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‘O Schelde!

wilde en schone Schelde!

’t In mij verzonken zacht smeulend vuur 

der jeugd, fel of geslonken deedt gij 

ontvonken’

Avec le fleuve immense au bout de ma pensée, 
Emile Verhaeren

DE KRACHT VAN HET WATER

Het voorwerp van de opdracht omvat de uitvoering van 
kwalitatieve plannen voor de ontwikkeling van Sint-Amands. 
Het ambitieniveau ligt hoog. 

Het plan komt op tijd. Het biedt de kans het dorp aan de 
Schelde te heroveren. Daartoe dienen een aantal ruimte-
oriënterende stappen te worden gezet, de sociale banden 
versterkt en lacunes ingevuld.  

Om die ambitie waar te maken is een breed kader 
noodzakelijk. Een masterplan voor de gehele ruimte 
vormt daarbij de nieuwe context of ruimtelijke drager. Het 
masterplan probeert tegelijk specifiek en globaal te zijn. 
Het schept een kader waarbinnen richtlijnen en intenties 
naar voor komen dat een globale ruimtelijke samenhang 
garandeert en tegelijkertijd een coherente lay-out tracht 
te genereren.

Het ontwerp onderzoekt hoe het collectieve leven 
in het dorp georganiseerd kan worden en door 
welke mechanismen het bewerkstelligd wordt. 
Het ontwerp vergt een uitdagende inspanning om 
er gemeenschapsleven mogelijk te maken in een 
monumentale landschappelijke context.

In het ontwerpend onderzoek brengt het team dan ook alle 
inrichtingsaspecten en disciplines met elkaar in dialoog. 
Het ontwerpteam zet in op het creëren van een bijzondere 
identiteit met aandacht voor verleden en heden, voor dorp 
en landschap. 

Schelde, karakter van ‘t dorp. 

Sint-Amands, kleinschalig dorp. Met een Schelde die 
de omgeving imponeert. De schelde vormt een uniek 
waterlandschap. Land en water lijken naadloos in elkaar 
over te gaan en op te lossen in de lucht. Het landschap 
baadt zich in het heldere, overvloedig weerkaatste licht. 

Het waterlandschap vormt de basis van het dorp. Sint-
Amands herkent de rivier als openbare kwaliteit. 

Vandaag wacht het dorp op een nieuw, coherent 
toekomstbeeld. Het dorp heeft een uitgesproken decor. 
Water, kaaien, dorp en landschap zijn immers meer dan een 
soort niemandsland; Sint-Amands maakt aanspraak op een 
eigen karakter. 

Het water hoort tot de verbeelding te spreken, de fantasie 
te prikkelen. Er moet plaats zijn voor poëtische én 
symbolische kwaliteiten, ruimte om Emile Verhaeren te 
fêteren.

Het picturale Scheldedorp ademt geschiedenis, maar 
evolueerde van pittoresk rivierdorp naar een steedse 
leefomgeving. Het plan probeert de verborgen kwaliteiten 
te identificeren en deze te verzoenen met de stedelijke 
realiteiten. 

We gaan voor ‘un village des Aman(t)s’, waar de blauw-
groene Scheldepoort het dorp in een weids landschap 
omarmt. 

Hoogtij in Sint-Amands!

Sint-Amands zet de blauwgroene poort open. Dat is meer 
dan een ruimtelijk verhaal. Nieuw leven wordt geïnjecteerd. 
We planten kiemen voor de toekomst. Kiemen die kunnen 
uitgroeien tot een sterke dorpsgemeenschap. Het plan 
toont Sint-Amands als een zelfbewuste en identiteitsvolle 
gemeente aan de Schelde.

Een dorp dat groeit in de tijd. Dat met een gemengd pro-
gramma van groene publieke ruimte, nieuwe woonenti-
teiten en attractieve gemeenschapsvoorzieningen een 
zekere complexiteit genereert, eigen aan een vitaal dorp. 
Een dorp dat aan draagkracht en daadkracht wint, stevig 
ingebed in een uitzonderlijk landschap. 

We gaan voor een dorp waar waar het leven goed is.
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Het literaire salon met de blik op het water,
Emile Verhaerenmuseum

Lezing door Emile Verhaeren, Théo Van Rysselberghe, 1903

De Notelaer, Bornem, Charles De Wailly

Vilhelm Hammershoi, 1901

Magnolia, Antwerpen, m u r m u u r     architecten

ONDERGEDOMPELD IN DE WERELD VAN EMILE

Emile Verhaeren stond volop in het brandpunt van zijn 
tijd op artistiek en literair vlak. Hij was nauw verbonden 
met een groep vernieuwende geesten en stond dicht 
bij   andere grote talenten in de kunsten, van Parijs tot 
Sint-Amands, zoals bv. Théo van Rysselberghe, Fernand 
Khnopff, Rodin, … Hij schrijft een omvangrijk oeuvre bij 
mekaar, in de diverse ‘formats’ uit de literatuur. Het is dan 
ook terecht dat een nieuw museum die rijkdom zal gaan 
blootleggen. 

Het tonen van literatuur is niet eenvoudig, het visuele 
aspect is veeleer afwezig. Maar het onderdompelen in 
die rijke leefwereld en in taal, moet mogelijk zijn mits een 
goed doordachte scenografie. Eens te meer moet het ge- 
bouw  daarom zelf reeds de juiste sfeer ademen. Het moet 
er aangenaam verblijven zijn in een wonderlijk universum. 
Een plaats waar je de tijd vergeet.

EEN MUSEUM ALS EEN SALON 
Huiselijk en nobel

Het schilderij ‘Lezing door Emile Verhaeren ….’ toont ons 
een gezelschap in de woonkamer van de schrijver. Het is 
de kwaliteit van ‘het salon’, die ons museum moet gaan 

typeren. De bezoeker krijgt het gevoel op bezoek te zijn 
bij Emile Verhaeren, in zijn salons. We bedoelen enerzijds 
dat er een sterke huiselijkheid in het museum mag zitten, 
maar tegelijk ook een zeker raffinement en bijzonderheid. 
Het salon is ook een nobele plek.

Met een kamerstructuur, verfijnd meubilair, bibliotheken 
aan de wanden en fijne rustplekken nabij een raam. Het 
schilderij van Hammershoi, uit dezelfde periode, toont 
ons de ziel van het interieur, het salon: het licht valt zacht 
binnen in de kamer, fijn schrijnwerk en nobele materialen, 
juiste verhoudingen bepalen de sfeer. 

Het museum gaat op zoek naar het vertrouwde van 
het huis. Op dezelfde manier zoekt het gebouw aan de 
buitenkant, grenzend aan het plein, verwantschap met het 
dorpskarakter. Als sluitstuk van een gevelrij verlengt het 
de pleinwand tot aan het water. Zoals in het schilderij van 
Khnopff de straat lijkt te gaan overvloeien in de zee. Het 
reikt van dorp naar water, plooit zich vervolgens overhoeks 
langs het jaagpad. 

Een bijzondere plek in een bijzonder landschap

Een gebouw in een duidelijk hedendaagse architectuur-
taal, toont zich enigszins bescheiden in volume  aan het 

plein, de kaai. Het dringt zich niet op aan het dorp, maar 
maakt er levendig deel van uit. Echter op de hoek tussen 
land en water ontplooit het gebouw zich verder in enkele 
bewegingen  tot een toren als uitkijkplaats over polders en 
Scheldebocht. Een bijzondere plek, een merkteken op het 
jaagpad.  



‘un village des Aman(t)s’    2

Fernand Khnopff, 1963

Met de noblesse en de ‘zwierigheid’ van een ommedraai 
in plan, zoals we die in het paviljoen ‘de Notelaer’  be-       
wonderen. 

Zoals dit paviljoen, door de dijk beschut en ingebed in een 
magistraal landschap. 

Het uitkijken over het landschap maakt bewust deel uit 
van de museumscenografie. Een aantal kamers zijn gericht 
op de ommuurde tuin of het plein en kunnen soms ook 
een meer ingetogen karakter kennen. Niet elke ruimte 
moet overspoeld zijn met daglicht, er is ook plaats voor 
donkerte in dit huis. 

