zoekt de blik de eerder sobere polder op
die oorspronkelijk ook bij de Schelde hoorde, maar nu ook nog steeds
halfdaags en bij laagtij water naar de Schelde loost. Het halfdaagse ritme
van de Schelde is de motor van een watercultuur en een toekomstig
waterlandschap. We zoeken het raakvlak met die dynamiek danig te
vergroten door de Schelde meer te laten in- en uitdijen (horizontaal),
door te stijgen en te dalen t.o.v. de waterlijn (verticaal) en ook de polder
als waterbuffer sterker uit te spelen. Het water is immers een prachtig,
oneindig lang durend schouwspel dat identiteit geeft aan Sint-Amands.

Van dagdagelijks tot jaarlijks: een watercultuur verder
laten groeien
Nog geen honderd jaar geleden bruiste de kaai van de activiteit en floreerde
de handel en nijverheid. Sint-Amands heeft deze rijke geschiedenis voor
een groot deel te danken aan haar positie in deze strategische bocht van de
Schelde, en haar statuut als ‘vrij’staat. Het diverse patrimonium is hiervan
de stille getuige. Maar ook zeker de gedichten van Emile Verhaeren, als
zoon van een lakenhandelaar. Ze weerspiegelen onze visie op Sint-Amands:
uit zijn oeuvre spreekt hoe de rivier dagdagelijks beleefd wordt. Het is die
watercultuur die aanleiding geeft tot een rijke identiteit en eigenheid voor
Sint-Amands. Water en woord zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Bij een watercultuur hoort logischerwijs ook een nieuw concept voor een
“museum”. Een cultuur gedrenkt in de waterlandschappen van de Schelde,
vormt de motor voor een resem aan spontane ritmes. Die ritmes zijn zo rijk
en divers dat we ook een divers patrimonium met een veelvoud aan relaties
met het waterlandschap moeten inschakelen om ze te accommoderen: een
centrum voor “water en woord” (misschien kan het lokale bibliotheekpunt
hier een plaats krijgen?) tussen kaaipromenade en ‘het schoor’, waar men
dagelijks boeken kan uitlenen of de twee-wekelijkse bio-vismarkt tijdens het
palingseizoen kan bezoeken; in het veerhuis dat opnieuw wordt opengesteld
als onthaal op het knooppunt tussen Kaai, Dam en Kerkstraat worden
de seizoenale bootbezoekers ontvangen, of kan men zich inschrijven
voor een van de wekelijkse kayak- of zeillessen; in de voormalige pastorij
werken en verblijven jaarlijks ‘artists in residence’ om te werken aan een
nieuwe productie, of onderzoekers op een water- of woord-gerelateerd
onderzoeksproject…

Tientallen jaren en 350-jarige storm: een visie voor
Sint-Amands van Schelde tot kouter
Sint-Amands transformeerde de laatste tientallen jaren stapsgewijs, op
subtiele wijze. Stelselmatig volgde het dorp de veranderingen van de
Schelde. De gebouwen langs de kaai pasten zich willens nillens aan aan
het ophogen en uitbreiden van de kaai. De functies verhuisden naar
binnen toe, verder weg van de Schelde. Het zwaartepunt van Sint-Amands
verschoof van Schelde naar kouter. Die tendens is ook leesbaar in de de
sterke verkavelingsbouw in de kouters sinds de jaren 1970, en de recente
verplaatsing van verenigingen naar de Nestel op de site van de voormalige
schoenfabriek. De Schelderelatie werd in die beweging wat uitgehold. Laten
we Schelde, polder en kouter nu samen bedenken en zo de toekomst voor
Sint-Amands uitzetten.
Dat betekent meer ruimte voor water en waterlandschap voor de
toekomstige klimaatveranderingen, maar ook een visie over hoe dit
waterlandschap aansluiting vindt op enkele hoger gelegen kouters die van
nature een collectieve schaal hebben (denk aan de sites van de GO School,
de rusthuissite, de sportsite). Nieuwe woonvormen die aansluiten op het
waterlandschap gaan dus hand in hand met het vrijwaren of herwinnen van
de strategisch grootte en publieke karakter van de achterliggende kouters,
die heel wat belangrijke publieke infrastructuren huisvesten. Samen vormen
ze het raamwerk van een nieuwe ontwikkelingscyclus die verder bouwt op
de specifieke identiteit van Sint-Amands, van Schelde, over polder tot aan
de kouters.
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Naar een visie voor Sint-Amands...

We versterken de diversiteit en de beleving van de (water)landschappen van Schelde, Polder, en Kouter.

Snede 1

“Straks mosselen gaan eten in de nieuwe
Amandus, of blijven we hier nog enen
drinken?”

Snede 1

I NF O

“Nu kunnen we ook dichter bij het water”
Nog paling gevangen Roger?

“What a beautiful town, amazing!”
“Fantastisch om hier te wonen”

VEER

Team A

Snede 1

“De dorpsschool als koer voor het dorp”

“Een wildernis aan de rand van het dorp!”

“moesttuintjes langs de Dam, voor de
School en alle omwonenden!”

“het oud-mannekeshuis treed uit z’n isolement”

Snede 1

“...En hier brachten ze vroeger de meststoffen
weer weg met de boot”
“Niet te geloven, zo schoon hier nu””

Snede 1

“Hier is het nog echt stil”

Snede 1
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Schaal 1/1250

...van Schelde tot Kouter

...en bouwen dwarse relaties verder uit, zowel in relatie tot bestaand en nieuw patrimonium voor het dorp

S chool koute r

*Beplante parking als entree

1.
*Grafmonument Emile Verhaeren

2.

*Woonproject het Dorpshuis

7 ,6mTAW

6 ,55mTAW

8mTAW

6 ,55mTAW

7 ,1mTAW

*Een nieuw onthaal in het veerhuis
*De Pastorij als verblijf voor ‘artists in
residence’

6 ,55mTAW

3.

5 ,80mTAW

7 ,1mTAW

6 ,7mTAW

*Een nieuw centrum voor Woord & Water
*Wonen rond de Damvijver

4.
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*Een tuin voor school en woonzorgcentrum

5.

Koute r park

*Natuuronthaalgebouw
*Hydraulische uitkijktoren

*Verblijven in het vijvergebied

Spor tkoute r
D

*Een evolutief waterlandschap

am

6.

*Waterzuiveringsstation
*Molenmuseum

Spoorweg

*Steenovens

Schaal 1/6000
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Een dynamisch en evolutief waterlandschap...

We bouwen verder op de historische dijkevolutie om een dynamisch waterlandschap te creëren.
...van Schelde naar polder
De beschermingslijn van 8m bepaalt de relatie tussen Schelde
en polder.

1.

