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AMBITIE

INHOUDSTAFEL

Het ontbreekt Sint-Amands vandaag aan identiteit en
leesbaarheid.
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Met deze bundel wensen we enkele ambities aan te reiken
als kader waarbinnen Sint-Amands terug kan evolueren tot
een unieke gemeente aan de Schelde met een herkenbare
identiteit. Een aangename plek met een genereuze
publieke ruimte die bewoners en bezoekers de weg wijst
en uitnodigt om te blijven.
Het masterplan vertrekt vanuit een grondige analyse van
de plek. We trachten de vele kwaliteiten die vandaag
aanwezig zijn te herkennen, ook al zijn deze vandaag soms
quasi onzichtbaar. Het masterplan vertrekt vanuit het ‘asfound’-principe waarbij gewerkt wordt met de elementen
die reeds aanwezig zijn. Veel van deze elementen staan
in relatie tot de Schelde, die de kern vormt van het
verhaal. Door te vertrekken van wat reeds voor handen
is, spreken we onbewust het collectieve geheugen aan
en sluipt er herkenbaarheid in het verhaal dat we samen
met de gemeente en haar inwoners willen schrijven. Het
laat ons ook toe hands on te ontwerpen en (onmiddellijk)
implementeerbare voorstellen te doen.
Sint-Amands dankt zijn ontstaan aan zijn ligging in de
Scheldebocht, eerst als vissersdorp, vervolgens als lokaal
handelsknooppunt en nadien als centrum voor kleinschalige
nijverheid. Het wegvallen van deze economische activiteit
gelinkt aan de Schelde heeft het dorp echter doen inslapen.
Door de verloren gegane kwaliteiten in het dorp opnieuw
te activeren willen we inspelen op zowel leefbaarheid,
toerisme als biodiversiteit. Als dorp van water en woord
enerzijds en fiets- en wandeldorp anderzijds, beschikt SintAmands immers over voldoende troeven om haar plaats als
parel aan de Schelde weer op te eisen.
Het verhaal wordt opgebouwd rond 4 grote ingrepen: de
Kaai als balkon op de Schelde, de inplanting van een nieuw
museum, de wandeling langs de scheldeboorden en een
gerichte inbreiding in het dorpsweefsel.
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historische foto Kaai

historische foto oever

1. Sint-Onolfspolder
2. Vlassenbroek
3. Walzwijn
4. Akkershoofd
5. Scheldeboorden Sint-Amands (oude vloeiweiden)
6. Lippenbroek
7. Den Bunt - monument F. De Pillecyn
8. Grootbroek
9. Schouselbroek
10. De Notelaer pavilioen - Hingene

UITGANGSPUNTEN

historische foto dam - vloeiweiden en gevelfront

historische foto dam - vloeiweiden

Landschap lezen – palimpsest
Sint-Amands lezen we als een verzameling van natuurlijke en
culturele betekenislagen. Het is deze specifieke gelaagdheid
die Sint-Amands onderscheidt als dorp in de scheldevalei.
Sommige lagen zijn vandaag echter verborgen en andere
lagen werden recent toegevoegd. Het masterplan werkt
verder op dit palimpsest, de overbodige lagen worden
weggeschraapt waar andere weer worden blootgelegd.
Ook worden punctueel nieuwe lagen aangebracht. Op deze
manier worden de verwaterde kwaliteiten uitgelicht en
versterkt zonder nostalgisch te zijn.
Natuurlijk en cultureel landschap
De Schelde kenmerkt zich als een complex watersysteem
waarbij de oevers een afwisseling zijn van polders,
graslanden, bossen, wetlands, slikken en schorren. De
meeste van deze natuurontwikkelingen zijn relatief
recent ontstaan door onder meer ontpoldering en
getijdenwerking. Het natuurlijk landschap kan veelal als
een cultuurlandschap gelezen worden.

De vloeiweiden aan de scheldeboorden zijn hier een
duidelijk voorbeeld van. Vanaf de 16de eeuw werden
deze weiden door middel van sluizen tijdelijk onder
water gezet. Dit gebeurde telkens in de winterperiode, in
de lente werden de sluizen bij eb gesloten en kon weer
op een goede hooiopbrengst gerekend worden. Door
de eigendomsstructuur, waarbij iedere boer een kleine
vloeiweide bezat, ontstond er een landschap van parallelle
grachten en bomenrijen. Deze structuren zijn vandaag
minder leesbaar omdat deze weiden hun waarde verloren
hebben als productief landschap en ingenomen zijn door
opgeschoten groen.
In het gebied van de Scheldeboorden willen we dit
uniek vloeiweidesysteem plaatselijk terug ontdoen van
dichtgeslibde vegetatie zodat de open structuur van
transversale grachten en bomenrijen terug leesbaar wordt.
Aan de Kaai introduceren we een nieuwe kil als recreatief
element in de sequentie van natuurlijke en kunstmatige

killen aan de Schelde. Langsheen de Scheldevallei zijn
diverse zijarmen, oude inhammen of “killen” aanwezig. Deze
inhammen zijn een enorme verrijking naar biodiversiteit of
doen dienst als natuurlijke aanlegplaats. Ze werken als een
visuele aanknopingspunten in het landschap.
Rivier en dorp terug verbinden
Op oude postkaarten zien we de kaai van Sint-Amands
met de kerk als vooruitgeschoven pion die haast met haar
voeten in de Schelde staat. Deze directe relatie met de
schelde is een van de grote troeven van Sint-Amands. De
Scheldebocht biedt indrukwekkende vergezichten vanuit
de dorpskern, wat Sint-Amands een uniek en authentiek
karakter verleent. Doorheen de jaren hebben diverse
ophogingen van de kaai een barrière gemaakt die het
zicht ontneemt. Daarnaast is het Kaaiplein sterk verkaveld
in terrassen, een doorgangsroute, versnipperd groen en
parkeerplaatsen. We willen de waterlijn terug activeren:
niet enkel het uitzicht, maar ook de mogelijkheid om het
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water aan te raken via een lagergelegen zone waar je kan
afdalen naar het water. We refereren naar de historische
kaailijn, die een grillige kreuk maakt en een interessant
dubbel zicht biedt op de Scheldebocht. Door de kade
plaatselijk te verlagen kunnen we opnieuw een rechtstreeks
zicht op de Schelde genereren vanuit de Kerkstraat. De kaai
wordt zo opnieuw betrokken bij het dorpscentrum.
Leesbaar maken openbaar domein
Het openbaar domein is doorheen de jaren verkaveld
door het toevoegen van voetpaden, boordstenen en
versnipperde parkeerplaatsen. Momenteel is ook geen
duidelijke overgang tussen periferie en dorpskern
aanwezig. Zo voelt de Emiel Verhaerenstraat meer als
een functionele doorgangsroute en niet als de centrale
dorpsstraat. Het masterplan wil het openbaar domein
weer leesbaar maken door het markeren van een duidelijk
‘historisch’ openbaar centrum. De bestaande kwaliteiten
die we terugvinden in het driehoekige kerkplein willen we

uitbreiden met enkele andere kleinschalige verbredingen
in het openbaar domein. Onder meer de kaaien, een nieuw
plein aan het museum en de ontwikkelingen aan dorpshuis
de Leeuw maken hier deel van uit. Het is een netwerk van
open ruimte dat ingenomen kan worden door bewoners en
bezoekers en het dorpsweefsel gaat structureren.
Op historische beelden zien we een grote kwaliteit in de
kasseien bestrating van gevel tot gevel. We stellen een
dorpskern voor zonder obstakels. De ruimte wordt ontdaan
van ballast waardoor de historische gevels volledig tot
hun recht komen. Een publieke ruimte op maat van de
bewoners maar tevens ook een flexibele ruimte, waar
grotere evenementen kunnen plaats vinden. Aanvullend
op deze open ruimte voorzien we een aantal punctuele
elementen als eilanden in een mineraal landschap: een
lange zitbank om te verpozen, de bestaande monumenten,
een boom als zonneparasol. Deze elementen werken
als visuele ankerpunten, ze creëren een sequentie in het
openbaar domein.