Maar op je route tussen de kamers door, en zachtjes 
opklimmend naar  ‘de vuurtorenkamers’, begeleid door de 
verhalen van Emile Verhaeren, word je telkens opnieuw 
verrast door de uitzichten naar wisselende zijden. Hier valt 
het daglicht plots rijkelijk binnen. De buitenwereld dringt 

door in het museum.
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SCHELDEDORP AAN DE STROOM 
Tussen verstilling en verandering

Sint-Amands, EEN SCHELDE-DORP
Een machtig landschap als kader

Het majestueuze Scheldelandschap is een stimulans voor 
de vorming van het regionaal, strategisch landschaps- 
project ‘Rivierpark Scheldevallei’. De brede riviervallei is 
hier de identiteitsbepalende landschapskarakteristiek. 
De landschappelijke versterking zoals natuurinrichting 
en waterbeheersing, kunnen worden verbonden met 
de ontwikkelingen van onderuit, zoals erfgoedbeleving, 
duurzame landbouw en zachte recreatie. Sint-Amands is 
een Schelde-dorp bij uitstek om zich in te schrijven in een 
breed, territoriaal Schelde-verhaal.

De leegte van het Scheldelandschap vormt een gekoesterde 
en constante waarde in een omgeving die in hoog tempo 
verandert en steeds voller wordt. De uitbouw van het Schel-
delandschap betekent dus vorm geven aan de compositie 
van een verstilde dorpenlandschap.

Het dorp verknoopt zich met het blauwgroene kader, 
het landschap valoriseert de dorpsgemeenschap tot een 
samenhangende en attractieve ruimte. Dé insteek van het 
project is dan ook vorm geven aan de compositie van een 
pastoraal landschap in de bredere landschappelijke context 
van de Schelde. De zorg voor de cultuurhistorische land-
schapswaarden is dan ook primordiaal; het landschap is dé 
identiteitsdrager. 

Sint-Amands, EEN SCHELDE-GEMEENSCHAP
Het dorp houdt stand

Sint-Amands behoort in de Vlaamse ruimte tot de wijd 
verspreide netwerkstad. Een belangrijke vaststelling is 
dan ook dat Sint-Amands verre van homogeen is. Het 
dorp heeft een dubbele gedaante. Een dorpse omgeving 
onderscheidt er zich van een urbane ruimte met sterk 
verschillende morfologische, typologische en landschap-
pelijke karakteristieken.

Sint-Amands is tevens omgeven door een weids          
Scheldelandschap. De leegte van het landschap vormt een 
gekoesterde en constante waarde in een omgeving die in 
hoog tempo verandert en steeds voller wordt.

Sint-Amands balanceert dus op de rand van verstilling 
en verandering. De gemeente in het buitengebied staat 
tegenover een rijk geschakeerde verstedelijkte omgeving. 
Het landschap ondergaat een transformatie in de vorm 
van een sluipende, morfologische en functionele invasie 
van zogenaamde dynamische functies. Het dorp kan 
meerdere tempo’s, schaalniveaus en actoren inzetten. De 
verzoening tussen haar rol in het buitengebied en verst-
edelijkte dynamiek is dan ook een belangrijk ruimtelijk 
vraagstuk. 

De ambitie is niet te kijken naar elk van de deelruimten af-
zonderlijk, maar is gericht op een geïntegreerde strategie 

Sint-Amands, EEN SCHELDE-SALON
Een uniek historisch dorp

Wanneer we naar de evolutie van het dorp in de loop van 
de laatste decennia kijken, dan merken we ten opzichte 
van de rijke geschiedenis stilaan een verschraling van 
de betekenis en waarden en dit zowel op erfgoed-,             
functioneel- als architecturaal gebied. 

Desondanks kent Sint-Amands een unieke dorpsstructuur 
aan het water. Tussen Schelde en spoor heeft elke plek zijn 
betekenis en deze betekenis dient plek per plek heroverd. 
Hierdoor kan elke bezoeker, gebruiker en bewoner zich de 
plek op een meer heldere, bewuste manier toe-eigenen.

Een vernieuwde vitaliteit is wel noodzakelijk om van het 
dorp geen inslapend relict van oude glorie te maken. Sint-
Amands mag weer schitteren en stralen. In eerste instantie 
door de restauratie en opwaardering van het bestaande 
patrimonium, maar ook door  toevoeging van bescheiden, 
maar krachtige nieuwe volumes precies op die plaatsen 
waar er historische lacunes zijn ontstaan. 

Op die manier past de toekomstige transformatie in een 
traditie van transformaties. Een dorp is geen statisch 
gegeven, maar een levend organisme dat evolueert en zijn 
afkomst niet verloochent. Een nieuwe fase dient zich aan, 
mag er ook komen in deze 21ste eeuw. Zolang ze maar de 
juiste (klem)tonen legt en voor harmonie zorgt. 

1

VLAAMSE RUIT
DENDERMONDE

SCHELDELAND

KLEIN-BRABANT

SINT-AMANDS

PUURS
MARIEKERKE

BORNEM

TEMSE RUPELMONDE

WILLEBROEK

Het dorp Sint-Amands binnen het Scheldelandschap
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RIMPELS GEËNT OP HET HISTORISCH SCHELDEDORP
structuurschets

SINT-AMANDS
Een Scheldedorp

Het Scheldelandschap wordt aangegrepen als dé onderleg-
ger voor de ruimtelijke ontwikkeling en als substraat voor de 
identiteit van de Scheldedorpen, en in het bijzonder voor de 
gemeente Sint-Amands. 

Op basis van de opgave, de observaties en de analyse 
formuleren we een ruimtelijke structuur gebaseerd op het 
concept van opeenvolgende rimpels. De sequens van iden-
titeitsvolle structuren wordt door de historische onderleg-
ger van Sint-Amands met elkaar verbonden tot een samen-
hangend dorpsweefsel. 

De rimpels zijn gericht op het uitrollen van ontwikkelings- 
modellen waarbij meerdere tempo’s, schaalniveaus en 
actoren worden ingezet met als doel:

De dorpskern verbinden met het regionaal 
recreatief netwerk ‘Rivierpark Scheldevallei’
De ontwikkeling van de dorpskern aan de Schelde verbindt 
Sint-Amands met het Rivierpark Scheldevallei. Door de uit-
bouw van een rijk ensemble met het Emile Verhaerenmuse-
um, het dorpsplein, de kade, het polderpark en de Schelde-
boorden als onderdelen, ontstaat een nieuwe ruimtelijke, 
recreatieve en economische binding met het omringende 
landschap. 
 
Een polderpark realiseren tussen dorp en Scheldeboorden
Het Polderpark wordt een toegankelijk park tussen dorp en 
Scheldeboorden. Uitgangspunt is om de zichtbaarheid van 
dit unieke, polderse cultuurlandschap tussen Dam en Schel-
de opnieuw te definiëren. Nieuwe open ruimte program-
ma’s vergroten er de belevingswaarde.
      
Dorpsfront aan het water
De dorpskern presenteert zich -net als Mariekerke- aan de 
Schelde als een vooruitgeschoven bebouwingsfront. Een 
vernieuwd plein bij de kerk en de Kaai verbindt de be-
staande dorpskern met de waterkant. Aan weerszijden 
van de dorpskern wordt de dorpsrand landelijk en groen 
vormgegeven. 

Verdichten 
Nieuwe bebouwing wordt ingezet om de kern te verdicht-
en. Hierbij voegt nieuwe bebouwing zich in de schaal en 
structuur van het dorpsweefsel. Karakteristiek patrimonium 
wordt gekoesterd omwille van de erfgoedwaarde en om de 
identiteit van de dorpskern te versterken.

Samenbindende duurzame structuur van openbare ruimte 
Een samenhangende structuur van straten, parken, pleinen 
en plekken vormt de kwalitatieve basis van de dorpskern en 
de context voor diverse bouwprojecten die deze structuur 
gaan opladen met programma en activiteiten. 

Temmen dominantie van de auto in de dorpskern 
De Kaai en de parkeerterreinen maken dat de dorpskern 
door autoverkeer wordt gedomineerd. Het plan zet in op 
het terugdringen hiervan teneinde een beter leefbare kern 
te ontwikkelen en ruimte te bieden voor meer bewoners en 
een intensiever gebruik van de kern als verblijfsruimte.