Een herwerkte lijn heractiveert de historische gelaagdheid om
de Schelde dieper te laten binnendringen, en de relatie met
de Schelde zo intenser en gevarieerder te maken. Er ontstaat
niet enkel een dijk en een kaai, maar ook een overstroombare
lighelling, een zitbank- of podiumdijk...
Op drie plekken wordt de 8m lijn fundamenteel hertekend:
1. het praalgraf van Emile Verhaeren wordt opnieuw beter in
(1)
relatie gebracht met de rivier door de achterzijde opnieuw in
2. een
te groenen en de overgang naar de dijk te expliciteren; (2)
nieuwe inham ten zuiden van de kaaien maakt een nieuw plek
3. in het zuiden herovert de Schelde
voor en aan de Schelde; (3)
op middellange termijn een groot deel van de polder (maar
in eerste instantie kan de 8m beschermingsdijk wel gewoon
4. op langere termijn kan het zuidelijk deel
blijven bestaan); (4)
zelfs verder teruggegeven worden aan de Schelde.

2.

... van kouter naar polder
Huidige Scheldedynamiek

Team A

De beschermingslijn bepaalt ook de relatie tussen de kouter
en de polder. Afstromend regenwater moet immers steeds
gebufferd worden om dan bij laagtij geloosd te worden.
Drie deelbekkens komen uit in de projectzone die opgedeeld
is in drie deelzones voor afwatering, met elk hun eigen ‘outlet’
naar de rivier. Dit systeem gaat vaak verloren in de aandacht
naar de opzwellende rivier, maar toenemende, intensere
regenval zal de noodzaak van ruimte voor water aantonen. We
nemen hierop een voorafname en creëren een vijverlandschap
dat zich als structuur in de polder inschrijft.

Huidige bekkens en buffervijvers

1.

3.

2.

1. een systeem van kleine vijvers in
Deelbekken (1):
2. één grote plas kan permanent
achterliggende tuinen; (2)
gevuld worden, terwijl een tweede de variaties in neerslag
3. een uitgebreid systeem van vijvers die op termijn bij
buffert; (3)
de Schelde gaan horen.

3.

Een nieuwe ecologie
De uitdijende Schelde en de opzwellende polder creëren
samen een nieuw, dynamisch waterlandschap dat in de tijd kan
evolueren. De polder kan nog verder teruggegeven worden
aan de Schelde. Zo ontwikkelt er zich opnieuw een gevarieerde
ecologie die de natuurlijk kenmerken van het Scheldelandschap
herstelt en uitbouwt: Schelde, slikken en schorren, kreken,
rieteilanden, moerasbos, getijdenbos, poldervijvers...

Voorstel Scheldedynamiek

Voorstel vijversysteem in de polder

4.

Maar deze ecologie maakt niet enkel deel uit van het
(toekomstig Nationaal?) Scheldepark. Het waterlandschap zou
moeten evolueren tot een echt landschapspark waarbinnen
de nieuwe relatie van Sint-Amands met het water wordt
geïntensiveerd en uitgebuit.
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Slikken en schorren / rieteilanden

Een dynamisch, evolutief
landschapspark

Poldervijvers

Toeëigenbaar polderlandschap (landbouw, sport...)

7m “dam”

Nat bos/Moerasbos/
Getijdebos

sne

6m wandelpad

Schelde

8m stormdijk

1847 - voor kaaien
1989 - voor sigmaplan
2019 - huidig na sigmaplan
202x - voorstel
203x - voorstel toekomst

Een landschapspark voor Sint-Amands

Het landschapspark wordt de drager van de watercultuur.
Een hertekende Scheldeoever

Een gevarieerd en intens
beleefbaar polderlandschap

Langsheen de Schelde ontstaat
een kalm ritme van elementen die
bij de rivier horen: een sluis, de
uitkijktoren, de kaai, het graf van Emile
Verhaeren... Elk van deze plekken geeft
een andere betekenis aan en ervaring
van de Schelde.

Wonen en grootschaligere
dorpsvoorzieningen op de kouter

De polder vormt een uitgestrekt
vijverlandschap met verschillende
karakters. In het noorden tot aan
de kaai vormen een set plassen met
duidelijke morfologie een directe
relatie tot de (achter)tuin; de
permanente damvijver en buffervijver
vormen een nieuw zwaartepunt in
Sint-Amands, op de overgang tussen
de kaai en de herwonnen polder voor
de Schelde; de vloedvijvers naar het
zuiden vormen de ruggengraat van
een nieuwe Schelde-ecologie van het
landschapspark.

De kouters hebben een strategische
schaal en publiek karakter met
belangrijke voorzieningen voor
Sint-Amands. We streven ernaar
om deze kouters aan de hand van
bestaande en nieuwe verbindingen
evidenter aan het landschapspark te
hangen. Zo kunnen ze zich een deel
van de polder toeëigenen - denk
aan een klaslokaaltje aan de plas
-, of andersom worden de functies
evidenter bereikbaar van aan de
Schelde.

schoolsite - historische as
verzonken boot
tuinvijvers

praalgraf E. Verhaeren
kaaien / kerk en dorpshal

gemeentehuissite - dorpsloop

overzet/water&woord centrum
damvijver

buffervijver

zorgsite - padenstructuur

uitkijktoren
natuuronthaal

toeëigenbare polder
vloedvijvers

steenoven

Evident bewegen in en naar het landschapspark
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Schelde, polder en kouter hangen zijn verbonden met
elkaar door een netwerk van publieke ruimte, van
pleinen, wandelstraten, wegels, paden en dergelijke meer.
Sommigen bestaan reeds, andere moeten verbeterd
worden en nog anderen terug opengemaakt - denk aan het
17traject
van de Dorpsloop naar het oud-gemeentehuis. De
pp.
hoofdfietsverbindingen lopen door het dorp en langsheen
3
de6poude
spoorbaan (naar Puurs), langsheen de dijk wordt
p.
snelfietsen (sportfietsen) stapsgewijs vertraagt, om abrupte
overgangen te vermijden. De dijkpromenade, de kaai,
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e
s
.
wandelzone’s.
2pp Fietsers worden er niet uitgesloten, maar
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hoge snelheden gemeden dankzij een gepast ontwerp van
de publieke ruimte (materialiteit, invulling…), maar ook
door een duidelijk alternatief voor snelfietsen te voorzien
(via de E. Verhaerenstraat, Hekkestraat en Kappellelaan).
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sportsite - fabrieksas
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Een vernieuwde dorpskern

Een opeenvolging van plekken in relatie tot de Schelde...
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8mTAW

1.
2.

Een promenade langs het vliet, van parkeerpark tot het
grafmonument van Emile verhaeren...
Schaal 1/1000
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1. Grafmonument E. Verhaeren
2. De Kaai als podium
3. Trappenpartij naar het water
4. Onthaal
5. Gastenverblijf

6. VWoonproject olkshuis
7. Promenade
8. Centrum Woord&Water
9. Veerpont
10. Kreek

3.

...Een heringerichte kaairuimte als platform met uitzicht
het vernieuwde veerhuis als onthaal- en ontmoetingsplek...
11. Woonproject Dam
12. Kayakclub
13. Moestuinen
14. Lab School

het centru

...Sint-Amands als dorp van Water & Woord

14.
11.