historische foto Emile Verhaerenstraat - kasseien gevelbreed

historische foto Kerkstraat
spoorweg
buslijn
fietsroute
wandelroute
water
veerboot
historische bebouwing
publieke functies
commerciële functies
parking
publiek plein
groenruimte
boomstructren
historische foto kaai

Verdorpen en verdichten
Een aantal van de publieke voorzieningen zijn reeds uit
de dorpskern gehaald of worden gebundeld in het oude
gemeentehuis. Hierdoor omvat het gebied rondom de
Kerkstraat en kaai geen duidelijke publieke functies die
spontane sociale contacten uitlokken. Daarnaast kent SintAmands weinig nijverheid of grote lokale werkgelegenheid,
mede door de Schelde die een fysieke barrière vormt.
Naast wonen is het dus van belang om ruimte te voorzien
voor KMO, eventueel verbonden met het dagtoerisme. De
nieuwe ontwikkelingen gerelateerd aan het netwerk van
publieke ruimte willen hier op inspelen. Het masterplan
doet enkele voorstellen waar een hogere densiteit of
inbreiding mogelijk zijn. Het is een hefboom om tot een
actieve dorpkern te komen. Hieraan gekoppeld willen
we dit onderzoek aangrijpen om een aantal publiek
toegankelijke groenruimtes te genereren, gelinkt aan
deze ontwikkelingen. Door intelligent om te gaan met
de verdichting kan zuurstof gebracht worden in het

dorpsweefsel. De residentiele verdichtingen passen binnen
het verhaal van sociale stadsinbreiding die inzet op het
“spontane ontmoeten”. Informeel contact dat ontstaat
door kruisende looplijnen en autoluwe zones. Verknoping
en interactie tussen mensen komt centraal te staan.
Ze vormen een hefboom voor de opwaardering van de
leefomgeving.
Toeristische schakel
Sint-Amands staat niet op zich, het vormt een schakel in een
netwerk van dorpen aan de Schelde, elk door het jaagpad
verbonden. Toeristen bezoeken dan ook vaak meerdere
dorpen met de fiets, langsheen enkele hoogtepunten zoals
het paviljoen de Notelaer of het kasteel van Bornem. SintAmands is hierbij ook een halte, een plek om te verpozen
en te kuieren met zicht op de Schelde.
Het masterplan biedt enkele tools aan om het toeristische
luik van Sint-Amands verder te ontplooien op een duurzame

manier. De specifieke omgang met de Schelde, de
Scheldeboorden en omliggende landschappen is daar één
van. Maar ook zien we mogelijkheden in het ontplooien van
een cultureel en literair verhaal, nauw verweven met Emile
Verhaeren en de Schelde. Sint-Amands heeft alle troeven
om zich te positioneren als “poëtisch dorp”, een plek om te
verstillen rond kunst en literatuur. Het nieuwe museum en
pastorij kunnen hierin een belangrijke rol spelen, eventueel
gekoppeld aan een nieuw festival dat verder inspeelt op
deze thema’s. Het dorp als karakteristieke setting voor een
kunstparcours zoals dit bijvoorbeeld jaarlijks gebeurt in
Watou, of zoals Redu zich profileert als “boekendorp”.

Het vele zoekverkeer – overal zijn parkeerplaatsen –
en doorgaand verkeer, bv. langs de dorpsstraat (as E.
Verhaeren/R.Steppestraat), heeft een negatief effect op
de beleving van het dorp. Een gedeeld openbaar domein
waarbij geen enkele gebruiker de ruimte exclusief kan
opeisen, kan antwoord bieden aan deze problematiek.
Door in de kern van gevel tot gevel te gaan, ontstaat een
gemengde ruimte die het autoverkeer en de te snelle fietser
automatisch afremmen. Het spelend kind is maatgevend.
Het gevelbreed gaan versterkt ook de intrinsiek aanwezige
ruimtelijke kwaliteiten. De Kerkstraat wordt terug plein, net
als de verbreding ter hoogte van De Leeuw.

Mobiliteit

Verder wordt het autoverkeer van de kaai en uit de
Kerkstraat geweerd. Verkeer in de kern wordt maximaal
beperkt. We volgen hierbij de mobiliteitsstudie van Vectris:
wagens parkeren op een van de randparkings langs een
parkeerlus. Daarnaast stellen we voor bewonersparkeren
in te voeren. Op langere termijn lijkt het ons zinvol om
de introductie van lokale clusterparkings in plaats van

Het gebrek aan leesbaarheid en hiërarchie in de dorpskern
uit zich ook op vlak van mobiliteit. Voetgangers voelen
zich vaak onveilig. Hoewel de pittoreske omgeving vanzelf
uitnodigt tot slenteren, moet men voortdurend op zijn
hoede zijn. Auto’s lijken van overal te kunnen komen.
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straatparkeren te onderzoeken om zo de auto nog meer uit
het straatbeeld te weren.
Er zijn goede fietsverbindingen met het hinterland maar
de link van en naar de historische kern is vaak onduidelijk.
Een helder ingericht openbaar domein zal de leesbaarheid
vergroten. De route langs de dijk zorgt dan weer voor
conflicten met voetgangers aan de kaai. Daarom voorzien
we een doorgaande route die komende uit het zuiden vanop
de dijk langs de nieuwe kil rechtstreeks doorsteekt richting
Dam om vandaar langs de kerkterug aan te sluiten op de
dijk. Op elk plein voorzien we meerdere fietsenstallingen
en hopen zo fietsgebruik extra te stimuleren.
Tenslotte zouden de route voor openbaar vervoer en
doorgaand verkeer beter worden omgewisseld. De kern
moet het stellen met een belbus terwijl langs de rand van
het dorp een busroute loopt. Door deze naar het centrum
te brengen wordt het openbaar vervoer een interessantere
optie dan de auto voor bv. de dagtoerist.
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KAAI EN KERKPLEIN
Wie vandaag op de Kaai toekomt, treft een sterk
verrommelde ruimte aan die de intrinsieke kwaliteiten van
de plek oneer aandoet. Deze situatie is het resultaat van
een aantal opeenvolgende (historische) transformaties
waarbij de kaai eerst werd rechtgetrokken en daarna
stelselmatig opgehoogd.

situatie kaai - 1840

situatie kaai - 1971

Met elke stap wordt de afstand tot het water fysiek en
mentaal groter en verzwakt de band tussen dorp en rivier.
Vandaag zorgen het te lage siergroen en de aanwezig auto’s
bovendien voor een bijkomende visuele belemmering.
Hierdoor wordt een rechtstreeks zicht vanuit de publieke
ruimte op de Schelde onmogelijk indien men niet aan de
kademuur staat. Op deze manier is het ooit zo genereuze
Scheldebalkon verworden tot een banale parking met wat
horeca, verloren langs de rand.
Ons voorstel voor de Kaai wil de verrommeling aanpakken
en de band met het water herstellen. We willen het
Scheldebalkon weer tot kloppend hart maken, tot een plek
die iedereen zich kan toe-eigenen. Mensen moeten het
water weer kunnen zien, voelen, ruiken en zelfs aanraken.
Het opzet is geen historisch herstel maar wel het versterken
van de identiteit van de Kaai en omgeving door aan de
historische ruimte een nieuwe betekenisvolle laag toe te
voegen zodat de Kaai terug een waardevolle plaats krijgt in
de hedendaagse realiteit, het collectieve geheugen en zijn
rol als unieke plek aan het water weer kan opnemen. We
doen dit in drie stappen.
Uitzuiveren en verlagen kade

situatie kaai - 2019

In eerste instantie door de verrommelde ruimte vrij te
maken. Boordstenen, verkeersborden, de sierbomen maar
vooral de borstwering met de ophoging langs het water
worden verwijderd. De technische basisstructuur van de
Kaai blijft onaangeroerd. Een aantal intrinsieke kwaliteiten
van de ruimte treden zo weer op het voorplan. Zo wordt
de Schelde weer zichtbaar en voelbaar. Zowel van op de
terrassen als vanuit de Kerkstraat.

situatie kaai - masterplan

principsnede kaai
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Een nieuwe waterlijn

De Schelde voelen, zien, ruiken, aanraken.