DRAFT

4 hoofdopgaven

1. Kerkstraat en Kaai

2. museum E.Verhaeren 

3. polderpark en polderlandschap, delen van de Scheldeboorden en Den Dam

4. Dorpse verdichting: bouwblokken binnengebied, zorgsite, oud gemeentehuis

2 ondersteunende opgaven

a. parkeerconcept

b. een beloopbaar dorp

1

2

3

4

4
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SCHELDE-RIMPEL
Een uniek natuur- én cultuurlandschap

Het Scheldelandschap werd gevormd door natuurkrachten 
én menselijk ingrijpen. De natuurlijke valleistructuur staat 
tegenover een uniek cultuurhistorisch ingedijkte polder-
landschap. Dit contrast is echter de laatste decennia relatief 
geschonden. Het sigma-plan creëert immers belangrijke na-
tuurwaarden, echter ten koste van eeuwenoude agrarische 
activiteiten in kleinschalige polderlandschappen. 

De polder tussen Kaai en de Steenovers blijft in de toekomst 
-gelukkig- onaangeroerd. Het versterken van het tweeledige 
landschap is hier dan ook de opdracht! 

De inrichting van het landschap wordt een cruciale op-
gave en betekent het zichtbaar maken en versterken van 
belangrijke landschapscomponenten, het herstellen van 
verbindingen tussen dorp (Dam en Kaai) en haar omringen-
de groenstructuren en het implementeren van een open-
bare ruimte met een eigen karakter als bindende factor.

Het landschap verleent het dorp dan een unieke positie 
als instapplek van waaruit recreatieve landschapsbeleving 
mogelijk wordt.

DORP-RIMPEL
Een geritmeerde tussenruimte
     
Parallel aan de Schelde loopt langsheen de Emile Ver-
haerenstraat/Romain Steppestraat/Borgstraat/Hekkestraat 
een reeks kleinere, gesloten bouwblokken geënt op de 
historische bouwblokkenstructuur. Het unieke dorpskarak-
ter aan de Schelde wordt door deze reeks gewaarborgd. Het 
fungeert als een mantel die een tussenruimte vormt tussen 
dorp en stad.

De reeks staat echter onder druk, terwijl omzichtigheid aan 
de orde is. Daar waar de bouwblokken het water raken, 
ontwikkelt zich een generieke gesloten waterfront. Verder 
van het water vervangen zwak geïntegreerde nieuwbouw 
appartementen autenthiek dorpsweefsel. 

Vernieuwde vitaliteit en transformatie is zeker nodig, echter 
binnen een gedragen beeldkwaliteit gevormd door een 
zorgvuldig ontwerp waarbij een gelaagde invulling ontstaat.  

Het vormgegeven van de ondersteunende reeks bou-
wblokken wordt dan ook een belangrijke opgave in het 
masterplan.

URBANE-RIMPEL
Een geïntegreerd dorpsdeel

Het dorp ontwikkelde zich de laatste decennia in grote, 
zwak gestructureerde bouwblokken die een adhoc-ontwik-
keling in de hand werkte. Het dorp neemt juist in deze deel-
ruimte de grootste maat in. De urbane-rimpel vraagt om de 
overgangen te definiëren en te herstellen, om bestaande en 
toekomstige programma’s en functies beter bereikbaar te 
maken en om een publieke ruimte te introduceren die een 
logische routing genereert en mensen op een vanzelfsprek-
end wijze in de gemeente leidt.

Bepaalde bouwblokken behielden intern nog zekere land-
schappelijke kouter-kenmerken die bij de ontwikkeling 
kunnen worden ingezet als structuurbepalende compo-
nenten en een garantie bieden op kwalitatieve woonom-
gevingen. Een fijnmazig netwerk van groene ruimten 
verknoopt dan ook de dorp- met de urbane rimpel en sluit 
aan op een fijne, groene lijncorridor langsheen het spoor. 

De nabijheid van het spoor kan in de toekomst een grote rol 
spelen in een verhoogde potentiële knoopwaarde indien de 
opstapplaats kan worden heropend. 

kaart Vandermaelen, 1846 topografische kaart, 1966

HISTORISCH DORP AAN DE SCHELDE
De basis

Het huidige, pittoreske beeld van de historische kern 
dankt het dorp aan de relatief late urbane ontwikkeling. 
De morfologische structuur van het dorp veranderde 
nauwelijks tussen 1846 en 1966. De historische basis is 
dan ook het fundament en resoneert steeds doorheen de 
verschillende rimpels.
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GROEI
Op maat!

Elke kern van de provincie Antwerpen wordt een attractief 
en helder toekomstperspectief geboden, op basis van haar 
plaats- en knoopwaarde en haar rol in het netwerk van 
kernen. Groei op maat betekent voor Sint-Amands zuinig 
ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid en bereikbaarheid, en 
eigenheid! Groei vindt plaats in de kernstructuur!

De groei van Sint-Amands is alvast een delicate evenwichts- 
oefening. Sint-Amands komt in aanmerking voor groei, maar 
dan is een goede bereikbaarheid wel een erg belangrijke 
voorwaarde. 

Het huidige voorzieningenapparaat (plaatswaarde) in Sint-
Amands is uitgebreid en biedt mogelijkheden. De knoop-
waarde daarentegen is eerder beperkt. Een belangrijke 
opgave hierbij is het onderzoek naar het opnieuw activeren 
van de opstapplaats in Sint-Amands op de lijn Puurs-Den-
dermonde.

Elke kern vraagt om een kwalitatief, locatiegericht en kern-
versterkend beleid. Sint-Amands moet zich in haar groei 
focussen op de kwaliteit van de woonomgeving, op sociale 
samenhang en vitaliteit. 

VERKEER
Een beloopbaar dorp

Het plan zet in om een beloopbare kern aan te bieden op 
maat van voetgangers en fietsers. Redenerend vanuit de 
optimalisering van de verblijfskwaliteit in het kerngebied 
lijkt dit een evidente keuze. Naar gemotoriseerde mobiliteit 
betekent dit dat er keuzes zich opdringen. Een waaier aan 
oplossingen zijn er niet  door het compacte dorpsweefsel en 
een beperkt aantal alternatieven. Daarom is intens overleg 
met de opdrachtgever nodig om hierover scherpe ambities 
te formuleren.

Wat wel evident is dat de Kaai verkeersvrij wordt ingericht. 
De Kaai behoort immers tot het zachte verkeer. Enkel logis-
tiek verkeer is er welkom. 

De Kerkstraat, ruimtelijk onderdeel van het hart van de ge-
meente, fungeert als loper tussen dorp en Kaai. Het shared 
space-principe laat toe om het beperkte auto-verkeer te 
verzoenen met wandelaars en fietsers en dus al flanerend 
het water te bereiken.

PARKEERCONCEPT
In tweede orde

De dominantie van de auto in de kern dringen we terug 
teneinde de verblijfskwaliteit te verbeteren. Nadat decen-
nialang de auto de inrichting van de Kaai is gaan domineren, 
is dit niet langer een houdbaar principe. De omslag naar een 
meer duurzame mobiliteit biedt kansen voor het herstellen 
van de leefbaarheid van de dorpskern.

Het plan voorziet een parkeerconcept in tweede orde: 
terwijl in het binnengebied een 60-tal parkeerplaatsen op 
korte termijn kunnen worden georganiseerd op 200 meter 
van de Schelde, heeft het bouwblok van het oude gemeen-
tehuis het potentieel een gemengd programma te realiseren 
met de nodige parkeerfaciliteiten. Tenslotte bevinden zich 
in de directe omgeving van de Schelde de twee huidige 
bezoekersparkings (parking Emile Verhaerenstraat en park-
ing Kapellelaan) die de parkeerstructuur vervolledigen.

Hiermee is er een verspreid aanbod van parkeerplaatsen 
voorzien voor zowel bewoners als bezoekers. In latere fases 
zal de omvang en het beheersregime verder worden uitge-
werkt, passend op de behoefte die dan wordt voorzien.

Kerkstraat en Kaai zijn alvast autoluw/-loos en worden pri-
mair ingericht als verblijfsgebied.

en schrijnwerkerijen schrijnwerkerijen schrijnwerkerij

PUNCTUELE GROEI

DORPSE INBREIDING

COLLECTIEF WONEN

Groei op maat voor Sint-Amands Pakeerconcept Sint-Amands
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EEN SCHELDEBALKON
‘O Schelde! Wilde en schone Schelde!

