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Deze bundel bevat onze zienswijze, eerste voorstellen
en offerte voor het opmaken van een masterplan voor
Erembodegem. In het eerste deel van deze bundel worden
drie thema’s behandeld: (1) de simpele genoegens
van het leven, (2) mobiliteit en natuur, en (3) hands-on
planning. Deze thema’s kunnen ook worden gelezen als
(1) analyse, (2) visie en (3) strategie.
Het tweede deel is opgebouwd uit vier projecten: (1) de
groene vallei, (2) het station, (3) de pocketlandschappen
en (4) de economische machine. De projecten variëren
in schaal, karakter en breedte. We geloven dat
Erembodegem meer dan algemene bespiegelingen
behoefte heeft aan projectmatig denken en concrete

acties, van klein en bescheiden tot groot en ambitieus.
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp in deze
opgave. Daarom wordt het onderwerp niet separaat
behandeld, maar wordt het in elk onderdeel van de bundel
beschreven. De ambitie om de ecologische voetprint van
de stad en zijn inwoners te verkleinen is van elke actie het
uitgangspunt.
Dit document laats onze houding zien ten opzichte van het
project dat we zouden ontwikkelen als we zouden worden
uitgekozen. Het is ons openingsbod richting de gemeente
en de mensen van Erembodegem – het startschot van
een interactief proces.
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De kleine genoegens van het leven

Erembodegem heeft zowel stedelijke als landelijke
kwaliteiten van leven. Wonen in Erembodegem betekent
dat je bent verbonden met het metropolitane leven van
Brussel, Gent en Aalst maar ook kunt genieten van de
andere kant: natuur, schone lucht en een landelijke
omgeving. De centrale kwaliteit van deze stad valt voor
ons het best samen te vatten als de ‘kleine genoegens
van het leven’. Dit zijn zijn de alledaagse natuurervaringen
voor mensen die zelf onderdeel uitmaken van een
stedelijke cultuur.
‘Werken of schrijven naast een raam omgeven met
klimplanten’, ‘het zonlicht zien uitwaaieren over de vloer’,
‘de tijd voelen verstrijken terwijl je de zon ziet opkomen
door het bos’, hardlopen langs de rivier bij zonsopkomst’,
‘ontbijten tegenover de open velden’…. : Dit zijn allemaal
fragmenten die een stedelijk onderwerp zien tegen de
vluchtige perfectie van natuurlijke fenomenen. Al deze
momenten werken als Haiku’s: ultra korte bemerkingen
van het heden, elementen van ‘echt’ leven die betekenis
geven op een grotere tijdschaal. Haiku’s beschrijven nooit
algemene fenomenen, maar alleen kleine gebeurtenissen
in hun relatie met natuurlijke fenomenen zoals het weer,
licht of geluid.
Erembodegem is met zijn natuurlijke kwaliteiten en
mobiliteitsnetwerken een eindeloze bron voor dit soort
mini-momenten die veel meer zijn dan eenvoudige
anekdotes.
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Wij geloven dat we in Erembodegem deze momenten
zouden moeten vieren, stimuleren en verrijken. De
momenten van ontmoeting tussen treinen en schapen,
tussen het ochtendnieuws op je smartphone en de
opkomende zon, tussen het stilvallen van een automotor
en het geluid van water.
Het masterplan voor Erembodegem zou deze kwaliteiten
niet moeten negeren in de zoektocht naar een
theoretische ‘compacte stad’, maar ze juist zorgvuldig
moeten detecteren en er op voort bouwen. In economisch
opzicht is het in kleine, zorgvuldige stappen voortbouwen
op de belangrijkste kwaliteiten van de stad beter dan
rigoureus nieuwe kwaliteiten proberen te introduceren.
Het richten op de kwaliteit van dagelijkse routines en
contact met de natuur is een investering in het geluk en
de gezondheid van de inwoners van Erembodegem. Dit is
een belangrijke vorm van duurzaamheid.
Oog voor het kleine betekent niet dat we onze ogen
sluiten voor de grote opgaven. De Brusselisering, het vele
sluipverkeer, het gebrek aan een duidelijk centrum en
het onder druk staande winkelbestand, de behoefte aan
verduurzaming van de stad: dit zijn allemaal belangrijke
opgaves die moeten worden aangepakt in het masterplan
dat gaat worden opgesteld. Maar wel vanuit een duidelijke
visie op wat de kwaliteiten van Erembodegem zijn.

Zicht op de horizon en het tussenliggend
groen vanaf uw bureau

Hinkelen tussen de wilgen op`t
stationsplein

Genieten van de atmosfeer van `t
dorpsstation

Het tegenkomen van volk en
bezigheden onderweg naar huis.