In een tweede stap wordt, onder de vorm van een ‘uitgeruste
muur’, de waterkeringslijn opnieuw toegevoegd. De positie
van de lijn refereert naar de positie van de kaaimuur voor
de rechttrekking. Door de waterlijn op een gelijkaardige
manier te herintroduceren maken we haar ruimtelijke
kwaliteiten terug zichtbaar. De nieuwe lijn ligt dichter
tegen de gebouwen en het maaiveld wordt verhoogd
zodat er een ongehinderd zicht op de Schelde ontstaat. Het
Scheldebalkon bakent zo een duidelijk leesbare vorm af.

Het water voelen, zien, ruiken en aanraken. Samen zorgen
de vier atmosferen ook voor een gelaagde relatie met en
beleving van de Schelde. Vanop het Scheldebalkon en het
dak van het museum heeft men de mooiste zichten over de
Schelde en de Scheldebocht. Het afdalen naar de kadetuin
versterkt de nabijheid van de rivier. Men voelt het water.
Men kan het ruiken. Deze ervaringen worden alleen maar
intenser wanneer men via de museumluifel en het ponton
of via de kil tot bij het water kan komen en het water ook
letterlijk kan aanraken.

Daarnaast zorgt een groter contactvlak naar het water
voor een directere beleving en een duidelijke oriëntatie
van de Scheldezichten. Het meervoudig karakter van de
ruimte wordt opnieuw zicht- en voelbaar. Er tekenen naast
het Scheldebalkon nog drie andere atmosferen/nieuwe
ruimtes af: de kadetuin, de museumplaats en de kil.
Betekenisvolle elemementen

Waterkering
Zoals eerder aangegeven wordt aan de basisstructuur
van de kaai niets gewijzigd. Het voorstel focust zich op
het herdenken van de bovenbouw. Hierbij wijzigt ook het
laatste deel van de waterkering.

In een derde stap verankeren we dat meervoudige karakter
van de ruimte, stellen we ruimtelijke verhoudingen op punt
en versterken we de aanwezige atmosferen. We doen dit
door weloverwogen een aantal betekenisvolle elementen
aan de ruimte toe te voegen: een amfitheater, een bank,
een boom, een trappenpartij, een luifel als museum , een
helling… De verschillende atmosferen nodigen uit tot
verschillende gebruiken waardoor de ruimte een breed en
divers publiek kan aanspreken.
De nieuwe waterkering is een combinatie van de dijk die
overgaat in een Scheldebalkon op hoogte, daarna in een
‘uitgeruste’ muur met een mobiel deel ter hoogte van
de trappenpartij, wat aansluit op het podium onder de
museumluifel dat tenslotte ter hoogte van de nieuwe kil
overgaat in een kade op hoogte en vervolgens weer de dijk.

KAAI EN KERKPLEIN
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GEDEELDE RUIMTE:
WERKING EN GEBRUIK
De opgewaardeerde publieke ruimte is opgevat als
gevelbrede ruimte die door iedereen wordt gedeeld. De
gedeelde ruimte is niet-exclusief. Ze kan door iedereen
gebruikt en toegeëigend worden en wordt zo verrijkt met
diverse activiteiten wat haar de facto transformeert tot een
gelaagde, multifunctionele ruimte. Ze is open en flexibel
en biedt plaats aan diverse grote en kleine activiteiten. Het
is een aangename verblijfplaats om te spelen, te verpozen,
uit te kijken over de Schelde en van de zon te genieten
maar tegelijk is er ook ruimte voor een wekelijkse markt,
de Kaaifeesten, een boekenmarkt of een kunstenfestival
‘water en woord’ naar het voorbeeld van Watou.
Door de gekraakte vorm van de waterkering en de 2
niveau’s van de kaai ontstaat er in deze gedeelde ruimte
een natuurlijke zonering van het publiek domein aan kaai
en kerkplein. Dit laat toe om zones op diverse manieren in
te zetten tijdens publieke evenementen. Zo onderscheiden
we de kaai in 2 delen (A), een hellend plein aan de museum
luifel (B), een verlaagde zone van de kaai (C), het kerkplein
(E), De zones kunnen zowel afzonderlijk of als een geheel
functioneren.
Hierdoor is er de mogelijkheid om tijdens drukkere
evenementen rust op te zoeken op het lager gelegen
houten ponton aan de kade. Voor een openluchtconcert
is er zo een duidelijke zonering: een podium gelinkt aan
het driehoekige museumplein. Dit vlak in helling biedt een
aangenaam uitzicht voor het publiek op het concert met

het Scheldepanorama als achtergrond. Drank en eettentjes
kunnen zich functioneel opstellen in de hoek van de kaai of
op het kerkplein en zorgen zo voor een natuurlijke scheiding
tussen luisterpubliek en nuttigen van drank/eten.
Tijdens de kaaifeesten is er een meer vrije opstelling waarbij
deze twee kunnen vermengen, het publiek spreidt zich zo
over een grotere zone. De horeca terrassen kunnen blijven
functioneren door de driehoekige verbreding. Het groene
ponton kan dienen als rustplek om even uit te blazen bij
het water.
Bij een kunst of literatuur festival is het van belang om
hoeveelheden mensen te kunnen verdelen om een
aangename spreiding te bekomen. Hierbij kan ook
kerkplein, pastorij en amfitheater aangewend worden om
het dorpscentrum te betrekken in een grotere route.
Gedeelde ruimte betekent ook dat verschillende
weggebruikers dezelfde ruimte delen. De duidelijke
inrichting van het Scheldebalkon en de Museumplaats als
verblijfsruimte met terrassen, trappenpartijen en banken,
maant snelle fietsers aan te temporiseren. De snelheid van
het spelende kind is hier maatgevend. Voor het doorgaand
fietsverkeer is een route voorzien die komende uit het
zuiden vanop de dijk langs de nieuwe kil rechtstreeks
doorsteekt richting Dam om vandaar langs de kerk en de
notaris terug aan te sluiten op de dijk.

impressie kaaiplein

impressie Kerkstraat
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Atmosferen Kaaiplein + Kerkplein

Opstelling Kaaifeesten

Opstelling Boekenmarkt

Opstelling Concert

ATMOSFEREN: EEN SEQUENTIE
Komende vanuit Temse parkeren we ons aan de ingang van
het dorp, duidelijk gemarkeerd door een nieuw betonnen
plein, op de parking Scheldekaaien noord. We lopen de
Emile Verhaerenstraat in. Een kasseitapijt van gevel tot
gevel onderlijnt het historische karakter van deze centrale
dorpsstraat. Ter hoogte van de nieuwe ontwikkeling waar
ooit OC De Leeuw stond, leidt een nieuwe verharding ons
via de Kerkstraat richting Kaai. Uit de Kerkstraat zijn de
wagens verdwenen. De pastorijtuin is opengemaakt en
vrij toegankelijk. Op het tuinterras is het rustig verpozen.
In de schaduw van de boom aan de overkant hangt op het
terras van bistro Lara Louise een zuiders sfeertje. Het plein
zelf is vrijgemaakt. Centraal staat het monument voor de
gesneuvelden als vrij object. Een nieuwe bank zorgt voor
een interessante ruimtelijk spanning.