BALKON
Bastion tussen dorp en land

In de articulatie van het dorp weerspiegelt zich de lokale 
cultuur van de bewoners. Formele samenhang en expressie 
zijn dan ook belangrijk voor de identificatie van de bewon-
ers met hun dorp.
 
In Sint-Amands wordt de expressie bepaald door de Schelde 
en het zicht op deze monumentale rivier. Het geijkte beeld 
van Sint-Amands valt samen met het dorp aan het water.
Schelde, scheldebalkon, kaai, Kerkstraat: deze  sequens van 
bouwstenen dienen we te bewaken en te versterken.

Voor de gewenste expressie is dan ook een ‘persoonlijk’ 
handschrift nodig, met eenvoudige ontwerpdaden en een 
terughoudende ontwerpattitude. De plek is vandaag al 
wondermooi.

Het voorgestelde ontwerp is een eerste handleiding. Spe-
cifieke stijlelementen worden meegenomen: de robuuste 
kade krijgt een vervolg in de toevoeging van een warm 
Scheldebalkon. Een bastion tussen dorp en land. De hui-
dige constellatie wordt verfijnd en gesublimeerd. 

EEN ENSEMBLE
Cultuur ‘op sterk water’

De kaai maakt pas deel uit van het openbare leven als de 
openbaarheid gekoppeld wordt aan attractiviteit. De bele-
ving van de plek is cruciaal. Geen opgelegde, maar wel een 
vanzelfsprekende opwinding.

Het realiseren van een cultuur-recreatieve ruimte in een 
unieke setting heeft meerdere voordelen. Het is een middel 
om de publieke ruimte te integreren in het dagelijkse leven 
van bewoner, bezoeker of passant, zowel functioneel, 
ruimtelijk als mentaal. Het is een voorwaarde voor het laten 
ontstaan van een herkenbare identiteit. 

De cultuurbeleving rond Emile Verhaeren vertrekt niet 
alleen vanuit een voorbeeldig museum, maar ook vanuit 
het idee van het ensemble, een combinatie van dingen en 
plekken tussen Kaai en kerk die samen meer kunnen tonen 
dan alleen. Er wordt samengewerkt in het besef dat een 
reeks van belevingen één grote sensatie maken. Museum, 
veerhuisje en kerktoren brengen de neerslag van het leven 
van een vermaarde figuur in het dorp; de kosmopolitische, 
Europese  schrijver Emile Verhaeren.

De poëtische en symbolische gelaagdheid van de plek is 

meervoudig; op deze scharnierplek raakt het dorp het land-
schap, verbindt cultuur zich met het water en is er ruimte 
voor pastorale kwaliteiten. 

Het Emile Verhaerenmuseum vervolledigt een rij herenhui-
zen. De architectuur gebruikt de taal van de burger. Haar 
positie sluit aan bij zowel het water, het plein als de polder. 
Het museum als pivot tussen plekken. Terwijl een gebogen 
vloer het parvis voor het museum vormt en de Kerkstraat 
tot op het plein brengt, wordt in de andere richting de kaai 
opgespannen tussen museum en graf waardoor een voy-
ante dialoog ontstaat.

Even verder ligt een dichte buur, het veerhuisje. Het bij-
zondere gebouwtje trekken we los van zijn linkerbuur, ten-
minste als een voorstel... Hier grijpt er een overlap tussen 
Kaai en kerkplein plaats. Het veerhuisje is een   tussenterm, 
tussen museum en kerk. Gelijkvloers is er ruimte voor een 
bijzondere installatie, op het eerste een logement met 
zicht op het water. 

Daarna klimmen we de kerktoren op. De inspanning wordt 
beloond met een fenomenaal uitzicht op het Scheldeland-
schap. Het panoramisch blikveld toont een unieke tijds- en 
ruimte-ervaring en toont de impact van een majestueuze 
rivier op het Schelde-dorp Sint-Amands.

2

Een warm scheldebalkon voor Sint-Amands
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HET PLEIN
Tweedeling aanscherpen

Het huidige publieke domein heeft reeds een bijzondere 
verblijfskwaliteit aan het water. De tweedeling tussen het 
verhoogde plein en de Kaai overtuigt, de inrichting is echter 
zwak. De Kaai is vooral functioneel georganiseerd op maat 
van de wagen. Een parkeerruimte van meer dan 50 par-
keerplaatsen leidt tot een overgedimensioneerde wegenis 
en een overtal aan functionele elementen ten dienste van 
de wagen. Het beeld is hierdoor bezoedeld. De inrichting 
van de Kaai lijkt vandaag dan ook ééndimensioneel geor-
ganiseerd, benadeelt de looplijnen en laat weinig nuttige 
pleinruimte over waar mensen elkaar kunnen treffen. De 
chaotische aanblik van al deze elementen komt de identiteit 
van de pleinruimte niet ten goede.

Met de configuratie van een nieuwe publieke ruimte zet 
het ontwerp in op een ontdubbelde pleinruimte; de Kaai 
als verlengde van de Kerstraat in een robuuste kassei gaat 
via drie treden naadloos over in een warm ingericht balkon 
van gemetste kleiklinker. Het schept dan ook duidelijkheid 
in de lezing van de historische Kaai ten op zichte van de 
latere verbreding.

De tweedeling wordt dus scherp gesteld!

BALKON
Een gevarieerd zitelement

Het Schelde-balkon verbijzondert het plein en structureert 
de publieke ruimte op de Kaai. Het balkon is één langgerek-
te zitplek met de blik op het water én de Kaai. Het creëert 
een ontmoetingsplek onder een aangenaam bomendak 
op maat van het Rivierpark Scheldevallei, de Schelde, het 
dorp en de Kaai. De ‘geborgen’ ruimte contrastreert met de 
weidsheid van de eindeloze Schelde-rivier. 

De zitbanken op het balkon zijn een sprankel in het ont-
werp. Het dubbelzijdig karakter ervan levert boeiende rela-
ties tussen plek en water, tussen Kaai en Kerkstraat. In com-
binatie met een aangepaste verlichting ontstaat een sfeer-
volle zitplek. Al naargelang de plaats vertoeft de gebruiker 
in de zon of in de schaduw van de bomen. De comfortabele 
zitelementen hebben een open structuur en zijn afgewerkt 
met houten latjes.  

Aansluitend op het graf van Verhaeren stelt het ontwerp 
een robuust atrium voor.Het compromisloos trappenland-
schap staat hier in direct contact met de Schelde. Het is 
een plek om boterhammen te verorberen of om naar het 
water te staren.De zitplek in basaltsteen is meer dan een 
soort niemandsland; het maakt aanspraak op een eigen 
karakter.

LOOPLIJNEN
Fietsers te gast

De Schelde-route trekt vele fietsers aan, variërend van kuie-
rende tot tempo fietsers. Sint-Amands is een onderbreking 
in de route. Toekomende fietsers worden aangemaand hun 
snelheid te minderen en zich aan te passen aan de dorpse 
context. Niet via snelheidsremmende, technische maatre-
gelen of een afzonderlijke fietsruimte maar door specifieke 
ontwerpkeuzes en materiaalgebruik. 

Terwijl een bomenstructuur in verspreide orde de fietsers 
over het plein begeleidt, vermindert een minerale (licht) 
onregelmatige) vloer met open voegen automatisch de 
snelheid. 

Het Schelde-balkon is niet bereikbaar voor fietsers, wel 
toegankelijk voor personen met een beperking.

Autoverkeer, met uitzondering van logistieke doeleinden, 
zijn niet toegelaten op de Kaai. Enkel in de Kerkstraat wordt  
gemotoriseerd verkeer beperkt gedoogd. Deze plein-straat 
heeft voldoende breedte en laat dus eenvoudige terugkeer-
bewegingen toe.