D

a
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13.
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11.
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...Een pleisterplek aan het water,
um Water&Woord tussen Schelde en Polder...

...Wonen aan het water
tussen Dam en Kreek...

...Vijvers tot aan het natuurcentrum...

...Het veerpond als sluitstuk
9

Team A

Een nieuw onthaal tussen kaai en Kerkstraat

Het kerkplein wordt een echte
onthaal- en ontmoetinsplek voor
het Dorp. De zichtrelatie met de
Schelde wordt hersteld.

10

De kerkstraat vormt het historische hart van
het dorp, als verbinding tussen Schelde en
Kouter. De kerk torent boven alles uit, maar de
beschermende huizenrij tussen kaai en Kerk is
eveneens onlosmakelijk verbonden met het beeld
van Sint Amands. Door opeenvolgende ophogingen
en uitbreidingen van de kaai is de relatie tussen
Kerkstraat, huizenrij en Schelde gaandeweg verstoord.
Dit willen we herstellen, door een uitgekiend
ontwerp van Kaai en kerkplein en het inzetten van
een mobiel keerelement in het verlengde van de
Kerkstraat. We wensen de open ruimte van kaai en
kerkplein te ‘ontsnipperen’ en ook de ‘achterzijde’
van de huizenrij op de Kaai te activeren. Dat doen
we door het voormalige veerhuis in ere te herstellen.
Op dit moment is de toegankelijkheid en de relatie
tot de kaai problematisch. In twee bewegingen
wordt hieraan verholpen: een verzonken tuin met
waterspiegel geeft het veerhuis de nodige ruimte, en
maakt van het kerkplein een aangename verblijfsplek;
het aangrenzende woongebouw koppelen we aan
het Veerhuis, als een soort ‘antichambre’ die deel

uitmaakt van het publieke domein van Kaai en
kerkplein. Samen bieden ze wel voldoende plaats
voor de voorzieningen die nodig zijn om een gastvrij
onthaal te kunnen organiseren: een infopunt, sanitair
en berging voor bij de kaai. Het veerhuis speelt zo
opnieuw z’n rol als centrale ontmoetingsruimte op
de kaai, en de relatie tussen kaai en kerkplein wordt
hersteld.

4. 3.

2.

Schaal 1/500

1.

1. Verzonken tuin & waterspiegel
2. Antichambre onthaal
3. Onthaal
4. Toegang sanitair en berging kaaien
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Historische foto van het Kerkplein. De Schelde
is duidelijk voelbaar in de achtergrond

Een leeggemaakte woning biedt nieuwe
ruimtelijke mogelijkheden als overdekte
onthaalplek. Casa Mosogno - Buchner Brundler

INFO

Onthaal

Onthaal

Waterspiegel

Schaal 1/150
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Het nieuwe centrum voor Water & Woord

We brengen Water & Woord,
Schelde & Polder met elkaar in
relatie.

De relatie tussen de kaai en de polder van SintAmands wordt momenteel ontsiert door een
scherm van coniferen. Deze overgang zou zoveel
beter kunnen worden geënsceneerd! Net voorbij de
huidige locatie van aanlegsteiger bevindt zich een
sluiselement dat momenteel de waterafvoer van een
deel van van polder en het hinterland regelt. Door
deze infrastructuur bij te sturen kan in het eerste
onbebouwde deel van de polder een plas ontstaan.
Zo biedt deze locatie onverhoopte woonkwaliteit aan
het nog te ontwikkelen woongebied langs de Dam, en
vormt het de ideale setting voor het centrum Woord
& Water.
Op historische kaarten is op deze plaats ook een
inham terug te vinden. Door deze te herstellen als
publieke ruimte, en het waterpeil van de bestaande,
achterliggende, plas te verhogen (tot 5m TAW), kan
in één beweging, op een relatief eenvoudige manier,
een dubbel waterlandschap gecreëerd worden.
In het verlengde van de huidige kaai maken we de
Schelde dus van dichtbij beleefbaar. De kaai wordt
beperkt ingekort, en maakt hier plaats voor een serie
van brede of hellende trappen die afdalen tot aan het
water, en het nieuwe centrum voor Woord&Water
omarmen.

12

Het gebouw zelf speelt in op het niveauverschil tussen
kaai (7,1m tot 8m TAW) en Waterplas (5m TAW). Op
het hoogste niveau staat het gebouw in relatie tot de
Schelde (inkomzone, leescafé, bibpunt), Het lagere
niveau is opgevat als een serie ruime en flexibel in te
richten ruimtes op niveau van de weelderige tuin die
uitloopt op het water van de plas.
Een vijver achter de dijk is natuurlijk geen
uitzonderlijk gegeven. Verderop langs de Schelde
vinden we regelmatig een zogenaamd ‘wiel’ terug
die nu dienst doet als visvijver, of de ecologische
en belevingswaarde opkrikt. Doordat deze plas
onmiddellijk aan een woongebied grenst, wordt de
woonkwaliteit van bestaande en nieuwe woningen
fundamenteel verbeterd. En waarom zou de
kayakclub hier geen plaats kunnen krijgen? Met de
plas als oefenplek, met een rechtstreekse toegang
tot de Schelde. Op de nieuwe, compacte wooncluster
tussen Dam en plas komen we later terug.

WAT E R
WAT E R

&
&

WOORD
WOORD

9.

3.

Schaal 1/500

1.

1. Inkom
2. Cafetaria
3. Terras
4. Bibpunt met Leeszaal
5. Flexibele ruimtes voor
tentoonstellingen en performances
6. Poëzietuin
7. drijvend ponton
8. Kreek
9. Sluis

2.
5.

5.

5.

6.
M

5.

DA

8.

4.

7.
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Windermere Jetty Museum - Carmody Groarke

Promenade

Louisiana Museum of Modern Art - Jørgen Bo
and Vilhelm Wohlert

Locatie van de huidige sluis, Polderzijde

Promenade

Locatie van de huidige sluis, Scheldekant

Centrum Water & Woord
Schaal 1/300
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Natuurbeleving ten midden van het vijverlandschap

7mTAW

2.

1.

8mTAW

3.

5.

8mTAW
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Hydraulische uitkijktoren

Moeras- en getijdenbos

Slikken en Schorren

4.

Leren en beleven aan de rand van
de getijdenvijvers.