Materiaalgebruik

Het Scheldebalkon gaat als vanzelf over in de Museumplaats.
Dit nieuwe plein loopt licht op richting kil. Tegen het water
staat het nieuwe museum ingeplant als een genereuze
luifel op het plein. De trappenpartij onder de luifel doet
tegelijkertijd dienst als grote zitbank. Van onder de luifel

De specifieke atmosferen die we voor ogen hebben in
het dorpsweefsel willen we ook verbinden aan specifieke
materiaalkeuzes. Interessant in Sint-Amands is de lange
traditie in het gebruik van kasseien/porfier. Reeds vóór
de Franse Revolutie had Sint-Amands een gekasseide
dorpskom wat in tegenstelling tot de omringende
gemeenten zeer vroeg was. Ook vandaag ontlenen plekken
als Den Dam er nog deels hun pittoreske karakter aan. We
gebruiken porfiersteen in verschillende toepassingen. In de
dorpsstraten, bijvoorbeeld de as Emile Verhaerenstraat –
Romain Steppestraat, als een kasseientapijt van gevel tot
gevel. Deze kasseien hebben een afgeplatte kop in functie
van een algemene toegankelijkheid. Op de meer publieke
plaatsen voorzien we losse porfierstenen als aggregaten in
een betonnen oppervlak met een lichte tint dat eveneens
van gevel tot gevel loopt. Daar waar we afdalen aan de
kaai verlaten we het minerale oppervlak en wordt dit
een houten ponton gecombineerd met gras en hoger
opschietende (oever)vegetatie zoals riet en driekantig bies.

Destelheide amfitheater - Bovenbouw

Praiano Plein - Amalfi

Machelen aan de Leie - Christiaan Kieckens Architecten

Vlora waterfront - Xaveer De Geyter Architects

In de verte ontwaren we een glimp van het museum en
vooral de Schelde. We lopen door richting Kaai. Hier heerst
een gezellige drukte. Vanop de terrassen genieten mensen
van de aanwezigheid van het water. Er spelen kinderen.
Een betonnen bank die naadloos aansluit bij de beton van
het plein, bakent de ruimte af en biedt een fenomenaal
zicht over de bekende Scheldebocht in de ene richting en
de as van de rivier in de andere. Het Scheldebalkon is in
ere hersteld. Vanop het Scheldebalkon dalen we af richting
water. De groene Kadetuin met zijn houten vlonder nodigt
uit om weg te dromen in de zon. Langs de kade komt de
oude kademuur met zijn bolders terug tot zijn recht.
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leidt een passerelle naar een ponton waar elk half uur
een veer vertrekt. Het water wordt voelbaar. Men kan het
aanraken. Naast het plein en het ponton bevindt zich de
nieuwe kil waarlangs de kanoclub haar boten te water kan
laten gaan. De Kil versterkt de rechtstreekse relatie met
de Schelde. De omgeving van de Kil gaat op haar beurt
naadloos over in het bestaande dijklandschap. Via Den
Dam bewegen we ons langs de kerk richting grafmonument
en richting hernieuwd buurtparkje dat we transformeren
tot een groen amfitheater, als een vertel- en voorleeskamer
in het groen. Via de dijk en langs de oude bestaande kil
lopen we richting parking.

OPEN LUIFEL AAN DE SCHELDE
Het nieuwe Emile Verhaeren museum willen we inrichten
als een open structuur die op verschillende niveau’s ten
dienste staat van de bewoners en bezoekers van SintAmands. Door dit museum op te delen in een vast en
een tijdelijk gedeelte is er een verbreding in het aanbod
mogelijk. Deze opdeling wordt fysiek doorgetrokken, de
pastorij wordt mee betrokken in het museumconcept
waardoor een grotere zichtbaarheid en betrokkenheid in
Sint-Amands bekomen wordt.
Het nieuwe museumgebouw wordt tegen de kaai ingeplant.
We zien deze structuur als een open luifel op slanke
kolommen waaronder de horizon op de Schelde volledig
gevrijwaard blijft. Aan de rand van de kaai nestelt de luifel
zich parallel tegen de nieuwe kil. Haaks op het dijkpad
vormt het een duidelijke aankondiging als halte langsheen
de zichtlijn van het jaagpad. De specifieke inplanting
zorgt ervoor dat de luifel ook vanuit het kerkplein subtiel
zichtbaar is waardoor de activiteit deel uitmaakt van de
ruimere dorpskern.
Een structuur die plaats biedt aan uiteenlopende
activiteiten: het museum, een infopunt gekoppeld aan een
horecazaak met terras, een markt met streekproducten,
de aanlegsteiger naar het ponton, een clublokaaltje voor
de kanovereniging en de kanoboten die onder de luifel
gestockeerd staan…
Een gebouw zonder kapsones dat doet denken aan de vele

maritieme structuren langsheen de Schelde veeleer dan
aan een museum. De volumes springen terug onder de
luifel waardoor de kolommen een loggia vormen en zo het
kaaiplein opladen. De colonnade is breed inzetbaar voor de
verschillende activiteiten aan de kaaien.
Het open gebouw laat toe Emile Verhaeren te kaderen
binnen een ruimere context. ‘Water en woord’ kunnen een
thematische drager vormen om het museum te verbreden
waardoor hedendaagse kunst en literatuur betrokken
kunnen worden als ‘levende kunstvormen’. Sint-Amands
als poëtisch dorp. Plekken als Watou (dorp van hoge gisting
en kunstendorp) of Redu (boekendorp) kunnen hiervoor
inspirerend zijn.
Het museum zien we daarom niet op één fysieke locatie.
We willen de pastorij en tuin betrekken als dynamische
aanvulling op de vaste tentoonstelling, eventueel met een
plek voor een artist in residence en/of gastenverblijf. Door
het museum op te delen in een vaste en tijdelijke collectie
kan het dorpscentrum in grotere mate betrokken worden
en worden bezoekers verleid om het dorp te ontdekken.
Daarnaast kan ook het groene amfitheater dienen als
meditatieve rustplek gekoppeld aan het museum (ref.
James Turell, hemels gewelf), of een soort luistertheater
tijdens literaire activiteiten. Er kan als het ware een
belevingswandeling uitgestippeld worden waarbij ook de
Scheldeboorden een onderdeel vormen.

Royal Belgian sailing club - Wim Goes Architectuur
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Middenpier - Civic & Bright architecten

Canal Swimmer’s Club - Atelier Bow-wow

Setouchi Ferry Terminal - Sanaa

Museum of Modern Literature - David Chipperfield Architects
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Picnic plaats
banken
infopaneel
zwaluwtil
vleermuistoren
observatie post sterrenkijkers
observatiepunt
karrespoor
wegel
brugje

SCHELDEBOORDEN
Natuurwaardering en ruimtelijke beleving

Gelaagd landschap
Het gebied van de Scheldeboorden is een gelaagd
landschap dat nauw verweven is met de geschiedenis
van Sint-Amands. Het resultaat is een, zowel vanuit
cultuurhistorisch perspectief als vanuit natuurwaardering
en ruimtelijke beleving, waardevol gebied dat op dit
moment slechts beperkt toegankelijk is.
De (natuur)beleving van het gebied gebeurt vandaag vooral
vanaf de randen (Scheldedijk, Molendreef). De beleving
van het landschap zelf oogt zeer divers. De combinatie van
weidse open akkers met populierenrijen en bomenmassa’s
creëert een kamerstructuur die zorgt voor een intrigerende
verwevenheid van open en gesloten, van intimiteit en
weidsheid, van verre perspectieven en gekadreerde
zichten… Een ruimtelijke beleving in drie dimensies. Aan
de hand van een reeks discrete, punctuele elementaire

interventies – een bank, een platform, een boom, een pad
– willen we het landschap aan beide kanten van de dijk
toegankelijk en beleefbaar maken, daarnaast willen we ook
de aanwezige gelaagdheid versterken.

Twee types landschap karakteriseren het gebied van de
Scheldeboorden. Enerzijds de buitendijks gelegen slikken
en schorren, en anderzijds achterliggende polder. Beiden
zijn uniek.

We vertrekken hierbij van wat reeds voorhanden is:
het watersysteem, de groenstructuren, de paden,
betekenisvolle elementen... Dit is geen pleidooi voor de
reconstructie van een historisch landschap. Het is echter
wel een pleidooi om via bestaande sporen en kwaliteiten in
combinatie met nieuwe elementen (net als op de Kaai) een
nieuwe betekenisvolle laag aan het landschap toe te voegen.
Zo worden de aanwezige cultuurhistorische, natuurlijke en
ruimtelijke kwaliteiten van het gebied opgelicht en komen
deze onder de aandacht van de bezoeker.