De kerktoren met uitkijkpunt over het Scheldelandschap Circulatieschema weggebruikers langsheen het ensemble kerktoren - veerhuis - Emile Verhaerenmuseum



‘un village des Aman(t)s’    9

KAAI EN KERKPLEIN
een eerste schets

CULTURELE DUURZAAMHEID EN BEELDKWALITEIT
Elk gebouw, straat, plein of landschap zoekt naar een 
inpassing in zijn omgeving. Niet enkel formeel, maar ook 
maatschappelijk en cultureel. Een samenhangende publieke 
ruimte zorgt ervoor dat functies en programma’s een relatie 
aangaan. Als een nieuwe architecturale, stedenbouwkun-
dige en landschappelijke ingreep op een goede manier in 
zijn context is ingebed, verhoogt het zijn toekomstwaarde. 
Een uitermate belangrijke zoektocht dus.

Collectiviteit wordt zacht gestuurd door de aanleg van de 
publieke ruimte, zo installeren we een cultureel en sociaal 
duurzaam model. Duurzame gebiedsontwikkeling gaat om 
het creëren van een plek waar mensen graag verblijven, 
een plek die functioneel is, de sociale samenhang bevordert, 
kwaliteit uitstraalt en die mooi en degelijk gebouwd wordt.
 
Wat leeg blijft, is even belangrijk als het gebouwde. 
De footprint van een gebouw gaat het langste mee. 
Bebouwing wordt de rand van het publieke en van het ge-
meenschappelijke. Die rand mag best stevig zijn en bestand 
tegen de tand des tijds. Die rand mag ook licht eigenzinnig 
zijn! 
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MINERALE VLOER
Tweedeling ondersteunen

De inrichting van het plein is afgestemd op de gewenste 
gebruiksintensiteit en het beoogde beeld. De samenhang 
in de materiaalkeuze ondersteunt de organisatie en struc-
tuur van de plek.

Kerkstraat en Kaai zijn één. Geen voor- of achterkant, maar 
één doorlopende ruimte van gevel tot gevel. Licht gebo-
gen kasseien met open voegen gaan over in een vloer met 
gesloten voegen die het gebogen parvis voor het nieuwe 
museum Emile Verhaeren vorm geeft. 

De vloer, trappenpartijen en balustrade van het balkon 
worden uitgevoerd in een roodbruine kleiklinker. Warm en 
gezellig!

Het plein wordt ingekleed met grote lindebomen (de 
kleinbladige linde of Tilia cordata, een niet druipende 
lindesoort). De bomen brengen schaal en verkoeling op de 
Kaai.

Unterlinden museum, Colmar, Herzog de Meuron Provinciaal Hof, Brugge, noAarchitecten

Pleinaanleg materialiteit
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DE KAAIWAND
een zorgvuldige hertekening

Library of water, Roni Horn Marine, Stijn ColeAltar, Kris Martin

HET BELANG VAN DE  PLEINWANDEN 

Het bestaan van het fijne, langgerekte bouwblok tussen 
kaai en kerk biedt een bijzondere  kwaliteit aan het plein. 
Het is een aan elkaar geregen ‘snoer van dorpshuizen’ .
Temeer daar ‘het veerhuis’ als monument hier deel van 
uitmaakt. 

Deze pleinwand is het kadefront, het gezicht van Sint-
Amands aan de Schelde. Dit volume brengt het kadeplein 
op de juiste verhoudingen. Als een theaterdoek, 
gespannen tussen twee werelden, versterkt deze gevelrij 
het scenische karakter van de plaats.  De kerk wordt 
zichtbaar doorheen het doek, maar is nog niet in zijn 
totaliteit prijsgegeven. Er volgt namelijk nog een perspec-
tivische ontdekking bij het verder rondwandelen door 
de straten, of langsheen de verbrede passage naast het 
veerhuis.

De kwaliteit én de schoonheid van deze facaderij tus-
sen kaai en kerk is hier dan ook van ‘levensbelang’.  Er is 
de noodzaak deze kwaliteit  te verbeteren enerzijds en 
te bewaken: zowel op volumetrie als gevelgeleding en 
materialiteit.  Een beeldkwaliteitsplan lijkt ons hiervoor de 
juiste ‘tool’.  De gevelrij heeft eigenlijk het statuut van een 

levend kunstwerk als voorname getuige van het verleden 
van het Scheldedorp.    
   
Dit levend kunstwerk mag zorgvuldig hertekend worden, 
met respect voor de bestaande kwaliteiten en met durf 
waar verbetering zich opdringt. 

Voornamelijk het café-gebouw links van het veerhuis 
maakt de kwaliteitswens hier momenteel niet waar.  Een 
nieuw volume op termijn kan meteen een opening laten 
naast het veerhuis, waardoor een glimp van de kerk, die 
ooit deels zichtbaar was vanaf de kade,  in beeld komt. Het 
ensemble wordt dichter bij elkaar gebracht.  Voetgangers 
kunnen doorheen het theaterdoek stappen van de 
kadewereld naar de wereld van het  kerkplein. 

Deze gevelrij omarmt het kadeplein, samen met de straat-
wand die komt uitgelopen van de Kerkstraat en die beëin-
digd wordt met het nieuwe museumgebouw tegenaan de 
dijk.  In deze beide pleinwanden zijn alle elementen van 
het ‘ensemble’ verenigd: kerk, veerhuis en museum van  
Emile Verhaeren. Waarbij de Schelde zelf als hoofdrolspeler 
de majestueuze laatste pleinzijde mag zijn. 

Kunst in het hart van het dorp en als beleving

We zien niet meteen de noodzaak om kunst te gaan 
integreren in de natuurbeleving. Het ondergedompeld 
worden in een krachtig natuurlandschap is  zo zeldzaam 
in onze leefwereld.... dat het Polderlandschap mag                
vrijblijven van kunstwerken die een nieuwe menselijke 
ingreep  zouden zijn.  Hier komt het oog tot rust. 

Een eventueel kunstwerk kan geen betere plaats
krijgen dan  ‘ingebed in het ensemble’. Het condenseren 
van de culturele beleving in het hart van het dorp omheen 
zijn cruciale plein.  Kunst die verwant is aan de thematiek 
in het museum, iets kan doen met woord of water.  
Tijdelijke invullingen of permanente installaties,...  kunnen 
binnen het museum een aanvulling vormen op ‘het woord’. 

Maar bv.  in het Veerhuisje kan een autonomer kunstwerk 
een bijzondere plek krijgen.  We denken aan bijzondere 
plekken waar een kunstwerk een totaalbeleving  van de 
ruimte inzet: bv. Roni Horn’s “ Library of Water” in een oude 
vuurtoren in Ijsland.  Of aan bv. een  ‘marine’ opgebouwd 
uit verf en licht van Stijn Cole: die  biedt een bijzondere 
ervaring van het fenomeen eb en vloed en tijd. Op de 
verdieping kan ‘een artist in residence’ logeren. 
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EMILE VERHAERENMUSEUM
een eerste schets

Sheringham house, Bramhall, Stephen Taylor Architects Museum, gelijkvloers 1m 2m 5m

Een plan dat verre van af is… Een toetsing van de afme- 
tingen, het programma past vlot in deze eerste contour. 
De volumetrie dient te worden verfijnd, de gevels zijn nog 
te ontwerpen.

We willen ‘het salon’ vertalen naar het museum-
gebouw.  Het vertrouwde en het huiselijke, zullen samen-
gaan met enige ‘allure’ . De bezoeker verblijft in het 
museum alsof hij op bezoek gaat bij een oude vriend. 
Tegelijk is dit verblijf een bijzondere ervaring, zowel in 
architectuur als in scenografie. 

Een plan in kamerstructuur,  voor de vleugel langs het 
plein. Met een toegang centraal op de pleinwand.  Eén 
kamer kan het onthaal met de shop vormen. 
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Museum, snede Standaertsite, Ledeberg, m u r m u u r   architecten, carton123 en ae-architecten

Rokerij, Sjaellands Odde, Arne Jacobsen

Uitzichten naar verschillende landschappen in een split-level

Aan de achtergevel zijn de kamers verbonden door een 
royale gang, een gallerij met zicht op de tuin.  Hier passen 
boekenplanken perfect tussen de collectie
aan de muren, met zitbanken tussen de vensters en met 
een elegant balkon. 

Een vrijer plan overhoeks in de vleugel langs het jaagpad. 
Een torentje verheft zich uit het spel van dakvlakken als 
observatieplek en museale ruimte in één pakket. Het café 
legt de link in ‘split-level’ tussen dijk en tuin en verenigt 
zichten op tuin, polderlandschap en Schelde. Fietsers zien 
vanaf de dijk waar ze straks iets kunnen drinken, bemerken 
een plezierige, zuidgerichte dorpstuin met terrasje.