Het nieuwe waterlandschap ontstaat door de
typeprofiel van de Schelde te diversificeren. In de
diepte ontstaan zo verschillende typelandschappen:
de Schelde met de slikken en schorren; het
getijdenbos in de ietwat hogere delen; moerasbos
die niet afhankelijk zijn van de getijden, maar van
de variërende neerslag in de polder. Het nieuwe
waterlandschap activeert de variatie door het
water toe te laten horizontaal en verticaal uit te
dijen. Zo ontstaan nieuwe slikken en schorren,
kreken, getijden- en moerasbos, een vijversysteem
in de polders waar regenwater tegengehouden en
niet langer halfdaags geloosd wordt. Dit nieuwe
fantastische landschapspark zal geleidelijk aan
transformeren door het toenemend slib. Op termijn,
wanneer zal blijken dat meer ruimte voor de Schelde
nodig is, kan de verdere polder worden opengesteld
en het landschapspark verder evolueren van een
vijverlandschap naar een getijdenlandschap.
Uitdijende Schelde: natuuronthaal
Een natuuronthaal moet het potentieel van
het nieuwe waterlandschap aanspreken. Het
natuuronthaal - op maat van grote groepen - laat toe
de verschillende landschappen te beleven: een speelen ontspanningsplek aan de poldervijvers die dienst
doet als startplek van een natuurbelevingstraject;

Schaal 1/500
Hydraulische uitkijktoren
1. Toegangsplatform
2. Hydraulische lift
3. Elektriciteitscabine

de ontmoetingsruimte van het onthaal overschouwt
de getijdenvijvers. Van hieruit kan me afdalen tot in
de slikken en schorren - we bevinden ons opnieuw
buiten -, of stijgen naar de ontmoetingsruimte die
dankzij de iets hogere positie een prachtig zicht werpt
op het moeras- en getijdenbos en de Schelde zelf.
Opzwellende Schelde: hydraulische uitkijktoren
Op het voormalige platform van de kouterfabriek
komt een uitkijktoren. De constructie zoekt zonder
schroom een directe relatie met de scheldeinfrastructuur. Die is praktisch, machinaal, overmaats
met een gevoel voor dynamiek. Men kan in de
uitkijktoren enkel stijgen door de hydraulische lift
te nemen. Die maakt gebruik van het water en het
principe van communicerende vaten om te stijgen en
te dalen: boven wordt de liftbak vol water gepompt
zodat die weer naar beneden komt, en vice versa. De
hoeveelheid water wordt berekend op basis van het
aantal personen in de lift. De twee uitkijkplatforms
liggen 5 meter uit elkaar, de amplitude van de
Schelde. Bij hoogtij is het onmogelijk nog op het
bovenste platform te komen; bij laagtij kan het wel.
De uitkijktoren werkt dus letterlijk op het zwellende
ritme van de Schelde. De uitkijktoren is zo een unicum
in Vlaanderen.
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Natuuronthaal
1. Inkom onder
2. Ontdekkingszaal
3. Slikken en Schorren put
4. Ontmoetingsruimte
5. Inkom boven
6. Poldercafetaria en kleedkamers
7. Onthaal Avonturenpark
8. Klimbos en Death ride
The hepworth Wakefield, David
Chipperfield arch.

6mTAW

Zwin natuurcentrum,
Coussée en Goris

Machinale Schelde-architectuur

Voormalige kraan van
kouterfabriek

7.

1.
4,6mTAW

2.

3.

6mTAW

6.

Natuuronthaal

Rieteilanden

8.

Avonturenpark

Schaal 1/500
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Strategische deelprojecten
We zetten een aantal lijnen uit om nieuwe (woon)
ontwikkelingen gericht te sturen, gebaseerd
op bestaande en nieuwe landschappelijke
kwaliteiten. We focussen op projecten waar
perceelsoverschrijdend zou kunnen gewerkt worden
en het strategisch potentieel dus groter is.

Op de kouters van Sint Amands is er
veel ruimtelijke kwaliteit verborgen in
de binnengebieden van de overmaatse
bouwblokken, en is het publieke karakter
vaak nog gevrijwaard. Denk aan de GOschoolsite, en de Woonzorgsite. Hoe
kunnen we deze kwaliteiten versterken
en tegelijkertijd een meer duurzame
dichtheid nastreven?

Het project ‘Kouterpark’, ‘Kapellekouter’
en ‘Sportkouter’ zijn hiervoor illustratief.
Daarnaast is er langs de Dorpsloop de
mogelijkheid om puntsgewijs een aantal
bouwblokfragmenten aan te pakken, en zo
beek te heropwaarderen en kleinschalige
verdichtingsprojecten te realiseren.

‘Kapellekouter’

Sportpark

Dorpsloop

Het potentieel van deze schoolsite is enorm:
het is nu al een fantastische plek voor de
schoolkinderen. Als de activiteiten van de
school hier zouden worden stopgezet, zou
het de ambitie moeten zijn om het publieke
karakter van deze open plek te versterken
als parkgebied. We stellen dus aan andere
benadering voor dan de klassieke verkaveling
van het perceel: kwalitatief verdichten doen
we door (een selectie van) de omliggende
percelen bij de ontwikkeling te betrekken,
door verdichting van de randen en de
transformatie (op korte en langere termijn)
van het omringende weefsel.

Sinds meer dan 125 jaar is het is het
‘oud-mannekeshuis’ gevestigd langs de
Hekkestraat. Een tiental jaar eerder had ook
de gemeenteschool aan de overzijde een
plaats gevonden.

Ook in het sportpark met de gemeentelijke
sporthal voelt men de schaal en het landschap
van de kouter. Het werd gebouwd op de
terrein van de voormalige kouterfabriek
en vormt de enige plek van de fabriek die
later niet verkaveld werden. Het sportpark
is omringd door typische villabouw van de
jaren 1970 waardoor een sterk contrast
ontstaat tussen de publieke site en de private
kavels. Het sportpark heeft een zeer directe
verbinding met de Schelde via de Sportlaan en
Kapellelaan. De sportactiviteiten zouden een
uitbreiding kunnen krijgen in de polder zolang
de sportactiviteiten compatibel zijn met het
polderlandschap. Het verkavelingslint tussen
polder en sportsite zou kunnen transformeren
naar een gemengder woonaanbod met een
transformatie van de dam als publieke ruimte.
Op termijn kan de Schelde zelfs tot hier
uitbreiden wat de plek als dam opnieuw zeer
bijzonder maakt. De transformatie van het
verkavelingslint mag wel nooit gepaard gaan
met een typische “waterfront”, maar moet
ten allen tijde het karakter van de dam als
kleinschalige publieke ruimte bewaren.

Ook de Dorpsloop zou een drager kunnen zijn
van een versterkte relatie tussen Schelde en
Kouter. Door een aantal strategische kavels
samen te bekijken, zou zich langs haar loop
een schakel van kleinschalige, groene publieke
dorpsplekken kunnen vormen, van Schelde
over Damvijver tot oud-gemeentehuis,
Spoorfietspad en Guma-site.