Dineren langs de oevers van de Dender

Pistolets eten met zicht op weidse
velden

Ratelende populieren tijdens het
sporten

Vers water van de kraan in gans de vallei

Wegzinken in de Dender weelde bij een
brugpassage

Praalwagens ineensteken met
kameraden

Lopen tussen de schapenvelden

Hand in hand door de dorpssteeg

Frisse bosgeur op restaurant

In Kostuum langs de Dender naar het
werk fietsem

Uw groententuin zien groeien en bloeien

5

Mobiliteit en natuur (Sparta vs. Athene)

Het Erembodegem ten westen van de Dender kent een
heel andere dynamiek dan ten oosten van de Dender. Het
westelijk deel van de stad is de laatste veertig jaar onder
invloed van snelweg en spoor sterk ontwikkeld, terwijl het
gebied ten oosten van de Dender tamelijk langzaam en
organisch is ontwikkeld: alhoewel er veel woningen bij zijn
gekomen, is het wegenpatroon vergelijkbaar met twee
eeuwen geleden. Maar aan beide zijden is de stad sterk
verbonden gericht op mobiliteit.
In zijn boek ‘After the City’, zet Lars Lerup twee stedelijke
modellen tegenover elkaar: dat van Athene en Sparta.
Een stad van steen tegenover een stad van beweging.
Terwijl onze geschiedenis vooral Athene roemt om zijn
monumenten en stedelijk leven, suggereert Lerup dat
juist Sparta, dat van zichzelf weinig had om te tonen, heel
leerzaam is voor hedendaagse stedelijke gebieden.
Sparta, gelegen onder de bomen van de vlakten van
de Peloponnesos, leek weinig te hebben geïnvesteerd
in bestendigheid, maar alles in territorium en actie.
Thucydides merkte op dat Sparta een stad was van
discontinuïteit, met een gebrek aan monumentaliteit en
fysieke onderscheidenheid. Erembodegem deelt, met zijn
spaarzame monumenten (zoals de kerk en de prachtige
fabrieksschoorstenen) en losse stedelijke patroon veel
van Sparta’s karakteristieken. De Spartanen zouden de
joggers in Erembodegem weten te waarderen, omdat ze
fanatieke aanhangers van fitness waren.
Door Erembodegem te benaderen vanuit verspreiding in
plaats van concentratie en vanuit mobiliteit in plaats van
stilstand, is het makkelijker om de rijkdom, schoonheid en
belangrijke potentie van de stad te zien.

Athene
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Ook al hebben de meerdere infrastructurele lijnen die door
Erembodegem lopen diepe littekens en discontinuïteit
opgeleverd, zijn e ook de voortbrenger van mobiliteit
en toegankelijkheid, in het bijzonder als ze goed zijn
opgenomen in het stedelijk weefsel.
Terwijl veel Vlaamse steden in een vergelijkbare situatie
verkeren (een groene verspreide stad, versneden door
infrastructuur) hebben maar enkele een landschap dat zo
rijk is als de Dendervallei en een treinstation dat midden
in het geografische centrum van de stad ligt. Ook zijn er
maar weinig steden die zulk een intense metropolitane
omgeving op 25 minuten afstand hebben liggen.
We geloven dat mobiliteit en natuurlijk landschap twee
belangrijke kwaliteiten van Erembodegem zijn en dat elke
actie in het masterplan de twee als één gezamenlijke
kwaliteit zou moeten omarmen en vieren. Net zoals in
Sparta zouden deze twee kwaliteiten in Erembodegem
op verschillende plekken kunnen leiden tot hedendaagse
woonmilieus door eindeloos te variëren op de relatie
tussen mobiliteit en natuur.
Het ‘Spartaanse model’ is ook uitganspunt voor de
ontwikkeling van een duurzame stad. De uitdaging is
om schoner vervoer te promoten (fiets- en treinvervoer,
elektrische auto’s) en schonere stadsingrediënten
(beter geïsoleerde woningen, meer energieopwekking,
meer onverharde oppervlakten, meer bomen) en een
efficiënter stedelijke metabolisme (zoals een gescheiden
watersysteem).

Sparta
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Hands-on Planning

De stad vraagt om een masterplan dat richting geeft aan
de groei van Erembodegem, meer structuur geeft aan de
groene ruimte, het mobiliteitsvraagstuk integreert en een
stedelijk centrum definieert.
De huidige planningsdocumenten (Structuurplan,
Mobiliteitsplan, Gewestplan, …) suggereren relaties,
compactheid en hiërarchie. Terwijl deze plannen allemaal
even relevant en coherent lijken, geloven we dat deze
soms wat abstracte top-down planning zou moeten
worden aangevuld met een meer proactieve, concrete
aanpak.
Het plan dat we voorstellen kan niet in één dag worden
gerealiseerd. Het is een iteratief proces, opgebouwd uit
relatief kleine en concrete acties die de stedelijke ruimte
op een snelle, zichtbare manier kunnen veranderen. De
verspreide structuur van Erembodegem en het belang van
open ruimten vraagt om een projectmatige transformatie,
die stap voor stap wordt uitgevoerd.