De toren is het uithangbord voor het museum, een ijkpunt 
op de dijk. Bescheiden ten opzichte van de kerktoren, 
maar toch reeds van een hoogte waar de Scheldebocht in 
al haar glorie wordt waargenomen. 

Het museum heeft een zolder en een kelder. In de kelder 
kan het archief zijn plek vinden. De zolder maakt deel uit 
van het museumparcours.

De tuin is deel van de museale beleving en biedt een 2de 
toegang vanaf de dijk. Vanuit de weelderige tuin wordt 
contact gelegd tussen museum en 
polderlandschap. Een monumentale opening in de 
tuinmuur toont het (herstelde) waterlandschap, mooi 
gekadreerd. Wie in de polders een pad bewandelt kan 
langs deze dorpstuin naar de kaai doorsteken.

We zien hier een gebouw in een lichte, blanke 
materialiteit, een verfijnde hedendaagse detaillering. 
Dat zich met de ogenschijnlijke eenvoud van een wit 
vissershuis op de kade nestelt. (referentie Arne Jacobsen, 
Rokerij).  Eerst de profilering van de huizenrij 
volgend, maar vervolgens maakt het alles anders.              
Bijzonder en meerlagig: geeft het geleidelijk zijn 
complexere volumetrie prijs met de toren op het tweede 
plan. 
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DEN DAM AAN DE SCHELDEBOORD
‘O polders! Open en schone polders!

DEN DAM EN DE INGEDIJKTE POLDER 
Ondeelbare complementen

Den Dam en de polder zijn één. Het dorp en het landschap  
manifesteren zich hier als een onversneden geheel. Hun 
historische binding is duidelijk. Ze zijn hierdoor elkaars com-
plement. Het voorstel wilt dit resoluut herstellen. 

Den Dam toont zich als een zelfbewuste buurt. Het beeld 
van het belendende landschap is echter verschraald. Waar 
is de polder? Het indrukwekkende open ruimte beeld is 
verdwenen. 

Het plan suggereert dan ook diepte; de Schelde is rivier, 
dijk, polder en Den Dam samen, in één lengteprofiel gebald. 
Reconstructie van de polder gaat gepaard met respect voor 
natuurontwikkeling. Balans tussen landschap en natuur 
wordt gezocht.

EEN POLDERPARK TUSSEN ZOMER- EN WINTERDIJK
Openbaarheid van de polder

Het landschap speelt een unieke rol. De historische polder 
is voor het omliggende Scheldelandschap een kenmerkende 
open-ruimte-structuur. Het voorstel wilt de beeldkwaliteit 
van de repel-polder resoluut herstellen. 

Een open, collectieve polder kan dan ook de katalysator 
voor een nieuw gebruik en programma worden. Hiervoor 
implementeren eerst een structuur... het casco. Een polder-
frame verzekert een verankerd landschap en gaat vooraf 
aan elke programmatorische claims. De investering in de 
structuur van het landschap is noodzakelijk. Dit frame of 
casco dient nauwgezet te worden bewaard en versterkt als 
een instrument bij de inrichting van elke programma-on-
derdeel.

BEPERKTE ONTWIKKELING
Behoud unieke configuratie

Den Dam is een potentiële, unieke woonomgeving; wonen 
met zicht op de Schelde in de directe nabijheid van de 
dorpskern. Desondanks pleiten we voor het behoud van 
het unieke dorpslandschap. Dit is immers de plek waar de 
Schelde het dorp een ‘tweede’ keer raakt. Ontwikkeling van 
Den Dam zou bovendien de ruimtelijke configuratie van de 
‘uitpandige’ Kaai te niet doen. 

Dus geen ontwikkeling in de polders. De zeedijk-idioom 
die stilaan oprukt langsheen verschillende Schelde-dorpen 
wensen we liever niet in te passen in de nog steeds erg gave 
dorpshorizon van Sint-Amands. 

Het plan pleit dan ook voor een ontwikkeling in tweede 
orde. Het masterplan laat ruimte voor punctuele project-
en langsheen de huidige bouwlijn.  Gevoel voor maat en 
afwerking zijn uitermate belangrijke aandachtspunten. Een 
beeldkwaliteitsplan moet hiervoor garanties bieden.

3
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EEN POLDERPARK TUSSEN ZOMER- EN WINTERDIJK
een eerste schets

Welke bestaande landschapselementen, structuren en 
onderdelen zijn van waarde, welke kwaliteiten dient het 
polder-frame te bevatten? Welke gebruiken en invullingen 
kunnen worden geïmplementeerd? 

Het casco vangt de identiteit en herkenbaarheid van het 
landschap op in een stelsel van landschappelijke elementen, 
structuren en sferen en van karakteristieke plekken; een 
gelaagd stelsel van lijnen, vlakken, water en groen,  cul-
turele en maatschappelijke betekenissen. Dit stelsel vormt 
het landschapscasco en realiseert de betekenis van de plek. 
Het landschappelijk kader kan een structuur van nieuwe 
betekenissen en buitenprogramma’s aanbieden zonder aan 
de landschappelijke kwaliteiten te raken. Als een casco laat 
de omgevingsaanleg zich ontwerpen, biedt het weerstand 
tegen verandering en verleent het als onderlegger ruimte 
voor veranderlijke plekken in de tijd. Het casco maakt dan 
een sterke scheidslijn tussen stabiliteit en veranderlijkheid. 

Binnen het frame ontstaan onderdelen die ruimte bieden 
voor het formuleren van gewenste ontwikkelingsperspecti-
even. De ruimte-kamers moeten hun plaats opeisen. Door 
een doordachte programma-invulling, kunnen nieuwe 
actuele ladingen ontstaan met het casco-landschap als de 
kwaliteitsdrager.

Ruimte voor een polderlandschap
Het casco is een samenspel van groene structuren. Bomen-
rijen dwars op de Schelde realiseren een coulissenland-
schap. De schaal van de polder blijft, het beeld wordt echter 
in sequensen gevat.  De combinatie van bomenrijen, pol-

dergrachten en brede natuurstroken monden uit in een nat 
gebied parallel aan de Schelde. Deze structuren versterken 
de orthogonaliteit van het cultuurlandschap.

In het polderlandschap iggen kansen om ook een deel van 
de wateropgave voor Sint-Amands op een goede manier aan 
te pakken. Door bredere stroken natuur overstroombaar te 
maken, kan een buffercapaciteit worden voorzien. Water 
wordt dus als thema omarmd, en bepaalt mee de identiteit  
van het polderlandschap. 

Ruimte voor een polderpark
Het polderpark sluit aan op Den Dam en via het museum 
Emile Verhaeren op de Kaai. Het respecteert de grote maat, 
maar voelt tegelijkertijd geborgen aan. De winterdijk wordt 
hersteld; een groene talud gaat over in een gemetste dijk-
muur. Maximale hoogte samen 1.40m.

Het polderpark is een samenspel van strokenbouw, 
boomgaarden, grachten en ‘gekadreerde’ natuur. De stroken 
zijn vrij invulbaar en onderling via knuppelpaden met elkaar 
verbonden. Hier is ruimte voor volkstuintjes, een gemeen-
schapstuin of een volwaardig collectief dorpslandbouwpro-
ject, een polderpaviljoen of een dorpse pick-nick. 

Afhankelijk van de tijdsgeest kunnen de stroken een andere 
invulling krijgen. De ruimtelijke opzet blijft daarbij gehand-
haafd. Het eindbeeld wordt niet vastgelegd. Deze aanpak 
biedt een actieve dynamiek voor potentiële gebruikers en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Iedereen betrokken!

¨POLDERPARK

POLDERLANDSCHAP
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Ondeelbare componenten, Scheldepolder en Den 
Dam zijn één.

Een groene connecterende polder, een orthogonale 
structuur van repels en stroken gevormd door bomen-   
rijen en verbindingen realiseren een coulissenlandschap.

Een blauwe connecterende polder, een orthogonale 
structuur van gachten overgaand in een natte zone van 
Schelde-wielen biedt ruimte voor water.