De slikken en schorren staan onder invloed staan van een
zoetwatergetijdedynamiek, wat haast nergens anders in
de wereld voorkomt. In Sint-Amands willen we het unieke
van dit natuurtype benadrukken door het uiteraard te
vrijwaren, maar ook beleefbaar te maken .
De polder is uniek omdat het vloeiweidesysteem dat
reeds op de Ferrariskaart afleesbaar is, nog bijzonder goed
bewaard gebleven is. Het systeem waarbij het grasland
elk jaar van herfst tot lente door het Scheldewater
overstroomde en blank werd gezet, resulteert in een

vochtig en voedselrijk grasland. Afhankelijk van hoe
het watersysteem zich ontwikkelt, kunnen er zich
dotterbloemgraslanden
of
vossenstaartgraslanden
ontstaan. Door een extensief maaibeheer, al dan niet
gecombineerd met begrazing, kunnen deze graslanden op
een vrij snelle manier ontwikkeld worden. In de meeste
andere gebieden langs de Schelde werd door grootschalige
inrichting (oa. Vlassenbroek) nieuwe natuur gecreëerd en
ging het systeem verloren. In Sint-Amands ligt de kans om
te onderzoeken hoe het oude vloeiweidesysteem, wat zo
typisch was in de Scheldevallei, in ere te herstellen en als
‘openluchtmuseum’ open te stellen.

Paden

Vegetatie

Ook karakteristiek vandaag is de kamerstructuur
die wordt gecreëerd door de aanwezige bomenrijen
en bomenmassa’s, vaak populieren. Hoewel zeer
Water
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Bewegwijzering en informatie

andere vormgeving dan het bosgebied.

astering
Picnic plaats
banken
infopaneel

ig slot). Waarschijnlijk
kan op
zwaluwtil
et een (eventueel
afsluitbaar)
vleermuistoren

Locatie:
Materiaal:

diverse locaties
hout, beton (eventueel staal)

eventueel hoger gelegd).
Bij deze paden wordt uiteraard gebruik gemaakt van onbehandeld en
Routeaanduiding
en
in de Zwinvlakte
(1)
beeldbepalend
isinformatie
de
beplanting
met
populier
is vrij recent
Opgeschoten
groen rond
en bomen
duurzaam
hout.
Het
bewandelen
vanuit.deze
trajecten
ispoelen,
vaakgrachten
een (natuur)
(nl. jaren ’60-’70). Onder invloed van een hoge vraag wordt verwijderd. Bomenrijen en -massa’s dialogeren met
in het algemeen
landschapsconcept
de orde komt, wordt in
De
paden
in de Zwinvlakte
worden
door paaltjes met
een
beleving
naar
populier
inop
die zich.
tijd
(o.a. aangegeven
voor de luciferfabriek
Union
hetZoals
bloemenrijk
grasland
van het openaan
polderlandschap.
gekleurde kop (in goed zichtbare kleuren), gebruik makend van de in de
Match inaanwezige
Geraardsbergen)
landbouwers
subsidies
Zwinvlakte
contrasten kregen
ten behoeve
van de zichtbaarheid.
Gezien
de dynamiek
vantehetplanten.
gebied inAangezien
de komende
zullen
om populieren
aan
ditjaren,
moment
niet alleen de gegidste wandelingen zich regelmatig wijzigen onder
samenviel
met
de snelle modernisering
van de
de‘vaste’
landbouw
invloed
van de
omstandigheden,
maar wellicht ook
en vrij
toegankelijke
wandelroutes.
De paaltjes
die interessant),
de routes aanduiden
zijn
(valleigronden
werden plots
minder
werden
relatief gemakkelijk te verwijderen en te herplaatsen.

Locatie:

diverse locaties

heel vaak de natte valleigraslanden massaal beplant met
De populieren
zijn dus aangeplant met een
Zwinvlakte
louter economische doelstelling. De gronden met deze
Maten:
diameter 10/15 cm, 50-100 cm boven maaiveld
populieren hebben het meeste potentieel voor het herstel
Materialen:
kastanjehouten palen,
(natuur)verf
van het vloeiweidesysteem
met
zijn bloemrijk grasland.
Toch hebbentwee
bomen
ooklichtblauw
een natuurwaarde.
Ze
Specificatie:
routesvandaag
twee kleuren:
(lucht water), oker
(zand),
steeds op duidelijke
zichtafstand
(tussen
zijn bovendien
zeer bepalend
op van
vlakelkaar
van geplaatst
de natuurlijke
de 25 en 50) meter. De palen kunnen gemakkelijk verplaatst worden,
beleving van het landschap.
het gebruikte kastanjehout vergt geen behandeling en is afkomstig van

observatie post sterrenkijkers

populier.
Locatie:

observatiepunt
karrespoor
wegel
brugje

duurzaam beheerde bossen in Frankrijk.

We stellen voor om het herstel van het vloeiweidesysteem
te combineren met het behoud van de aanwezige
kamerstructuur. Dit zou kunnen door gebiedseigen water
hoger te stuwen (de huidige kwaliteit van het Scheldewater
is te slecht). De bestaande groenstructuur zuiveren we

Kleurmarkering

markering wandelpaden

de Zwinvlakte de natuurlijke uitstraling gemaximaliseerd en ‘culturele

Optekens’
die manier
herstellen
we de beperkt.
aanwezige cultuurhistorische
daarmee
zoveel mogelijk
Routeaanduidingen
en rekening
informatieborden
zijnaanwezige
zeer discreeten
aanwezig,
waarde,
houden we
met de
de
uiteraard zonder aan duidelijkheid en veiligheid in te boeten.
nieuwe natuurwaardering en behouden we tegelijk de
Feitelijk zal het
drieruimtelijke
verschillendebeleving.
soorten informatie
gaan:
kwaliteiten
vanomde
Aan dit
geheel
voegen
we
een
aantal
elementaire
interventies
toe
die
het
• bewegwijzering:
pijlen,
(knooppunten)routes,
nummers,
gebiedaanduidingen,
toegankeljkinclusief
en beleefbaar
codes voormaken.
het activeren van informatie van

een secundaire drager (mobiele telefoons, ipods, mp3-spelers enz.).
• permanente informatie: landschappelijke informatie langs routes,
Afwezige
aanwezigheidbij afivaunistische huisvesting, enz.
vogelbeschrijvingen
• tijdelijke informatie: verzamelplaats gidsen, activiteitenroosters,
enz.

“I like the idea of discrete tactile operations over clumsy
De toegevoegde
cijfercombinaties
tekens that
worden
‘totality’
of the master
plan. I of
believe
theuitgevoerd
largest in
metalen stempels. Deze indirecte informatiedragers kunnen op een
territories
can
be
irreducibly
restrcutured
through
small,
flexibele manier worden aangebracht in het natuurpark. Door hun
laconic
interventions
opposed
to the
specifieke
materialisatie as
krijgen
ze doorheen
de tijdun
hunbearable
patina dat ze
beschermt
tegen verdere
oxidatie enforms,
zo verduurzaamt
en onderhoudsvrij
excess
of everything
– objects,
materials.”
Georges
maakt.
Descombes,
Shifting
Sites
(1988)
Hun verwijzend karakter genereert een actieve interactie met de

Markeringen

gemaaid pad

knuppelpad

houten vlonderpad

betontreden in de dijk

ZWIN NATUURCENTRUM

kastanjehouten paaltjes
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betonnen brugje

NATUURINRICHTINGSELEMENTEN

betonnen paaltjes

Lo

bezoeker.