Grootschalige compatibiliteit

De projecten kunnen eenvoudig maar zichtbaar zijn
(zoals de combinatie van een bank, een boom en een
voetgangersbrug) maar ze kunnen ook ambitieuzer zijn en
invloed hebben op dagelijkse routes en routines (zoals de
omvorming van het treinstation). Veel van de transformatie
kan ‘objectgericht’ zijn en gaan om zowel stedelijk
meubilair en kleine constructies als gebouwen.
Erembodegem is een ondernemende omgeving. Dit
zou moeten worden aangegrepen om punctuele acties,
activiteiten en transformaties te bewerkstelligen. Ook
om een succesvolle samenwerking met bewoners en
stakeholders op te zetten en een discussie over het
masterplan op een open manier te kunnen voeren is het
cruciaal om helder en precies te zijn in wat de plannen
zijn: niet te abstract, zaken niet te rooskleurig voorstellen,
etcetera. Een stapsgewijze planning kan ook makkelijker
worden doorgerekend op financiële haalbaarheid.

Participatieproces

€

Financiële balans
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Stakeholders
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VIER PROJECTEN

We stellen vier grote projecten voor. Deze projecten raken
aan een groot deel van Erembodegem maar bedekken
niet het hele grondgebied. Aanvullende acties en
projecten zijn uiteraard mogelijk.
De vier projecten zijn verschillend in schaal en karakter.
Ook de methodes moeten worden gevolgd om de
projecten te realiseren verschillen en hangen af van
schaal, stakeholders, etcetera.
Alle projecten hebben direct te maken met het dubbelkwaliteit DNA van Erembodegem, dat is opgebouwd uit
mobiliteit en natuur.

PROJECT 1 : De Groene Vallei
Het eerste project gaat over de Dendervallei. De vallei, die
in de stad drie kilometer lang is, biedt een exceptioneel
en gevarieerd nat landschap terwijl het de stad in tweeën
deelt. Voor fietsers is het een belangrijke ruggengraat van
de stad. Omdat er al veel kwaliteiten aanwezig zijn, is het
mogelijk om met een aantal interventies op het gebied
van programma en verbinding een veel intensiever en
kwalitatiever gebruik mogelijk te maken.

PROJECT 2 : het station
Het tweede project gaat over de treinstation. Anders dan
binnensteden waar het spoor omheen gaat, zoals in Aalst
of Denderleeuw, is in Erembodegem het station precies
in het geografische midden van de stad gesitueerd. We
geloven dat het station het nieuwe stadscentrum zou
kunnen worden, bijna op eigen kracht. In plaats van
overal rond het station te verdichten stellen we voor om
het station zelf hieraan te onderwerpen. Door dit te doen
verandert de relatie die mensen hebben met openbaar
vervoer.

1
RONSEVAAL

HET OSBROEK

2
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PROJECT 3 : BUURTVELDEN
Het derde project is meer verspreid dan de eerste
twee. Het richt zich op de open velden die achter veel
woningen te vinden zijn. Het gaat om een strategie
om te bepalen waar en hoe deze open velden kunnen
worden verdicht en welk programma hier kan worden
toegevoegd. Erembodegem heeft geen groot centrale
groene ruimte waar mensen bijeen kunnen komen, maar
deze postzegellandschappen kunnen makkelijk deze
belangrijke sociale functie voor de stad opnemen. Door
middel van een informeel netwerk van paden kunnen ze
onderling worden verbonden.

4

WELLEMEERSEN

PROJECT 4 : ECONOMISCHE MACHINE
Het laatste project richt zich op het industriegebied
ten zuiden van de E40. Dit is een no-nonsense
productiegebied, dat veel kan verbeteren door te
verduurzamen. De grote vlakke oppervlakten bieden veel
ruimte voor wateropvang en energieproductie. Daarnaast
kan het gebied beter worden aangesloten op zijn
omgeving, zowel voor fiets als trein.
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1

De Groene Vallei

2

Het Station

3

DE BUURTVELDEN

4

DE ECONOMISCHE MACHINE
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PROJECT 1: De Groene Vallei

De verschillende condities langs de 3km lange
Dendervallei definiëren duidelijk verschillende
dwarsdoorsneden, met elk andere overgangen van hoog
naar laag, droog naar nat. De zes meest zichtbare zijn in
stroomopwaartse richting: (1) het wilde woud; (2) een
semi-stedelijke sequentie; (3) het stadscentrum bij de
Hogeweg; (4) een tweede semi-stedelijke sequentie; (5)
de natuurlijke wetlands en tenslotte (6) de verloren linten.