Een polderpark, een park op maat van de polders, 
collectief en publiek toegankelijk. Ruimte voor gemeen-
schapslandbouw, spel en rust. Ruimte voor ontmoeting.

Een polderlandschap, landbouw als beheerder van de 
polder. Toegankelijke verbindingen langs de perceelsran-
den tussen zomer- en winterdijk.
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HET DORP
Het dorp houdt stand!

VERWEVING VAN RIMPELS
Kwaliteitsverbetering van het dorp

De opeenvolgende rimpels staan niet koud tegen elkaar. 
Overgangen worden geïntroduceerd. Iedereen maakt im-
mers deel uit van het dorp. 

Nieuwe projecten verweven de structuren tot één samen-
hangend dorp. Het historisch patrimonium zoekt de verka-
velingsbewoner op, en omgekeerd. 

De schaal van de ingreep vergroot naarmate de spoorlijn 
wordt bereikt. Terwijl ingrepen in het dorpshart eerder 
punctuele interventies betreffen, bieden de ruime bouw-
blokken verderop ruimte om verdichting te koppelen aan 
groene kwaliteiten. 

WONEN IN EEN COLLECTIEVE TUIN
Binnengebied en zorgsite

De verdichtingsstrategie in Sint-Amands wordt bedacht 
als een hedendaags complement van het bestaande 
woonareaal, dat weliswaar met andere recepten aan de slag 
gaat dan de vertrouwde verdichtingen in dopsvernieuwings- 
projecten. 

Nieuwe projecten vormen daarbij het ruimtelijk laboratori-
um bij uitstek om na te denken over nieuwe woontypo-
logieën en programma’s die een intensere beleving van de 
groene kwaliteiten vooropstellen, met een verhoogde mate 
van collectiviteit. Dit type projecten zien we in het bin-
nengebied, de zorgcampus, de site van het oude gemeente-
huis... Het dorp zet dus in op samenhorigheid.

De bebouwing kan worden georganiseerd in compacte 
clusters die een centrale groene binnengebied vrijwar-
en. De clusters vormen elk een ensemble waarin nieuwe 
bebouwing hand in hand gaat met de aanwezige context. 
Zo kan de ontwikkelingsdruk op de waardevolle panden in 
de oude dorpsstraten verzacht worden, terwijl de kritische 
massa voor het maken van een nieuwe buurt alsnog ge-
haald wordt op de nieuwe bebouwing binnen een cluster.

4
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HET BINNENGEBIED
een mogelijke inbreiding en groene parking

59 PLAATSEN

Inbreidingsvoorstel fase 1 met groene parking

Stadsvernieuwingsproject, Ingelmunster, Bas Smets, 360 architectenOnderzoek inbreiding binnengebied in werkmaquettes

Inbreidingsvoorstel fase 2, parkingzone ontwikkeldVoetgangersweg binnengebied - kaaiplein, een groene open plek

5m 20m10m
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Masterplan De Werve Hoef, Wijnegem, Collectief Noord

Sociaal woningbouwproject, Gistel, WItherford Watson Mann architects

Masterplan De Werve Hoef, Wijnegem, Collectief Noord

8 geschakelde woningen, Wondelgem, NERO

8 geschakelde woningen, Wondelgem, NERO

SAMEN WONEN ROND EEN OPEN GROENE PLEK 

De oude voetweg op de perceelsgrens, loopt verder tot in 
de Emile Verhaerenstraat. Een doorsteek naar de Schelde 
langsheen het perceel van de schoenwinkel is nu reeds 
mogelijk en kan nog aan kwaliteit en karakter winnen. 
Daarom is het binnengebied goed geconnecteerd met het 
Scheldebalkon. 

Een (rand)parking voor bezoekers kan hier dus een plaats  
krijgen, ter vervanging van de parkeerplaatsen op de kaai 
zelf.  Het dient een groene parking te zijn, met een ruim 
aantal bomen tussen de parkeerplaatsen en een geschikte 
halfverharding. Een parking die misschien bij verdere 
ontwikkeling van andere potentiële parkeersites (schrijn-
werkerij bv.) ook weer kan verdwijnen op termijn.  Alsdan 
kan deze eerste hoek van het perceel ook mee ontwikkeld 
worden. (zie variante op plandetail)

Echter in eerste instantie dient het domein van de school 
een “open plek” te blijven in het weefsel van deze tweede 
rimpel.  Een groene oase die refereert aan de overgebleven 
kouterstructuren rondom het dorp     

Een sterke groene overmaat, die desalniettemin kan
 bewoond worden langsheen de randen van de open plek. 
Niet zomaar geljk welke vorm van bewoning. We vinden 
een aanvulling van de bestaande typologie belangrijk: hier 
kan een meer collectief gerichte woonvorm een plaats 
krijgen in het groen. 

 Kleinere bouwblokken (een 3-tal) rondom een eigen 
binnenplaats of ‘erf’.  De gerichtheid van de gebouwen op 
een eigen centrum suggereert een vorm van wonen 
waarin ‘samenhorigheid’ aan belang wint. Iets wat niet on-
belangrijk is in een samenleving waarin de gezinnen klein-
er worden en waarin de groep alleenstaanden aangroeit.

De bezorgdheid om mekaar, het kennen van je buren: 
deze kwaliteit was precies eigen aan het wonen in het 
dorp en raakte misschien wat verwaterd.  Echter de archi-
tectuur dient deze samenhorigheid te faciliteren en de 
ontmoeting van mensen ongedwongen uit te lokken bv. 
in de gemeenschappelijke tuin of in het trappenhuis.We 
geloven dat enig collectief gevoel kan terugkeren in nieu-
we woonvormen naar het dorp. De volumetrie wenst deze 
suggestie te maken. Binnen deze volumes zien we een mix 

aan woonvormen. Het aantal grondgebonden rijwoningen 
is sterk vertegenwoordigd. 

We stellen bouwvolumes voor van 2 lagen+hellend dak  
gecombineerd met 3 bouwlagen. Waarbij we een groot 
aandeel hellende daken (in lichte dakhellingen) voorstel-
len aangevuld door delen met platte daken in 3 lagen 
bijvoorbeeld in de hoeken. 

Het spel van hoogte en daken vormt een landschap van 
een kleinere korrel en helpt mee aan de diversifiëring bin-
nen de blokken en aan de herkenbaarheid  en eigenheid 
van de eigen woning in het grote geheel. Ook de material-
iteit kan hieraan bijdragen.  We denken aan een 
materialiteit in rode baksteen, eventueel (deels) wit of 
lichtgrijs gekaleid. De referentiebeelden op deze bladzij-
den tonen diverse voorbeelden die dit ‘collectieve’,
 dit ‘dorpskarakter waarmaken binnen grotere  bouw-
blokken.  

De inplanting dient in eerste instantie het groene karakter 
van de site te bestendigen en uit te bouwen.
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PLAN VAN AANPAK
OPMAAK VAN HET MASTERPLAN
een wervend beleidsdocument

Een masterplan is een planningsinstrument waarin op 
een aanschouwelijke en wervende manier een ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie wordt voorgesteld. Het masterplan 
omvat verschillende deelproducten die samen één 
coherent planningsinstrument vormen. De structuurschets 
is het belangrijkste deelproduct. De structuurschets is de 
schematische weergave van de belangrijkste ruimtelijke 
beleidskeuzes die moeten zorgen voor de ruimtelijke 
samenhang in het studiegebied. Het masterplan kan op 
verschillende manieren ingezet worden ter ondersteuning 
van de gemeente. Het masterplan:

- voedt het maatschappelijk debat;

- is een beleidskader voor de KT-LTontwikkeling;

- geeft de relatie aan tussen project en ruimere omgeving;

- geeft op een wervende manier een ontwikkelingsvisie;

- wordt gebruikt voor de herziening van 
bestemmingsplannen.

FASE 1 INSTALLATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

plan procesregie

In de eerste fase wordt een plan van aanpak en tijdschema 
opgemaakt in samenspraak met de opdrachtgever.

FASE 2 - 3 OPMAAK VOOR- EN DEFINITIEF ONTWERP

opdracht 1: analyse van de context 

In deze opdracht wordt een analyse gemaakt 
van de bestaande ruimtelijke structuur. De 
gemeente-eigendommen, de lopende projecten en 
planningsinitiatieven, de ontwerpmogelijkheden, de 
bestaande planningscontext, de historische en ruimtelijke 
context… worden geïnventariseerd en geëvalueerd. 