ZWIN NATUURCENTRUM

kastanjehouten paaltjes

W
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Een pad, een brugje, een trap, een bank, een picnic
plek, een platform, een hekwerk, een paaltje, een

NATUURINRICHTINGSELEMENTEN

betonnen paaltjes

In

Materialen:

Maten:

plaats voor ong. 200 à 300 fietsen
afhankelijk van hoogteSpecificatie:
afrastering

Materialen:

hout

Specificatie: afsluitbaar (weerbestendig
de meeste plaatsen worden volstaan met
klaphek.

kastanjehouten
paaltjes
kastanjehouten
paaltjes

kastanjehouten palen, planken

afsluiting

maten zijn gemakkelijk te varierenvleermuistoren, een zwaluwtil. Aan de hand van een
reeks discrete punctuele maar elementaire interventies
Locatie:
diverse
locaties
herstructureren
we het gebied van
de Scheldeboorden.
Het huidige landschap en de huidige context zijn bepalend.
We wensen hier geruisloos op in te grijpen door elementen
Materiaal:
hout,
beton
(eventueel
slot). Waarschijnlijk kan op toe te voegen
alsof ze er al altijd zijn
geweest.
De afwezige
aanwezigheid.
een (eventueel afsluitbaar)

kijkscherm

RICHTINGSELEMENTEN

zeehondenponton - rustplaats zeehonden

kastanjehouten paaltjes
boomstronk als zitelement

houten fietsenstalling

ZWIN NATUURCENTRUM
NATUURINRICHTINGSELEMENTEN

vleermuizen toren

staal)

In een eerste stap maken we het gebied toegankelijk
door het bestaande padensysteem te verfijnen. Er wordt
gewerkt met drie types paden. De hoofdlus is de bestaande
route via de Scheldedijk en Kapellelaan/Molendreef. Deze
route bestaat uit asfalt en delen verdichte steenslag. Die lus
wordt doorsneden door een kruis van karrensporen, deels
bestaand en deels nieuw. De maaswijdte wordt verder
verkleind door een reeks aarden wegels en uitgemaaide
paden toe te voegen die de vloeiweiden doorkruisen. Op
die manier opstaan nieuwe routes en verbindingen die
diverse belevingen van het landschap en routes door het
landschap toelaten.
Door parallel aan de bestaande dreef een aantal dwarse
verbindingen toe te voegen, ontstaan kortere lussen zodat
het mogelijk wordt om stukken van de hoofdlus (Amandus
– Scheldedijk – Steenhoven – Molendreef) af te snijden.
Tegelijk verbinden we zo het Molenmuseum rechtstreeks
met de Schelde(dijk) en zorgt het pad in het verlengde
van de Scheldelaan voor een sterkere verweving met het
omringende weefsel.

ATUURCENTRUM

betonnen paaltjes

via een molentje en enkele onderwatergemaaltjes bij de
elementen. Zoalsingebracht
eerder al
aan de orde vraagt het duingebied om een
smalste delen van de plassen. Deze laatsten worden aangedreven met
zonneenergie.
andere vormgeving
dan het bosgebied.

Schotse hooglander

Een discrete bewegwijzering onder de vorm van geschilderde
markeringen op kastanjehouten paaltjes of rechtstreeks
aangebracht op boomstammen leidt de wandelaar. De
grachtoversteken worden gemaakt met eenvoudige
betonnen platen. Trappen in prefabbetonelementen
maken de dijken en de vloeiweides toegankelijk. Langs
de routes dragen zorgvuldig gelokaliseerde elementen
maximaal bij aan een optimale beleving van het landschap
zoals een picknicktafel op een kruispunt met zicht over
de polder, observatie- en sterrekijkplatformen langsheen
de Scheldedijk, goed georiënteerde zitelementen
(bestaande banken, boomstronken, …), vleermuistorens
en zwaluwtillen als oriëntatiepunten… Tussen Amandus
en de nieuwe kil wordt een buitendijks vlonderpad met
kijkplatform toegevoegd om slikken en schorren maximaal
beleefbaar te maken. De toegang tot het pad verloopt via
een nieuwe trap en de bestaande passerelle.

ZWIN NATUURCENTRUM
NATUURINRICHTINGSELEMENTEN

wilgentakken aflsluiting

Wandelen in en rond Sint-Amands

nestpaal gierzwaluw

natuurlijke begrazing - extensief onderhoud

houten opstapje
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De startpunten voor de Scheldeboordenwandeling
combineren we met de aanwezige parkings ter hoogte
van respectievelijk Steenhoven en Kapellelaan, en met
het Molenmuseum. De Scheldeboordenwandeling sluit
bovendien naadloos aan op de dorpswandeling. Terwijl de
Scheldeboordenwandeling focust op natuurbeleving, voert
de dorpswandeling de wandelaar doorheen de historische
kern en langs het Scheldebalkon. Uiterste startpunt voor
de Dorpswandeling is de parking Scheldekaaien noord om
vandaar over het Scheldebalkon en de Museumplaats,
langs de dijk, richting Dam te gaan, om dan via de snoer
van pleintjes langs de Romain Steppestraat en de Emiel
betonnen
paaltjes
Verhaerenstraat
terug
te keren.

kastanjehouten paaltjes

1.

18.

16.

17.
1.
15.
1.

21.

9.

14.

7.
8.
2.
1.
6.
3.
21.
20.

4.

13.

10.

11.

5.
12.

1. parking 2. poortgebouw met plein 3. groen amfittheater 4. Kaaiplein 5. verlaagde kaai 6. Kerkstraat met zitbank en monument 7. Pastorijtuin 8. Dam inbreiding 9. Dam inbreiding 10. museum 11. Kil 12. ponton en loopbrug 13. mobiele waterkering 14. inbreiding site De Leeuw 15. urban villas 16. inbreiding schoolsite - strokenmodel 17. Park 18. kerkhofdries 20. Grafmonument 21. fietsenstalling
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2. Verdichting Schoolsite - strokenmodel
Er is binnen de bebouwde kom van Sint-Amands geen
grote groene ruimte. De Schoolsite biedt de opportuniteit om een aaneengesloten groene ruimte te maken in de
dorpskern. Door selectief te verdichten en slecht de helft
van het perceel dens te bebouwen kan de verkregen open
ruimte aansluiten op de groene zones die reeds voorzien
zijn bij de nabijgelegen nieuwe verkaveling en het geplande
project met urban villa’s. De groene ruimte sluit aan op de
omliggende straten waardoor een groen en doorwaadbaar
binnengebied ontstaat. Er ontstaat een park die zowel de
nieuwe ontwikkeling als de omliggende percelen en verkavelingen gaat betrekken.
De verdichting van het perceel gebeurt volgens een strokenmodel waarbij bebouwing en open ruimte als vingers
in elkaar schuiven. Dit model laat toe de groene ruimte
vol te betrekken op de nieuwe ontwikkeling en genereert
sociale interactie. Privatieve tuinen gaan over in gedeelde
tuinen die op hun beurt aansluiten op het publieke park,
er ontstaan gradiënten. De stroken vormen de drager waar
een differentiatie aan typologieën in kunnen worden ondergebracht. Door deze te verschuiven, te verlagen en te
versmallen ontstaat een leefbaar geheel op maat van de
Sint-Amands. Ondanks de densiteit ademt het geheel een
dorpse sfeer uit.

Big Yard - Zanderroth Architecten

Lafayette Parc - Mies van der Rohe

Radburn Housing

schoolsite

1. Site de Leeuw
De Site van de Leeuw geeft aanleiding tot een focuspunt,
een verknoping in het dorpsweefsel. Vanuit de Emile Verhaerenstraat en Romain Steppestraat kondigt deze plek
aan dat je kan afdraaien richting Kaai en Schelde.
Vanuit de Kerkstraat is het een eindpunt in de historische
as van de Kaai. We stellen voor om het gebouw op de hoek
terug te trekken en de straat hier te verbreden tot een
kleine dries. De nieuwe aanpalende volumes worden voorzien van een bescheiden loggia op gelijkvloers richting de
dries. Een boom markeert een rustplek en werkt als visueel
ankerpunt vanuit de Kerkstraat. De loggia’s werken als publieke puien en stimuleren een aangenaam kuieren. Het gelijkvloers programma is bij voorkeur gericht op de buurt: een
winkel met streekproducten, een brasserie met terras op
de dries, een bakker…
De bestaande doorgang richting de nieuwe ontwikkelingen
aan de Schoolsite en urban villa’s blijft behouden, maar
wordt breder en duidelijker leesbaar als trage ontsluitingslaan door het verwijderen van de garageboxen en de aanplant van een bomenrij.