Netwerk

Verbinding van recreatief programma

Diversifiëring van de natuur

Zachte en harde sportactiviteiten
verbinden met het het landschap

Nieuwe bruggen

Versterken informeel netwerk

(Her-)ontwikkeling van fabriekslocaties
en nieuwe ‘flankgebouwen’ op de rand
van de vallei
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Elementen

Vijf maal brug, boom en bank + verbeterd Jaagpad

Natuur

De verschillende condities langs de vallei zorgen voor
eindeloze mogelijkheden voor programma en faciliteiten
voor buitenrecreatie. Sommige van deze kunnen ook een
regionale aantrekkingskracht krijgen. De activering zou
moeten voortkomen uit de natuurlijke kwaliteiten en de
positie in de stad. Ginguettes, ruiterpaden, buitenfitness
plekken, zachte en harde sportactiviteiten zouden
allemaal kwalitatieve verbindingen moeten aangaan
met het landschap en zouden de rol van een gedeelde,
gemeenschappelijke vallei moeten versterken. Ook
kunnen, in navolging van de tuin van Kasteel De Rozerie,
nieuwe zichtlijnen worden gemaakt om de vallei en de
rivier zichtbaarder te maken in zijn omgeving.

Strategieën

Open plekken en zichlijnen in het bos

Sport

1. De Vallei als machine
Het bestaande fietspad langs de rivier is geschikt voor
een aangename recreatieve fietstocht. Om een breder
functionerende route te worden met een betekenis op
grotere schaal, moet het op veel meer plekken worden
verbonden met bestaande paden en programma’s. Het
traject zou ook vloeiender en comfortabeler moeten
worden in ergonomie, profiel en kruisingen. De vallei,
die in het centrum op 300 meter afstand van het station
ligt, heeft de potentie om een belangrijk verlengde
van het spoor te worden voor korte en middellange
afstanden. Niet alleen voor zondagse tochtjes, maar in
eerste instantie voor dagelijks verkeer. Het moet dus
zowel een recreatieve als een stedelijke verbinding
worden. Met onder andere een consistent gebruik van
meubilair en plaatsing van voorzieningen kan in de vallei
een gemeenschappelijke stedelijke identiteit worden
ontwikkeld.
De belangrijkste en meest concrete actie is om
meer bruggen te bouwen. In totaal worden er op vijf
strategische plekken bruggen voorgesteld, waarmee de
vallei enorm aan betekenis wint op schaal van de stad.
Terwijl het voornaamste mechanische aspect van de rivier
over mobiliteit gaat, zijn andere aspecten niet minder
belangrijk. Het beheer van de rivieromgeving als het gaat
om waterhuishouding en bosbeheer zijn eer belangrijk.

2. De vallei als natuurlijke omgeving
Terwijl de Dender van zichzelf niet heel groot is - zo’n 15
meter breed -, is de vallei als landshap veel breder en
heeft het een belangrijke impact op het landschap en de
stad er omheen. De breedte van de natuurlijk gedeelte van
de vallei neemt af van 1,5 kilometer in het noorden tot niet
meer dan 20 meter rond de Hogeweg, en neemt weer toe
in breedte naar het zuiden. De verschillende natuurlijke en
stedelijke condities die het kruist zorgen met elkaar voor
meer dan 200 hectare aan zeer gevarieerde landschappen
en voorzieningen. Deze 200 hectare zijn de belangrijkste
deel van de bijna 500 hectare valleilandschap dat ook een
belangrijk regionaal natuurgebied bevat.

Nieuwe lichte sportelementen

Gebouwen

De Dendervallei is de ruggengraat van Erembodegem.
Terwijl andere infrastructuren zoals de snelweg,
spoorwegen of de Brusselsesteenweg de stad opdelen
in stukken en discontinuïteit veroorzaken, heeft de vallei
de potentie om een centrum en een grand boulevard
te worden; een landschap dat is opgeladen met een
collectief geheugen. Om zo’n centrum of boulevard
te worden, zou de vallei in staat moeten zijn om twee
ogenschijnlijk tegengestelde claims een plaats te geven:
het zou natuurlijk moeten zijn maar ook de functionele
verbinding zijn tussen verschillende gebieden. Anders
gezegd zou het zowel een pastorale en biodiverse
omgeving moeten zijn als een über-efficiënte machine.
Voor de ontwikkeling van de vallei stellen we voor om
ontwikkelstrategieën te koppelen aan de implementatie
van concrete en herkenbare elementen. De vier
strategieën zijn: de ontwikkeling van een coherent
langzaamverkeersnetwerk, de verbinding van recreatief
programma aan natuur, de diversifiëring van de natuur
en de (her-)ontwikkeling van fabriekslocaties en nieuwe
‘flankgebouwen’ op de rand van de vallei.

Nieuwe ‘flankgebouwen’
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De Vallei als machine

De vallei als natuurlijke omgeving
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Zoom # 1 - Het wilde woud

Zoom # 3 - Hogeweg

We stellen voor om een nieuwe brug
voor voetgnagers en fietsers aan
te leggen, haaks op en naast het
treinviaduct. De nieuwe brug verbindt
verschillende recreatieve gebieden. Er
wordt licht programma geintroduceerd
dat een relatie heeft met de
sporthal en/of de fietsverbinding.
De stroomafwaarts gelegen, relatief
geisoleerde zone tussen de Dender en
het spoor, wordt minimaal ingeplant en
gebruikt als plek voor buitenfitness.