We geven nu alvast enkele mogelijke
randprojecten aan die rand bouwblok
herdefiniëren, en tegelijk bijkomende toegang
verlenen tot het binnengebied.
Het Dorpshuis. Het hoekpand (voormalig
dorpshuis met zaal) heeft een belangrijke
waarde in het straatbeeld, in de sequentie van
beeldbepalende gevels langs de Kerkstraat.
Kunnen we de huidige functionaliteit deels
bewaren als meerwaarde voor een nieuw
(collectief) woonproject?
De toegang tot de schoolsite aan de J.
Van Droogenbroeckstraat biedt vandaag
weinig ruimtelijke kwaliteit. Hier bestaat de
mogelijkheid om de gevelrand af te werken, in
dialoog met het naastgelegen herenhuis met
voortuin, en een vervangbouw op de locatie
van het schoolgebouwtje.
Een mogelijk bijkomend project zou de relatie
met Heikant en de productiezone Hemelrijken
versterken versterken.
Op een sterk bebost perceel langs de Emile
Verhaerenstraat zijn reeds een aantal ‘urban
villa’s’ gepland. We stellen voor om dit
bos deels te compenseren op de site, als
aanvulling op het open veld met kleinschalige
waterpartijen.

De oorspronkelijke kwaliteit van het
‘hospice’ in de velden is voor een groot deel
verdwenen. Nu de 60ies bungalows, geprangd
tussen de uitbouw van het woonzorgcentrum
en de achterliggende verkaveling aan
vervanging toe lijken, en de chiromeisjes hun
terreinen waarschijnlijk zullen verlaten, is het
de vraag hoe we de schaal van dit perceel
kunnen uitspelen. Er lijken winstkansen te
liggen in een intensere samenwerking tussen
scholen, woonzorgcentrum, bewoners van
de serviceflats en de directe omgeving, door
elkeen te laten losbreken uit de eigen cocon.
Bv. door het uitbaten van een gedeelde
moestuin langs de Dam? Niet zo’n gek
idee, ooit had de ‘hospice’ nog haar eigen
boerderij! En misschien is er wel plaats voor
een bijzonder leslokaal/vissershut aan de
plas?
De de verhuis van de chiro biedt de
mogelijkheid om een aantal moeilijke
‘achterkanten’ aan te pakken, zoals de
tuintjes van het sociale woonproject langs
de Borgstraat en aansluitend het rijtje
laagkwalitatieve arbeiderswoningen. Een
bijkomende kans ligt in het herstellen van
de relatie met spoorweg, een versnipperde
ruimte van lage kwaliteit maar van potentieel
groot belang voor Sint-Amands (snelle
fietsverbinding, parkeerruimte...).
Ingrepen die op korte termijn veel impact
kunnen hebben om het parkkarakter te
versterken zijn ontharden van de publieke
ruimte en het knippen van de infrastructurele
ruimte inkrimpen (knippen lus?). Het
herinrichten van de Hekkestraat als gedeelde
ruimte kan hierin een belangrijk stap zijn.

Het lijkt de moeite om het potentieel van de
bestaande bebouwing op de site zelf meer in
detail te onderzoeken, aangezien ze op een
kwaliteitsvolle manier op de site zijn ingeplant
Actoren:
Dorpshuis ‘De Leeuw’, productiezone
Hemelrijken, omwonende eigenaars, ANB,
private ontwikkelaars ‘urban villas’.

Actoren:
LAB School, Vrije basisschool De
Zonnebloem, Woonzorgcentrum,
Bewoners serviceflats, Sociaal huis,
Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Het bijzondere karakter van De Dam
wordt bepaald door kleinschalige
grondgebonden woningen in relatie tot
het open polderlandschap aan de andere
zijde. Een rijtje van een tiental rijhuisjes
vormt de uitzondering op deze regel.
Verderop richting kerk, vanaf het kapelletje,
verandert het pittoreske karakter. De hoge
zijde ‘verrommelt’, aan de polderzijde staan
twee gezinswoningen en een verzameling
loodsen. Het is hier dat het gewestplan een
woonzone voorziet. We streven hier naar
een compacte woonensemble met hoge
dichtheid, opgespannen tussen Dam en de
plas, gekenmerkt door een gevarieerd en
kleinschalig beeld van slanke kopse gevels,
weelderige (gedeelde) tuinen en passages
naar het water. Het zwaartepunt ligt langs de
waterkant, op respectabele afstand van de
bestaande bebouwing en gefilterd door een
dens bladerdek. Het centrum water&woord
vormt de kop van deze woonomgeving naar
de kaai toe.
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Schoolkouter

Als afwerking van het rijtje met tuin naar de
polder voorzien we een woonensemble met
de voeten ‘in’ het water, gelegen langs het
wandelpad dat de volledige polder doorkruist.

Actoren:
LAB School, Vrije basisschool De
Zonnebloem, Woonzorgcentrum,
Bewoners serviceflats, Sociaal huis,
Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Een tweede project omvat het vervolledigen
van het Lompenfabriek-project, met
een verheven plein naar de waterkant
(mogelijk inzetbaar als half ondergrondse
parkeergarage) en een doorsteek vanaf de
Borgstraat.
Verderop worden de percelen van de
voormalige houtzagerij, de site van het oudgemeentehuis wordt best samen bekeken
met de heropwaardering van het parkeerplein
aan de Livien Van Der Looystraat en het
openleggen van de Dorpsloop. Het RUP
dorpskern (2017) gaf hiervoor al de aanzet.
Misschien bestaat op (langere) termijn de
mogelijkheid om de villa van zijn aanbouwen
te bevrijden, en de tuin rondom te herstellen,
en waarom niet als woonproject?

Actoren:
per deelproject: verzameling van
betrokken eigenaars en omwonenden,
aangevuld met beheerder van de
Dorpsloop, ...
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Plan van aanpak
Vooraleer we het plan van aanpak toelichten willen
we jullie nog volgende bedenking meegeven. De
totstandkoming van een wedstrijdvoorstel is een intens
proces waarin het ontwerpteam de hieronder beschreven
fases in ijltempo doorloopt om tot het meest ideale
scenario te komen, vanuit een breed maar toch éénzijdig
standpunt. Eigenlijk wordt er voorop gelopen met het
projectvoorstel, en dienen tijdens het proces alle fasen
grondig opnieuw doorlopen te worden, in cocreatie met
de opdrachtgever en de verschillende betrokken actoren.
In volgend schema wordt het plan van aanpak en
participatietraject samengevat. Het plan van aanpak omvat
4 fasen die elk kort toegelicht worden. Ervaring leert
ons dat compacte en intensieve trajecten het grootste
momentum en engagement opleveren. Vandaar dat we
een traject van zeven maanden voorstellen (bvb. van
november 2019 tem juni 2020). Uiteraard kan dit proces
verder verfijnd en aangepast worden in samenspraak
met de opdrachtgever. Het ontwerpteam stelt zich graag
flexibel op.