Economist Building - Smithsons

De Leeuw
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zorgsite

poortgebouw

ontwikkeling Dam

3. zorgsite

4. poortgebouw

5. Dam

De site van het voormalige sociaal huis en woonzorgcentrum kenmerkt zich door enkele grootschalige gebouwen
aan een lusvormige asfaltverharding die de bungalows rondom verbindt. Het ruimtebeslag van de bungalows is dusdanig dat de open ruimte sterk wordt versnipperd. Door de
asfaltweg op te knippen tot twee parkeerinsteken kan de
rest van de site opgevat worden als een aaneengesloten
groene zone. We stellen voor de bungalows per twee te
bundelen waardoor meer zuurstof op het perceel ontstaat. Het kerkhof kan hier eventueel aan gekoppeld worden
als landschapskerkhof. Het oude hospitaal kan plaats bieden aan nieuwe assistentiewoningen waardoor deze een
schakel vormen tussen de verschillende zorgniveau’s op de
site.

Een nieuw woonvolume markeert de overgang tussen periferie en dorpskern. Het gebouw staat dwars op de Emile
Verhaerenstraat en deelt het perceel op in twee delen.
Een zone waar de randparking wordt voorzien en een klein
pleintje dat toegang biedt tot de dijk. Het plein en gebouw
laten toe een fysieke verbinding te maken met de dijk door
de integratie van een trappenpartij en helling. Het woonvolume biedt een antwoord op de schaal van de recente
appartementsgebouwen en maakt zo de hoek af.

Historische beelden tonen een grote kwaliteit in het
aaneengesloten gevelfront richting Schelde. De heldere
opdeling in bebouwing aan de ene zijde en de vloeiweiden
aan de andere zijde willen we als stedenbouwkundig principe naar voor schuiven.
Vandaag maakt de dam een eerder rommelige indruk door
een te grote versnippering van onbebouwde stukken, opritten en achterkanten. We stellen voor om de witruimtes in
te vullen. Zo ontstaat opnieuw een duidelijk eenzijdig gevelfront dat aansluit op de reeds bestaande stukken oude
tuinmuur. Een portiekstructuur in de nieuwe bouwblokken
maakt een cadans en bemiddeld tussen publiek en privaat.

ontwikkeling Dam

Huis Perrekes - Nu Architectuuratelier

Hohlstrasse - Peter Märkli

Limeil-Brévannes - Bruther
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Party wall appartments - Herzog & de Meuron

Tilbury housing - Sergison Bates architects

ONTWERPPROCES
PLAN VAN AANPAK - PARTICIPATIE
VISIE PARTICIPATIE EN OVERLEGSTRUCTUUR

STAPPEN EN TIMING

Het overlegtraject voor een gedragen masterplan met
het bestuur, de administraties, betrokken actoren en de
bevolking vraagt maatwerk. De ambitie is om iedereen
mee te nemen in een verhaal voor de toekomst. Het
ruimtelijk ontwerpend onderzoek (proces) is voor ons ook
een gezamenlijk leer- en ontwerpproces. Het projectteam
combineert vanuit haar ‘neutrale tussenpositie’
verschillende rollen. Het creëert en visualiseert ruimtelijk
inzicht en kennis. Het voedt bovendien de dialoog,
de kennisopbouw en de verandering vanuit haar
deskundigheid. Tenslotte documenteert ze de resultaten
van de dialoog. Inhoudelijke experten versterken op
vraag het collectief inzicht en kennis over bijvoorbeeld de
financiële haalbaarheid, ..

Er wordt een stappenplan voorgesteld dat in samenspraak
met de opdrachtgever aanpasbaar is in functie van de
specifieke doorlooptijden en/of specifieke wensen van de
opdrachtgever tijdens het procesverloop. Het voorgestelde
stappenplan is gebaseerd op de fasering opgenomen in
de modelovereenkomst. Hierna wordt duiding gegeven bij
hoe wij de verschillende inhoudelijke fasen invullen, het
voorstel voor aanpak van de participatie en communicatie
en de verschillende tussentijdse producten.

‘Samen ontwerpen’ heeft de doelstelling om beter de
verwachtingen en noden van stakeholders te integreren.
Het heeft ook een belangrijke maatschappelijke doelstelling:
werken aan betrokkenheid, eigenaarschap en steun voor
de ontwikkeling. De ambitie is dat het (nieuwe) verhaal van
het masterplan ook in de hoofden van de betrokken vorm
krijgt en begint te leven. De hypotheses en voorstellen in
het projectdossier vormen de onderlegger van het overleg.
Het geeft een eerste structuur maar ook vrijheid voor
verdere invulling. We werken met het zogenaamde inputoutput principe. In de beginfase is er veel ruimte voor input
en samen verkennen. In de latere fase ligt de focus op het
informeren, verduidelijken en reageren op feedback.
Belangrijk is dat van bij de start een duidelijke en heldere
overlegstructuur wordt afgesproken die efficiënt en
doelgericht input levert. De taakomschrijving en de
doelstelling van de verschillende overlegplatformen en -fora
moet hierbij duidelijk worden vastgelegd. De samenstelling
van de fora, het aantal en het moment waarop ze worden
ingeplant, wordt tijdens de startvergadering besproken
en scherpgesteld. Het hart van de overlegstructuur
wordt gevormd door ‘een dagelijks bestuur’. Dit bestaat
uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur,
de gemeentelijke administratie (projectleider) en de
opdrachthouder. Ze waken over het procesverloop, de
inhoudelijke kwaliteit, de doelstellingen en de budgetten.
Het dagelijks bestuur legt vast wat en wanneer er iets aan
het college ter beslissing moet worden voorgedragen.
Het uitgangspunt is dat het college de inhoudelijke
richting bepaalt. Voor de communicatie en overleg met
de brede groep van actoren en bevolking voorzien we vier
ontwerpateliers doorheen het traject.
Het participatietraject is convergerend opgevat en sterk
gekoppeld aan de verschillende stappen die in het proces
worden genomen. Gezien het belang dat we hechten aan
de implementeerbaarheid van het masterplan stellen wij
voor om twee technische werksessies te voorzien met
technische experten van de gemeente, brandweer, de
Vlaamse Waterweg nv, erfgoed, nutsmaatschappijen,
… Tijdens deze werksessies worden de technische
uitgangspunten getoetst en aandachtspunten voor de
uitvoering geïnventariseerd. Tegelijkertijd wordt gewerkt
aan draagvlak bij diegene die het masterplan mee
zullen moeten realiseren. Aanvullend gebeurt bilateraal
overleg met specifiek actoren (vb. projectontwikkelaars,
grondeigenaars, raad van bestuur musea, projectleiders
lopende trajecten, …).

PV

MODELOVEREENKOMST

IW

m

VOORONTWERP

m+1

m+2

DEFINITIEF ONTWERP

m+3

m+4

m+5

UITVOERINGSONTWERP

m+6

m+7

m+8

STAPPEN

Aftrap

procesnota

Samen Ontwerpen

Het geactualiseerde programma van eisen vormt de basis
voor het gezamenlijk ontwerpend onderzoek over de
elementen die mee het masterplan en het verhaal van de
toekomst sturen. Het leidt tot de uitdieping en bijsturing

PVE per deelproject +
voorstel fasering

ontwerp masterplan

Samen verfijnen

Uitwerken en Afwerken
ONTWERP

Op de startvergadering met het dagelijks bestuur
wordt de randvoorwaarden uit de geformuleerde visie
besproken. Daarnaast wordt de timing, de samenstelling
van de overlegfora en te betrekken actoren bepaald. Ook
wordt een eerste verkenning gedaan van de beschikbare
informatie en eventuele onderzoeken die moeten worden
opgestart.Het resultaat wordt vertaald in een procesnota.