Een belangrijke bron van informatie vormen workshops 
waarin de bewoners hun mening geven over een aantal 
relevante thema’s. De opmerkingen worden geanalyseerd 
en overzichtelijk weergegeven in een rapport. 

timing: 1,5 maanden

opdracht 2: toekomstvisie voor het ruimer studiegebied

Tijdens deze fase wordt de visie op de gewenste 
ruimtelijke structuur uitgewerkt en weergegeven in een 
structuurschets. Deze structuurschets is opgebouwd uit 
thematische deelstructuurschetsen. 

De structuurschets bevat de belangrijkste beleidskeuzes 
voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het 
studiegebied. In die zin is ze een cruciaal element van het 
masterplan. De structuurschets zal integraal opgenomen 
worden in een tussentijds rapport dat door het college 
wordt goedgekeurd.

timing: 1,5 maanden

opdracht 3: masterplan 

Het masterplan voor het projectgebied wordt opgestart. 
Het masterplan kan zo getoetst worden aan de visie 
opgebouwd in de structuurschets waarbij nog ruimte is 
voor terugkoppeling. Eveneens wordt binnen deze fase de 
technische haalbaarheid van ontwerpkeuzes afgetoetst. De 
masterplanfase wordt beëindigd met een kostenraming. 

Het masterplan slaat zowel op het proces dat gevoerd 
wordt, als op het eindresultaat. Als proces is het een 
vorm van ontwerpmatig onderzoek naar de betekenis, de 
potenties en de draagkracht van het gebied. Aan de hand 
van dit onderzoek worden programma’s gedefinieerd, 
visies uitgeklaard en alternatieven geformuleerd. Intensief 
overleg met het bestuur, betrokken gemeentediensten, 
(boven-)lokale actoren en burgers is hierbij een belangrijke 
succesfactor. Het ontwerp als proces impliceert ook een 
voortdurende verfijning van het ontwerp op basis van 
nieuw verworven inzichten of nieuwe randvoorwaarden.  
Als eindresultaat geeft een wervend beeld een idee voor de 

invulling van het projectgebied. 

 4: beeldkwaliteitsplan

Het masterplan zal tevens uitspraken over de gewenste 
beeldkwaliteit formuleren in functie van de verschillende 
deelprojecten inzake publieke domein, gebouwenveloppes 
en -afwerkingen

timing: 6 maanden

FASE 4 UITVOERINGSONTWERP MASTERPLAN

opdracht 4: aanbevelingskader

Nog tijdens de vorige fases, wordt de vierde fase  
“aanbevelingskader” opgestart. Bij de bespreking met en de 
validatie van de structuurschets en het ontwerp is immers 
inzicht in de haalbaarheid en kennis van de succes- en 
faalfactoren onontbeerlijk. Slechts op die manier kan het 
ontwerpteam haar advies als beslissing naar het college 
voldoende onderbouwen. Deze laatste fase omvat de 
volgende stappen: haalbaarheidsanalyse en succes- en 
faalfactoren. 

De resultaten van deze beide stappen worden geïntegreerd 
in de eindnota die ter bespreking en validatie aan het 
college wordt voorgelegd. In deze fase wordt onder meer 
ingegaan op:

- het planningsinstrumentarium: definitie van de 
planningsdocumenten (ruimtelijk uitvoeringsplan) 
die moeten opgemaakt of aangepast worden om het 
masterplan te kunnen realiseren;

- flankerende maatregelen: inventarisatie van alle 
maatregelen die, parallel aan de uitwerking en de realisatie 
van het masterplan, kunnen of moeten genomen worden 
om de beoogde resultaten te bereiken of te versterken;

- actieprogramma en fasering: inventaris van alle 
beslissingen, onderzoeken, plannen, procedures die 
aan de realisatie van het masterplan voorafgaan. Dit 
actieprogramma wordt aangevuld met een voorstel van 
fasering, rekening houdend met budgettaire, technische, 
ruimtelijke en procedurele randvoorwaarden.

timing: 1 maand

TERMIJN

De totale uitvoeringstermijn van het masterplan bedraagt 
ongeveer 10 maanden. Vakantieperiodes zijn hierbij niet 
inbegrepen. 

OVERLEG EN COMMUNICATIE 

INTERN OVERLEG

De inschrijver stelt het ontwerpteam BUUR-Murmuur 
samen waarin de nodige kwalificaties en ervaring 
vertegenwoordigd is:  een stedenbouwkundige, een 
architect en een landschapsarchitect. Aan het hoofd van 
het ontwerpteam staat de projectleiding, bestaande uit 
de projectverantwoordelijke en de projectcoördinator. 
Minstens één van beide is aanwezig op alle besprekingen 
met het gemeentebestuur en andere betrokkenen.

Het overleg met het bestuur wordt gestructureerd op twee 
niveaus: een werkgroep en een stuurgroep. In de werkgroep 
zijn alle betrokken gemeentediensten vertegenwoordigd: 
technische dienst, ruimtelijke ordening, politie, groendienst, 
…  Indien nodig worden externe vertegenwoordigers van 
de provincie (Rivierland Schelde), het gewest (erfgoed of 
afdeling Natuur en Bos), openbare besturen (Polder Vliet en 
Zielbeek), de Lijn… uitgenodigd.

In de stuurgroep zijn de burgemeester, de bevoegde 
schepenen en de verantwoordelijke ambtenaren 
vertegenwoordigd. Op dit overleg worden beslissingen 
genomen. Wanneer de agenda dit vereist, worden ook 
verantwoordelijken van andere besturen uitgenodigd.

In het proces is een overleg voorzien met de 
gemeenteraadscommissies en de GECORO.  

EXTERN OVERLEG

De slaagkansen van het project is sterk afhankelijk van het 
draagvlak bij de bevolking. Via de juiste participatiemethode 
kan de bevolking op een zinvolle en constructieve manier 
betrokken worden bij de totstandkoming van een plan.

Om voldoende draagvlak te verwerven, wordt de bevolking 
al vanaf het begin in het proces betrokken. Het lopende 
participatie-initiatief Samendenkers is een uitstekend 
werkend platform die via het masterplan een continu 
karakter kan krijgen. 

Het platform heeft tot doel het studiebureau voor te stellen, 
de bevolking te informeren over de doelstellingen van het 
masterplan en over het verdere procesverloop. Daarnaast 
worden de belangrijkste knelpunten en troeven van het 
studiegebied overlopen. De opmerkingen of wensen van 
de bevolking worden in het verslag opgenomen. Tijdens de 
volgende stap, de opmaak van de structuurschets, worden 
deze opmerkingen samen met de gemeente geëvalueerd en 
eventueel meegenomen in de visievorming.   

De externe communicatie over het definitieve masterplan 
met de bevolking, is pas aangewezen op het moment 
dat het eindrapport gevalideerd is. Een infovergadering 
wordt daarom pas gehouden na de goedkeuring van 
het eindrapport. Hieraan kan een infobrochure en een 
tentoonstelling gekoppeld worden. Het ontwerpteam kan 
de gemeente hierbij ondersteunen.

PRIJS
Het honorarium is vastgelegd op 80.000 € exl. BTW. Het 
ontwerpteam levert hiervoor de nodige prestaties zoals 
opgesomd in het plan van aanpak; hier inbegrepen zijn alle 
diensten die geleverd dienen te worden om tot een finaal 
masterplan te komen.

Het tijdsbestek hiervoor wordt vastgelegd op 10 maanden 
waarin zowel het inhoudelijk (analyse, ontwerpend 
onderzoek, opmaak masterplan) als het procesmatige werk 
(intern en extern overleg met alle betrokken actoren) aan 
bod komen.

Niet inbegrepen in de prijs is de opmaak van een afgewerkt 
schaalmodel, het maken van prints in groot formaat voor 
informatie-gebruik, het laten uitvoeren van topografische 
opmetingen of proeven.

Indien er meerwerken worden gevraagd die niet voorzien 
zijn in het voorgestelde proces, wordt gerekend met 
volgend uurloon:

95€/u voor de projectleider 
75€/u voor de ontwerpers van het kernteam 
110€/u voor de experten
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