Fase 1 – Globale visie voor SintAmands
Vooraleer we ons verder toespitsen op mogelijke
scenario’s/ontwerpoefeningen lijkt het ons aangewezen
om te reflecteren over de gewenste ambities van
Sint-Amands, niet enkel op ruimtelijk vlak maar ook
maatschappelijk. Welk type gemeente wil Sint-Amands
in de toekomst zijn? Wat is de inzet: Sint-Amands voor
toerisme? Hoe kan de kern levendig en aangenaam
blijven voor de inwoners? Welke positie wil Sint-Amands
opnemen binnen de fusie met Puurs?
De krachtlijnen worden uitgezet. De ambities
worden thema-overschrijdend geformuleerd om een
geïntegreerde aanpak te kunnen garanderen.
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KRACHTLIJNEN BEPALEN
In de visie wordt een aanzet gegeven van mogelijke
krachtlijnen. Ze zijn een weerspiegeling van de toekomst
die we als ontwerpteam voor Sint-Amands zien, graag
willen deze op het startoverleg met de opdrachtgever
grondig bespreken:
• Het cyclische ritme van de Schelde als metronoom
voor Sint-Amands
• Een waterfiguur van rivier, naar polder en kouter
• Het patrimonium (bebouwde en publieke ruimte) van
Sint-Amands activeren in relatie tot de Schelde in diens
architectuurexpressie
In deze krachtlijnen zitten volgende thema’s vervat:
• Een levensstijl langs en op het water, een ander type
toerisme
• Een ecologische landschappelijke aanpak met ruimte
voor water, en tegelijkertijd het intensifiëren van de
polder
• Het valoriseren van erfgoed, geschikte voorzieningen
op de juiste locaties (o.a de museumfunctie), een
doordacht mobiliteitsplan en parkeermogelijkheden op
de kouter
Samen met de opdrachtgever worden de ambities op vlak
van duurzaamheid gedefinieerd (zie verder).

CHARTER VASTLEGGEN
Op basis van het overleg met het kernteam en de
bilaterale gesprekken met de stakeholders wordt een
eerste versie van het charter opgemaakt.
Een charter is een document waarin de krachtlijnen van
de visie op een overzichtelijke manier samengebracht
worden, zowel in woord als in beeld. Bedoeling van dit
charter is om een sterke grondslag te leggen voor het
masterplan met basisafspraken die door de belangrijke
partners onderschreven worden. Het charter is een
handige tool om de verschillende scenario’s uit fases 2 en
3 af te toetsen.
Output fase 1: Charter

Fase 2 - Masterplan
In een tweede fase zetten we de hoofdlijnen uit voor
het masterplan, over het hele projectgebied. Het
masterplan vormt de ruimtelijke vertaling en verfijning
van de krachtlijnen. Hierin komen de vermelde thema’s
aan bod. De opmaak van het masterplan loopt samen
met het ontwerpen van de verschillende strategische
projecten (fase 3). Het masterplan staat of valt niet met
het onmiddellijk en volledig realiseren van elk van de
strategische projecten. De krachtlijnen van het charter
vormen immers een stevige basis en het masterplan wordt
robuust opgesteld zodat het doorheen de tijd mee kan
evolueren.
Het landschapsontwerp, dat zich over het hele
projectgebied uitstrekt, zal een belangrijk onderdeel zijn
van deze fase.
Output fase 2: Masterplan op op schaal 1/1000 met
simultane aftoetsingen van strategische projecten op schaal
1/500 (waarvoor het voorliggende wedstrijddocument
model staat).

Fase 3 - Ontwerp strategische
projecten
In deze fase hanteert het team de methode van
ontwerpend onderzoek om verschillende scenario’s uit
te testen voor de strategische locaties en zo tot de beste
gedragen oplossing te komen. Elke ambitie kan met name
op verschillende manieren gerealiseerd worden en leidt
tot diverse ruimtelijke impacten. Ontwerpend onderzoek
geeft de mogelijkheid om op een open wijze na te denken
en creatief diverse oplossingen te vinden.
Deze stap laat toe om de mogelijke ontwikkelingen
concreter te maken naar stakeholders toe, die het
ruimtelijk denken veelal minder in de vingers hebben.
Dankzij een heldere en inspirerende grafische output
(schema’s met ontwerpprincipes, plannen, snedes,
axonometrische visualisaties, sfeerbeelden, referenties,…)
kan het team op een toegankelijke manier de discussie

Masterplan Sint‐Amands ‐ Opdeling honorarium
gemiddeld uurtarief (€/u excl btw)

€ 80,00
units

1

2

3

4

+

Globale visie
krachtlijnen bepalen
charter opmaken, woord en beeld
ambities duurzaamheid definiëren
voorbereiding publieksmoment 1
Masterplan
uitwerking hoofdlijnen
landschapsontwerp
masterplan op schaal 1/1000
Strategische projecten
ontwerpend onderzoek strategische projecten (stel 4)
werkmaquette
uitwerking strategische projecten op schaal 1/500‐1/250
opmaak sfeerbeelden
evaluatie projecten op duurzaamheid
ruwe financiële raming
voorbereiding publieksmoment 2
Stappenplan
fasering opstellen
strategieën voor de uitvoering (o.a. financieel)
mogelijke instrumenten vanuit ruimtelijke ordening
opmaak finale nota
opmaak publicatie
Participatieproces
kernteam (inclusief startoverleg)
bilaterale overleggen (stel 5)
bestuurlijk overleg
publieksmoment
werkgroep stakeholders

uren
24
40
12
12
32
80
80
120
40
96
64
24
32
12
24
40
38
40
16

7
5
2
2
3

8
6
8
12
16

met stakeholders zowel voeden als ondersteunen.
Het ontwerpteam zal de feedback van de verschillende
overlegmomenten verwerken om tot voorkeursscenario’s
te komen voor elk strategisch project. De
voorkeursscenario’s worden verder gedetailleerd en
verfijnd. Ook worden de projecten geëvalueerd naar
duuzaamheid toe aan de hand van de barometer.
Een ruwe financiële raming wordt opgemaakt voor
elk strategisch project. Ook wordt er nagedacht over
mogelijke operaties (ruil, randvoorwaarden koppelen aan
nieuwe ontwikkelingen, kosten-baten analyse,…) om het
globaal plaatje voor Sint-Amands te kunnen waarmaken.
Output fase 3: Uitgewerkt voorkeursscenario voor elk van
de strategische projecten: inrichtingsplan (gebouwde en
publieke ruimte) en snede op schaal 1/500-1/250, sfeerbeeld.