Dit is de gordiaanse knop van de vallei
en de stad. Er is een zeer kleine marge
als het gaat om interventie als alle
functies en gebouwen blijven waar
ze zitten. Wat prioriteit heeft is om
het kruisende verkeer op een meer
vloeiende manier te laten stromen.
De kwaliteit en continuïteit van het
fietspad zou bijzonder moeten worden
opgewaardeerd omdat dit vanuit het
centrum en het station de poort tot de
vallei is. Andere interventies kunnen
volgen als percelen rond de knoop
vrijkomen.

Zoom # 2 - Termuren School

Zoom # 4 - Sportzaal
Denderdal

Een bestaande parkeerplaats scheidt
de school van de rivier. We stellen
voor om deze parkeerplaatsen te
verplaatsen richting de westelijk
gelegen autoweg en om het
schoolterrein te openen richting de
rivier. Een nieuwe brug verbindt de
school en de tunnel (Temurenlaan) met
de rechteroever, het KSK sportcomplex
en een parkruimte. Guinguette en
barbecueplekken worden verspreid
over het open veld in het oosten en
vormen samen een contemplatieve
halte langs het fietspad.
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Tussen de Gaston de Schepperstraat
en de Kortestraat worden een brug en
een pad geïntroduceerd
Terwijl de Dender op dit punt gebruikt
kan worden voor sportactiviteiten
zoals kanoën of vissen, wordt het
natuurgebied op de linkeroever
meer toegankelijk gemaakt door
middel van een wandelroute door
de wetlands, met respect voor de
kwetsbaarheid en biodiversiteit van
het landschap. De rechthoekige open
ruimte op de rechteroever wordt
gebruikt as plek voor belangrijke
openlucht evenementen zoals een
buitenbioscoop, concerten, een
voedselmarkt, etcetera.
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Strategisch geplaatste bruggen herdefiniëren de vallei op schaal van de stad. De combinatie van een bank, een boom en een voetgangersbrug als terugkerende
combinatie
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De vallei heeft de potentie om een centrum en een grand boulevard te worden die natuurlijk is maar ook de functionele verbinding vormt tussen verschillende
gebieden
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PROJECT 2: Het station

Station Erembodegem is in het geografische centrum
van de stad gesitueerd. Dit simpele gegeven, dat triviaal
zou zijn in landen als Zwitserland, Frankrijk en Nederland,
komt in Vlaanderen veel minder vaak voor en zorgt voor
een belangrijke kwaliteit en kans voor de stad. Veel van
de kleinschalige Zwitserse steden die bijna volledig uit
eengezinswoningen bestaan, hebben een belangrijk
en hoogwaardig treinstation. Deze Zwitserse stations
hebben een belangrijke stedelijke functie, ze hebben een
hoge dichtheid, ze zijn comfortabel en multifunctioneel:
ze zíjn het stadscentrum. We zijn ervan overtuigd dat
Erembodegem een beter station verdient. Dit nieuwe
station kan functioneren als gecondenseerde stedelijke
omgeving. In plaats van een stadscentrum proberen te
bouwen met grote inspanningen en onzekere resultaten,
geloven we dat het station het nieuwe, multifunctionele,
levendige en gecondenseerde stadscentrum kan worden,
direct verbonden met verschillende mobiliteitsvormen. Op
loopafstand van de vallei kan het station het hart van de
stad worden en een toegangspoort tot zijn voorzieningen.
Met de transformatie van het station aan de kant en
de vallei andere kant, zal de 300 meter Hogeweg dat
tussen deze twee in ligt automatisch een meer intense
hoofdstraat worden.
Het nieuwe station bestaat uit drie nieuwe elementen:
twee gebouwen, aan beiden zijden van het spoor, en een
publiek plein. Het westelijke gebouw is relatief horizontaal
van opzet en bevat een tweelaagse parkeervoorziening
(190 plekken), een hal, kleine winkels, een café, kantoren

en een evenementenruimte. Het oostelijke gebouw,
kleiner en verticaler van opzet, bevat voornamelijk
appartementen. Terwijl het eerste gebouw voornamelijk
overdag actief is, is de tweede actiever als de avond inzet.
De lobby’s van de twee gebouwen kunnen ondergronds
aansluiten op de voetgangerspassage die onder het
spoor door gaat. Op het zuidoostelijke publieke plein
komen verschillende omgevingen samen en ontstaat een
stedelijke setting, waar de passerende treinen, fietsers en
voetgangers voor levendigheid zorgen. De ruimte richt het
station op de Hogeweg.
We geloven dat de transformatie van het station tot een
comfortabele, verwelkomende en eigentijdse ruimte
een effectieve incentive kan zijn voor mensen om hun
gewoontes aan te passen en meer gebruik te gaan maken
van open baar vervoer. Het is de combinatie van een zacht
netwerk (voornamelijk ondersteund door de vallei) en een
hard netwerk (het spoor) dat een brede en aangename
scope aan mogelijkheden biedt qua mobiliteit.
Het station is ook een trekker op een hoger schaalniveau.
Het biedt op hetzelfde moment een werkomgeving
voor mensen van buiten Erembodegem. Het kan ook
een toegankelijk uitstapje naar de natuur worden, door
fietsenverhuur aan te bieden, een informatiepunt voor
natuurtoerisme in de Dendervallei en een startpunt voor
wandelroutes.