Fase 4 - Stappenplan
Tenslotte wordt een stappenplan opgemaakt met een
fasering van het masterplan op korte en lange termijn,
met de concrete acties en beleidsmatige ingrepen.
Mogelijke instrumenten vanuit de ruimtelijke ordening
worden voorgesteld alsook strategieën voor de uitvoering
van de projecten. Het stappenplan vertaalt de ambities
en projecten in een tijdslijn die voor Sint-Amands een
leidraad kan bieden naar de toekomst.
Uiteindelijk zal het ontwerpteam zorgen voor een heldere,
bevattelijke en vooral tot de verbeelding sprekende
eindnota.
Tevens voorzien we een synopsis van het afgelegde traject,
die voor communicatie naar een brede doelgroep kan
dienen.
Output fase 4
• Overzichtelijk stappenplan op korte en lange termijn
• Eindnota
• Synopsis

budget

88

7040,00

9%

192

15360,00

19%

388

31040,00

39%

158

12640,00

16%

174
56
30
16
24
48

13920,00

17%

1000
80000,00
16800,00
96800,00

Participatietraject
Een nieuwe visie voor Sint-Amands, die de huidige normen
en gewoonten in vraag stelt, vergt een doordachte
participatieve aanpak. Dergelijke aanpak verhoogt niet
alleen het draagvlak, maar leidt ook tot een verhoogd
engagement bij de betrokken actoren om de kans tot
realisatie te verhogen. Het is van belang dat alle actoren
inzicht krijgen in dé uitdagingen waar Sint-Amands voor
staat. Vandaar dat ze van bij het begin betrokken worden
om een gedragen visie tot stand te brengen. Door middel
van ontwerpend onderzoek en diverse scenario’s kunnen
tijdens de werkateliers nieuwe samenwerkingsverbanden
ontstaan of worden aangebracht.
Voor elk overleg zorgt het ontwerpteam voor
werkdocumenten die als basis dienen om, in co-creatie
met de opdrachtgever, te brainstormen over de te
bespreken agendapunten.
We onderscheiden vijf types overleggroepen:

Kernteam
In het kernteam zien we volgende actoren:
• Ontwerpteam
• Opdrachtgever

ontwerpteam voorziet een platform (drive, dropbox, …)
om vlot informatie, documenten en contacten te delen.
Indien nodig is het kernteam flexibel beschikbaar en
kunnen er extra overlegmomenten ingelast worden.

Experten
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€ excl. btw
€ btw 21%
€ incl. btw

totaal fase

Onder experten verstaan we gemeentelijke, provinciale
of vlaamse instanties die instaan voor specifieke
thematieken. We denken onder anderen aan de Vlaamse
Waterweg, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap
Onroerend Erfgoed,…
Afhankelijk van de agendapunten van de
overlegmomenten met het kernteam zouden deze
experten er punctueel bij kunnen worden betrokken. Een
andere optie is om thematische werkgroepen te houden,
net voor of na een kernteamoverleg. De externe blik van
professionele experten vormt volgens ons een sterke
meerwaarde voor het project. Hydrologie, Water&Woord,
Woonvormen (ouderen, tijdelijkheid,..),… zijn enkele
voorbeelden van thema’s die we voor Sint-Amands graag
willen verdiepen.
Deze thema’s kunnen uiteraard nader bepaald worden
met de opdrachtgever tijdens de opdracht.

Stakeholders

• (Vertegenwoordiger Team Vlaams Bouwmeester)
Het kernteam geeft richting aan het lopende proces. Op
het startoverleg (kernteam 1) stemmen we onderling de
doelstellingen en verwachtingen op elkaar af. Het proces
wordt zowel inhoudelijk als naar timing toe onder de loep
genomen en waar nodig bijgestuurd.
De spelers van het kernteam gaan samen in coproductie,
dit betekent dat ze gezamenlijk vorm geven aan het
project. Hiervoor komt het kernteam regelmatig samen
(ongeveer maandelijks). Daarnaast houden ze nauw
formeel en informeel contact via mail en telefoon. Het

Op de overlegmomenten met stakeholders komen
volgende actoren samen:
• Ontwerpteam
• Stakeholders: actieve partners voor de uitwerking van
de strategische projecten
• Projectcoördinator opdrachtgever en
Vertegenwoordiger Team Vlaams Bouwmeester
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De stakeholders worden meermaals betrokken in het
proces, op verschillende types van overlegvormen:

Bestuurlijk overleg

1. Bilaterale gesprekken: informeren over de huidige
opdracht en procesverloop, luisteren naar de noden,
pijnpunten en wensen van de stakeholders. Uit ervaring
hebben we geleerd dat we bij een eerste gesprek meer
halen via bilateraal overleg dan via groepsgesprekken
waarbij de kans groot is dat niet iedereen het woord
neemt. Deze gesprekken vormen een noodzakelijke stap
om het programma op punt te krijgen.

We gaan ervan uit dat het bestuur niet in het kernteam
zit, maar wel op cruciale momenten op de hoogte
dient gebracht te worden. Daarom voorzien we twee
overlegmomenten met het bestuur, ter validatie van
belangrijke stappen om verder te kunnen met de
uitwerking van de opdracht.

2. Op het eerste publieksmoment worden de stakeholders
uitgenodigd zodat zij ook zicht krijgen op de visie van de
bewoners.
3. Eerste Werkgroep met stakeholders: de scenario’s
worden met de stakeholders afgetoetst naar draagvlak
en haalbaarheid toe. De stakeholders worden bij een
eerste ronde verzameld per strategisch project, zodat
er synergieën kunnen ontstaan tussen de verschillende
partners. Na de tafelgesprekken komt de hele groep terug
samen om de voorstellen voor de diverse projectgebieden
plenair door te nemen. Op basis van de input zal het
ontwerpteam de scenario’s aanpassen.
4. Tweede Werkgroep met stakeholders: de aangepaste
scenario’s worden opnieuw afgetoetst met de
verschillende partners, eerst per strategisch project, dan
gezamenlijk.
5. Tweede publieksmoment: het masterplan en de
voorkeursscenario’s worden er voorgesteld en besproken.
Opnieuw worden de stakeholders uitgenodigd om de
discussie mee te volgen en te reageren.
6. Derde Werkgroep met stakeholders: een mogelijke
fasering en stappenplan worden per strategisch project
besproken. Er kan plenair teruggekoppeld worden om
ideeën uit te wisselen.
De kaart op p16 geeft een voorstel weer van vier
groepen stakeholders voor de tafelgesprekken over de
verschillende strategische projecten. Uiteraard kan dit
herzien worden bij de start van de opdracht.

Brede participatiegroep
Om tot een gedragen masterplan te komen stellen we
een brede participatie voor waarbij volgende actoren
uitgenodigd worden:
• Bewoners

Opdeling honorarium
De tabel op voorgaande pagina geeft een overzicht van het
honorarium, opgesplitst volgens de hoofdprestaties.
We werken aan een gemiddeld tarief van 80 €/uur excl.
btw, waarbij we er van uitgaan dat de helft van de tijd
gespendeerd wordt door seniorprofielen en de andere
helft door juniorprofielen.
Bij elk overlegmoment zijn er minimum twee leden van
het ontwerpteam aanwezig. Het ontwerpteam zorgt
eveneens voor een korte verslaggeving.
Extra overlegmomenten worden gerekend aan 640€ excl.
btw.