2

3

1

1. Het stationsplein vereningt beide stadsdelen en brengt de omliggende heterogene bebouwing samen rondom mobiliteit;
2. Langgerekt horizontaal gebouw met stedelijk programma richting het plein en parkeerplaatsen richting de brug. Het gebouw bevat een uitnodigende plint
ingevuld met treinloketten, cafés, supermarkten, fietsen verhuur, kantooringangen en een bovenliggend congrescentrum;
3. Woontoren uit 6 verdiepen met weidse landschapszichten en een winkel op de begane grond en een aantal kantoorruimtes.
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Oost-west aanzicht

Noord-zuid aanzicht

Mobiliteit en duurzaamheid

P

P

huisvesting : 1700 m2
auto parkeerplaats (180p) +
fiets parkeerplaats (300p)

P

Door mobiliteit in het centrum van het stedelijk leven te
plaatsen, openbaar vervoer aantrekkelijk te maken en de
stad te verwelkomen, ontstaat een nieuw aantrekkelijk
beeld gebaseerd op de combinatie van mobiliteit en
natuur. Het nieuwe station voorziet in fietsverbindingen
en -voorzieningen en optimaliseert multimodaliteit. Door
meer parkeerplaatsen te bieden en op hetzelfde moment
de oppervlakte te verkleinen, wordt het station een echte
hub voor publiek en zacht vervoer. De geparkeerde auto’s
die momenteel de openbare ruimte verzadigen worden
weggewerkt in het nieuwe gebouw en laten ruimte voor
voetgangers en fietsers. Het nieuwe multifunctionele
station zal ook ruimte genereren voor sociale cohesie en
intensiteit.

kantoren + congrescentrum:
2800 m2
evenementenlocatie: 200 m2
café, winkels : 260 m2
begaande grond
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1st verdieping

basis plattegrond

treinloketten : 75 m2

23

Het nieuwe station bestaat uit drie nieuwe elementen: twee gebouwen, aan beiden zijden van het spoor, en een publiek plein.

24

Het westelijke gebouw is relatief horizontaal van opzet en bevat een tweelaagse parkeervoorziening (190 plekken), een hal, kleine winkels, een café, kantoren en
een evenementenruimte.
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PROJECT 3: DE BUURTVELDEN

Veel van de verstedelijking in Erembodegem heeft
plaatsgevonden met relatief lage investeringen in
infrastructuur. Het resultaat is dat het landelijke
wegenpatroon een stedelijk wegennet is geworden, met
dichtbebouwde straten, maar wel nog steeds stukjes
landbouwgrond achter de woningen, die bereikbaar zijn via
doodlopende straten en stegen.
De directe verbinding tussen de tuin en open land is
een waardevolle conditie waar meer dan 50% van de
inwoners van Erembodegem van kan genieten. Het is
een van de belangrijkste woonkwaliteiten, die zou moeten
worden gekoesterd. In de zoektocht naar verdichting moet
deze kwaliteit niet overboord worden gegooid, maar als
belangrijkste uitgangspunt worden genomen voor nieuwe
woonprojecten

·

We hebben de grens getekend· tussen aan de ene kant
aaneengesloten landbouwgebied
· met daarin verspreide
bebouwing en aan de andere kant
· aaneengesloten
bebouwing met daartussen verspreide
landbouwgrond.
·
Beide situaties verdienen een eigen
regime.
Voor deze
·
inschrijving richten we ons op de
verspreid
gelegen
·
landbouwlapjes, die we buurtvelden
noemen. Er zijn in
·
totaal 76 van dit soort plekken,·met een totale oppervlakte
van 88 hectare en in direct contact staan met 2650
·
woningen.
·
Het economisch potentieel van deze ruimtes is – gegeven
·
de ontwikkeling van de internationale voedselmarkt – als
·
landbouwgebied beperkt. De esthetische waarde en het
·
sociale potentieel van deze ruimtes is daarentegen zeer

< 1000 m2

Sociaal gedeeld tuinieren
“Ik deel mijn tuin”
“Mijn tuin is uw tuin
Gemeenschappelijk tuinhuis