Duurzaamheid als
uitgangshouding
In het voorgestelde masterplan hebben we oog voor
de verschillende aspecten en schaalniveaus van
duurzaamheid. De duurzaamheid van een project is
namelijk niet alleen het resultaat van hoe duurzaam het
scoort op de verschillende aspecten, maar houdt ook
rekening met de verhouding van het project(gebied)
tot enerzijds zijn bredere context (Vlaanderen) en
anderzijds tot het lokaal weefsel. De gesuggereerde
projectinterventies mikken op een hoog ambitieniveau,
maar krijgen tevens vorm vanuit een pragmatische
en toekomstgerichte aanpak. We willen immers een
ambitieuze, doch haalbare kaart trekken voor SintAmands.

Sint-Amands pur sang

De bewonersgroep heeft volgens ons een adviserende
en consulterende rol, de groep komt twee keer samen en
vraagt geen vast engagement.

Hoewel Sint-Amands gelegen is in het hart van de Vlaamse
ruit, ontwijkt het dorp de belangrijkste doorkruisende
verkeersaders, waardoor het tot vandaag een idyllisch
dorpje aan de oever van de Schelde is gebleven. Het is ook
het dorp van wijlen dichter-schrijver Emile Verhaeren, die
er inspiratie vond voor zijn ode aan het Vlaamse landschap
in verschillende gedichten; de aanblik van de Schelde
is daarbij nooit veraf. Deze dankbare en inspirerende
interactie met de stroom krijgt in het ontwerpvoorstel
opnieuw meer plaats, letterlijk en figuurlijk.

We voorzien een eerste publieksmoment ter verfijning van
de visie en opmaak van een charter. In kleine werktafels
bespreken we de vooropgestelde krachtlijnen en vullen
we ze aan. Na een korte pauze (waarin we de verkregen
antwoorden zo goed mogelijk proberen bundelen) gaan
we verder op zoek naar bijpassende acties en prioritaire
plaatsen. Het doel van dit moment is te komen tot een
gedragen charter met duidelijke ambities en krachtlijnen.
Dit charter is een drager voor het verdere proces.

Het water vormt hier een opportuniteit om te werken aan
de identiteit vanuit de unieke belevingswaarde van de
plek: een nieuw ontwerp voor de kaaien, een verbindend
publiek domein met punctuele patrimoniuminterventies
of paviljoengebouwen, extra ruimte voor het water die
recreatief en ecologisch interessant is,… Sint-Amands kan
van de recente fusie met Puurs profiteren om zichzelf juist
te profileren als het vredige dorpje aan de Scheldeoever,
waar kunst en water mensen samenbrengt.

• Lokale verenigingen
• Middenveldorganisaties
• Kernteam en stakeholders worden ook hier
uitgenodigd zodat zij mede de bekommernissen en
wensen van de bewoners kunnen opnemen

Het tweede publieksmoment wordt voorzien om de
scenario’s voor de projectgebieden te bespreken en af te
toetsen aan het charter.
Tenslotte willen we in overleg met de opdrachtgever een
methode vinden om de resultaten van de studie over te
brengen (eigen website, publicatie, expo in de bib, …).

Vlaamse ambities met lokale
accenten
Sint-Amands staat net als vele gemeenten voor enkele
grote uitdagingen: enerzijds het omgaan met een
evoluerende socio-economische positie vanuit een
veranderende demografie, en anderzijds het bouwen aan
een veerkrachtige en gebalanceerde open ruimte vanuit
ecologisch-landschappelijk perspectief.
Net als elders in Vlaanderen neemt de bevolking
en het aantal huishoudens in Sint-Amands verder
toe, maar ontsnapt het dorp niet aan de algemeen
bekende vergrijzingstendens. Het dorp heeft dus
nood aan afstemming van zijn patrimonium aan
veranderende woningnoden: steeds kleiner wordende
huishoudens, oudere en zorgbehoevende bevolking
die levenslang thuis wil wonen… De huidige, generieke
‘verappartementisering’ heeft daarop geen ‘future-proof’
antwoord klaar. Een rijkere mix van woningtypes is dus een
belangrijke uitdaging voor Sint-Amands als thuishaven:
ouderenvoorzieningen en alternatieve collectieve
woonvormen, kleinere en betaalbare huisvesting.
Dergelijke ingrepen in het patrimonium kunnen niet
zonder een geüpgrade publieke ruimte die tot sociale
ontmoeting uitnodigt.
Ook de ecologisch-landschappelijke inbedding van SintAmands als dorp aan de Schelde verdient meer aandacht.
Dat het huidige waterbeheer/watersysteem aan herziening
toe is blijkt uit de overstromingskaart voor 2100 van de
VMM. Die toont immers een aanzienlijke aangroei van
het overstroombaar gebied. Het Sigmaproject Wal-Zwijn
aan de overzijde van Sint-Amands speelt hier op in, het
voorgestelde gefaseerde landschapspark biedt mogelijks
een antwoord voor de zijde van Sint-Amands zelf.
Door in te zetten op meer ruimte voor water, die
bovendien beleefd kan worden op verschillende manieren
(visueel-recreatief-cultureel), wordt Sint-Amands een
veelzijdige ecologische haven aan de stroom.

Een eerste evaluatie van de
voorgestelde visie
De duurzaamheidsbarometer (ontwikkeld door Atelier
Romain i.s.m. Buur voor Provincie Oost-Vlaanderen)
is een handige tool om een project te evalueren naar
duurzaamheid toe doorheen de verschillende fases.
Vooreerst wordt de huidige situatie gescreend, dan
wordt het ambitieniveau vastgelegd in samenspraak
met de opdrachtgever, en ten slotte wordt het project
geëvalueerd. Het schema hierboven geeft een ruw
overzicht van de thema’s die reeds goed verwerkt zitten
in het project, zoals water, identiteit en organisatie van
de ruimte. Andere thema’s dienen verder aangepakt te
worden tijdens het traject, we denken bijvoorbeeld aan
duurzame oplossingen voor energie en voor het afbouwen
van de broeikasgasconcentraties. Onder elk thema
zitten nog een vijftal subthema’s die dieper ingaan op de
verschillende aspecten, zo wordt bijvoorbeeld het thema
‘water’ opgedeeld in volgende subthema’s: ruimte voor
water, verhardingsgraad, watergebruik en waterkwaliteit.
De subthema’s zullen ingevuld worden naar mate het
project verder vorm krijgt tijdens het traject. Uiteindelijk
wordt er een rapport opgemaakt waarin gemaakte keuzes
duidelijk weergegeven worden.

Pilootproject voor een veranderend
Vlaams ontwikkelingsmodel
Om deze plannen waar te maken heeft Sint-Amands nood
aan een nieuwe ruimtelijke visie en ontwikkelingsstrategie
die bovenstaande ambities verenigt. Het kan daarbij
als pilootproject dienen voor een veranderend Vlaams
ontwikkelingsmodel. De voorgestelde visie stelt immers
voor om te onderzoeken hoe we verdichten (van
gebruik en woonoppervlaktes) kunnen combineren met
ontdichten (de bestaande invultendens tegengaan).
De duurzaamheidsbarometer dient als een continue toets
van de kwaliteit van het project.

0
1
3
5

niet van toepassing
zeer slecht
neutraal
zeer goed