26

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1000 m2 - 3000 m2

Volkstuinen
collectieve stadslandbouw
Gedeelde parkeerplaats
Speeltuin

hoog. De mogelijkheden voor het toevoegen van nieuwe
woningen hangt af van hun grootte en positie in de stad;
dit wordt even verderop toegelicht. De lapjes kunnen
natuurlijk landbouwgrond blijven, maar ook van functie
veranderen. De mogelijkheden voor functieverandering
hangen ook weer af van de grootte en de positie in de
stad, maar vooral van de eigenaar en de mensen die er
omheen wonen. De buurtvelden kunnen een succesvol
voorbeeld worden van co-creatie en participatie en
een grote rol gaan spelen in de sociale cohesie van
Erembodegem.
Op basis van bestaande paden en doodlopende
wegen, stelen we een informeel netwerk voor, dat de
verschillende mini-landschappen met elkaar verbindt.
Zo groeien ze uit tot een netwerk van groene ruimtes,
die aantrekkelijke wandelingen door de stad en veilige
speelroutes voor kinderen biedt.

RONSEVAAL
HET OSBROEK

WELLEMEERSEN

buurtvelden
privétuinen
landbouw- en boslandschap
drasland - voormalige Dender overstromingsvlakte

Gebouwen in een park: open zicht vanuit het gebouw

3000 m2 - 10000 m2

Sport faciliteiten
Tennisveld
voetbalveld
Kinderboerderij
Buurt zwembad
Ecologische zone

1 km

> 10 000m2

Stedelijk bosbouw investering
Landbouw veld
Lokale manege
Lokaal stedelijk vee
Extensief park
Groot open gebied
Sportcomplex

76

88 ha

2650

mogelijke buurtvelden

opgetelde oppervlakte

aangrenzende woningen
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Strategie 1 – Openhouden en ontwikkelen

OPEN
NATUUR

OPEN
NATUUR

NIEUW
PROGRAMMA

Veel buurtvelden zijn te klein om nieuwe woningen in
zich op te nemen. Deze plekken worden beschermd
tegen bebouwing in de toekomst. Er wordt een
brainstorm georgansieerd waar bewoners en de eigenaar

worden uitgenodigd om ideeen te genereren over de
mogelijkheden. De minimale interventie die de gemeente
voor zijn rekening kan nemen is het aanleggen van een
voetpad door het buurtveld.

1

Strategie 2 - Opdelen

OPEN
NATUUR

OPEN
NATUUR

NIEUW
PROGRAMMA

De buurtvelden die groter dan 1,5 hectare zijn of
een uitgesproken langgerekt vorm hebben, kunnen
verdichting van woningen in zich opnemen, aan nieuw
aan te leggen woonerven. De woningtypologieën kunnen
worden gebaseerd op een andere relatie tussen huis,
tuin en publieke ruimte, bijvoorbeeld met grote balkons,
een dakterras of een patio en relatief kleine voor- en
achtertuinen, of zelfs helemaal geen tuin. Langs een
nieuw woonerf wordt altijd meer dan één verschillende

woningtypologie gebouwd. De publieke ruimte die
overblijft tussen de nieuwbouw en de bestaande erven
moet tenminste 3000 vierkante meter bedragen – de
grootte van een speeltuin. Zodra de nieuwe bewoners
gearriveerd zijn, kunnen ze actief deel gaan uitmaken van
het participatieproject voor de nieuwe inrichting van het
buurtveld. Een deel van de opbrengst van het uitgeven
van de grond aan nieuwbouw zal in de inrichting van de
buurtvelden worden gestoken.

2

Strategie 3 – Afsluiten

OPEN
NATUUR

OPEN
NATUUR

NIEUW
PROGRAMMA

Buurtvelden die aan drie kanten worden omgeven door
bebouwing en nog aan één kant contact hebben met het
aangrenzende open landschap, kunnen worden omsloten
met nieuwe bebouwing. Zo wordt de status van het

buurtveld voor iedereen in de stad duidelijk. Belangrijk is
wel dat dit om zo een manier gebeurt dat er openbare
ruimte blijft die de verbinding tussen het buurtveld en het
open landschap in stand houdt
3
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Landbouwgrond achter de woningen is bereikbaar via doodlopende straten en stegen krijgt een sociale gebruiksfunctie.

30

De buurtvelden kunnen een succesvol voorbeeld worden van co-creatie en participatie en een grote rol gaan spelen in de sociale cohesie van Erembodegem.
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PROJECT 4 : ECONOMISCHE MACHINE

Ten zuiden van de snelweg E40 ligt het regionale
bedrijventerrein van Erembodegem. Dit gebied
functioneert goed. Onderdeel uitmakend van
het snelweglandschap heeft het niet het meest
milieuvriendelijke vorm van stedelijkheid, met een
enorme hoeveelheid verharde oppervlaktes en een
bijna uitsluitende auto-georiënteerde mobiliteit.
Maar juist hier kan het meest voor het milieu worden
gewonnen. Naast een economische machine kan het
ook een watermachine, een mobiliteitsmachine en een
energiemachine worden.
Watermachine
Het regenwater dat op de grote daken en wegen valt kan
worden verzameld in wadi’s in daar plaatselijk in de bodem
infiltreren. De wadis staan met elkaar in contact, zodat
ze tijdens hevige regenbuien in elkaar kunnen overlopen
om uiteindelijk uit te komen bij de rivierarm die aan de
zuidoostkant van het industrieterrein loopt. Deze waterloop
kan op zijn beurt overstromen in de wetlands van de
riviervallei.
Mobiliteitsmachine
Om het gebruik van fiets en trein te stimuleren, kan
de toegankelijkheid van het gebied aanzienlijk worden
verbeterd. Als regionaal bedrijventerrein ligt het voor de
hand dat niet alle medewerkers uit Erembodegem komen.

Watermachine

Daarom kan de fietsverbinding naar Erembodegem, het
centrum van Aalst en Dendermonde worden verbeterd
met waar nodig vrij liggende fietspaden. De mogelijkheid
van een treinhalte lijkt vergezocht, maar kan in combinatie
met een verdere verdichting van het terrein worden
onderzocht. In het gebied zelf kunnen de bestaande
straatprofielen zo worden aangepast dat een fietspad aan
de ene kant en een wadi aan de andere kant kan worden
geïntegreerd zonder nieuwe terrein te hoeve aankopen.
Energiemachine
De platte daken vormen een enorm potentieel voor
zonne-energie. De eerste daken zijn al gekoloniseerd. Als
het volledige daklandschap zou worden gekoloniseerd,
zou dit grofweg 20.000 MWh aan stroom per jaar
opleveren – dat is even veel als de energie consumptie
van 5000 huishoudens, meer dan Erembodegem er
momenteel heeft. Het volledige stroomconsumptie van
de Erembodgemse huishoudens wordt hiermee dus
geneutraliseerd. De energie kan natuurlijk in eerste
instantie voor ‘eigen consumptie’ worden gebruikt.
Daarnaast stellen we voor om de bedrijfsloodsen die
buiten het terrein vallen en onderdeel uitmaken van de
groene vallei, om te vormen tot kassen. Deze nieuwe
economische functie is economisch levensvatbaar en kan
profiteren van goedkoop geproduceerde stroom van het
bedrijventerrein.

Mobiliteitsmachine

Energiemachine

Mogelijk nieuw profiel voor de Industrielaan met afkoppeling regenwater van het riool en een vrij liggend fietspad
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De bedrijfsloodsen die buiten het terrein vallen en onderdeel uitmaken van de groene vallei, worden omgevormd
tot kassen. Deze nieuwe economische functie is economisch levensvatbaar en kan profiteren van goedkoop
geproduceerde stroom van het bedrijventerrein.
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Masterplan

Als we de vier beschreven projecten bijeen voegen op
kaart tonen, tekenen zich de eerste contouren aan van
een masterplan.
Het is gebaseerd op een heldere zonering en precieze
acties, het biedt plaats aan kwalitatieve verdichting terwijl
het werkt aan een duurzaam netwerk voor de stad en het
bestaande groene kwaliteiten beter benut. Het laat zien
dat Erembodegem de potentie heeft om te groeien in
kwaliteit en coherentie.
Voor het uiteindelijke masterplan zullen meer projecten
moeten ontwikkeld, zoals een op behoud gerichte
strategie voor het landelijk gebied. Sommige van de
voorgestelde projecten (zoals de buurtvelden en de
vallei) kunnen worden onderverdeeld in verschillende
deelprojecten, omdat ze te groot zijn om in één keer
op te starten en te maken hebben met verschillende
stakeholders, eigenaars en tijdspaden.
Op deze pagina is het masterplan gepresenteerd als
visuele index. Idealiter speelt het masterplan deze rol
ook tijdens het proces: het geeft het meest up-to-date
overzicht van de plannen en wordt constant bijgesteld.

Project 1 : De Groene Vallei
1

Buitenfitness

2

Nieuwe bruggen

3

Nieuwe zichtlijnen

4

Buitenrecreatie (guinguette, BBQ, vissen)

5

Speel en sport plekken voor kinderen

6

Terrein voor zomerevenementen (guinguette)

7

Sportvelden langs de Dender

8

Natuurgebied (observatietoren, vlonderpaden)

9

Ecologisch waterbeheer

PROJECT 2 : Het station
10

Station gebouw 1

11

Station gebouw 2

12

Publiek plein

PROJECT 3: BUURTVELDEN
13

Strategie openhouden en ontwikkelen

14

Strategie opdelen

15

Strategie afsluiten

PROJECT 4 : ECONOMISCHE MACHINE
16

Energie centrale

17

Nieuw profiel voor de Industrielaan

18

Zonnepanelen (totale energieproductie 20.000 MWh)

19

Nieuwe treinhalte tijdens spitsuren

20

Wateropvangsysteem van daken

21

Uitbreiding bedrijventerrein

22

Kassen met economische functie
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1 km
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