2. `Samen ontwerpen. (Fase 2)

m+11

voorontwerp masterplan

TW
S

De eerste stap in deze fase heeft tot doel om het programma
van eisen en de lezing van het gebied uit de wedstrijdfase
te verrijken en verdiepen. We vertrekken hierbij niet van
een wit blad maar wel vanuit de inzichten uit voorgaand
onderzoek, andere participatiemomenten (vb. in kader van
meerjarenplan) en de terreinkennis van het ontwerpteam
vanuit de wedstrijdfase. Samen met het dagelijks bestuur
verkennen we de elementen die verder onderzocht
moeten worden. Via overleg met diverse actoren toetsen
en verrijken we interactief onze kennis en inzichten. Een
voorstel is om twee dagen bijvoorbeeld de bibliotheek in te
nemen en in dialoog het gebied te leren kennen en samen
de ambities te bepalen. Tijdens deze tweedaagse gaan
we op terreinverkenning met specifieke doelgroepen(vb.
Jongeren, senioren, ondernemers, …) en organiseren
we een breed participatiemoment voor de inwoners van
Sint-Amands. Ook voorzien we tijdens deze tweedaagse
een eerste technische werksessie. Geïnspireerd door de
resultaten van het ontwerpatelier voeren we vervolgens
een gerichte verkenning uit in functie van het verdere
onderzoek. De analyse vertrekt vanuit een urbanistica
descrittiva benadering: geen steriele inventaris maar door
gebruiker te worden, een eigen lezing en interpretatie
van de plek ontwikkelen. Het resultaat is een bevestiging
van de grote lijnen van het masterplan (visie, ruimtelijke
concepten, globale principes…) zoals gepresenteerd
tijdens de wedstrijd en een aanvulling van het programma
van eisen. Een analyse wordt gemaakt van de concepten
en principes (vb. mobiliteit en parkeren, …) waarvoor
maatschappelijk draagvlak opgebouwd moet worden. De
bevindingen worden grafisch, fotografisch, en tekstueel
gesynthetiseerd in een helder gelayout document. In
overleg met het dagelijks bestuur wordt het uitgewerkt
voorstel voorgelegd aan het college ter goedkeuring.

m+10

bevestiging grote lijnen +
update prog. van eisen

Lezing

0. Aftrap ( Fase 0 en fase 1)

1. Lezing/interpretatie van het gebied en de focus van het
Masterplan (Fase 2)

m+9

TIJD

PROCES

3. Samen verfijnen (Fase 3)
In deze stap worden het ontwerpmasterplannen afgetoetst
bij alle stakeholders en verder verfijnd tijdens ‘een derde
ontwerpatelier’. De grote lijnen liggen bij de start van deze
fase al vast. Het voorontwerp masterplan wordt vertaald
in grondplannen, sfeerbeelden, een maquette, … Voor
de verschillende deelprojecten wordt via ontwerpend
onderzoek een eerste verkenning gedaan van de ruimtelijke
en de juridische randvoorwaarden. Op die manier testen
we in welke mate het masterplan enerzijds de nodige
flexibiliteit en anderzijds voldoende sturend kan zijn voor
de verdere uitwerking. We krijgen ook een beeld van de
haalbaarheid van de implementatie. De vraag is niet zozeer
meer ‘wat gaan we doen’ maar eerder ‘hoe gaan we het
doen’. Daarnaast verkennen we de maatschappelijke
haalbaarheid tijdens een derde ontwerpatelier. Deze zou
de vorm kunnen krijgen van een ‘ontwerpweek’ waarbij
het ontwerpteam een week de bibliotheek inneemt.
Zowel thematisch als per doelgroep wordt het voorstel
toegelicht. Daarnaast wordt ook een tentoonstelling
opgezet en kan men bijkomende toelichting krijgen tijdens
zitdagen. Op een afsluitend moment wordt de input op
de voorstellen verzameld. Het eindresultaat van deze fase
is een uitgewerkt ontwerp masterplan. Daarnaast is de
nodige informatie verzameld om de verdere uitwerking op
te pakken. Het resultaat wordt voorgelegd aan het college
ter goedkeuring.
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DB C

SV

SG DB

van het wedstrijdvoorstel. Door het ontwerpteam
worden mogelijke scenario’s en ontwerpopties naar voor
geschoven en afgetoetst bij de verschillende stakeholders
tijdens een tweede ontwerpatelier (1 dag). Stakeholders
worden tijdens dit atelier meegenomen in de complexiteit
van bepaalde ontwerpvraagstukken om hen inzicht te
geven in noodzakelijke veranderingen van de ruimte en
hun gebruik ervan. Wij denken b.v. aan een gezamenlijke
verkenning van de 5-minuten gemeente, de typologische
opties voor verdichting, …. Het resultaat wordt door het
ontwerpteam verwerkt in een voorontwerp masterplan.
Daarnaast wordt een eerste analyse gemaakt van de
mogelijke deelprojecten/deelthema’s die essentieel zijn
voor het realiseren van het masterplan. Het geheel wordt
voorgelegd aan het college ter goedkeuring.

TW
S

startvergadering
dagelijks bestuur

C

G

college
GECORO

DB C

TW
S technische werkgroep

ZD

DB

OA ZD F

DB C

ontwerpatelier
zitdagen
slotfeest

4. Uitwerken en afwerken (Fase 4)
In deze fase wordt door het projectteam ‘een programma
van eisen per deelproject’ en een voorstel voor fasering
uitgewerkt. Het eindresultaat leggen we voor input voor
aan een technische werkgroep. Daarnaast toetsen we
het programma van eisen per deelproject bilateraal af
bij sleutelactoren die betrokken zijn bij de uitvoering.
We organiseren hiervoor drie zitdagen. Het ontwerp
masterplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college.
Het resultaat wordt voorgelegd aan de GECORO voor
formeel advies. Het advies van de GECORO en masterplan
wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan het
college. Na de goedkeuring wordt het eindresultaat
gepresenteerd aan alle stakeholders op een slotmoment
(vb. infotentoonstelling)
BUDGETBEHEERSING MASTERPLAN
Een veelgehoorde (vaak terechte) kritiek op
ontwerpbureaus is dat het vooropgestelde budget vaak
wordt overschreden. Door van in het begin op basis van
de op dat moment beschikbare kennis een zo gedetailleerd
mogelijk stappenplan op te stellen brengen we de
verschillende ontwerp- en projectkosten helder in beeld
streven we naar een zo gedetailleerd en zo realistisch
mogelijke kostenraming van de studiekost, proberen
wij dit maximaal te ondervangen. Op die manier wordt
onmiddellijk duidelijk in welke mate het vooropgestelde
ambitieniveau van bouwheer en/of ontwerper al dan niet
in overeenstemming is met het vooropgestelde budget.
Stemmen beiden niet overeen dan zal en kan onmiddellijk
worden bijgestuurd. Ofwel door aanpassing van het
ontwerpvoorstel ofwel door bijsturing van het budget. Het
is ons advies deze aanpak aan te houden gedurende het
ganse masterplanproces en op basis van voortschrijdend
inzicht aan het einde van elke procesfase het stappenplan
van de volgende fase kritisch te evalueren en eventueel bij
te sturen. Het geactualiseerde stappenplan zou samen met
de tussentijdse producten ter goedkeuring aan het college
kunnen worden voorgelegd.

F

DB G

DB C

bilateraal overleg (op afroep)

HAALBAARHEIDSTOETSING VAN DE VOORSTELLEN BINNEN
HET MASTERPLAN
In een poging zoveel mogelijk misverstanden te vermijden,
zeker in een situatie als deze waarin er nog veel budgettaire
onzekerheden en onbekenden zijn, stellen wij voor om
vanaf het ontwerpend onderzoek (dus bijvoorbeeld per
scenario) een indicatieve kostenraming op te stellen.
Hierbij wordt ook rekening gehouden met een percentage
onvoorziene kosten. We doen dit op basis van een
database van vergelijkbare referentieprojecten om tot
een realistische elementenraming te komen op basis van
lengte-, oppervlakte- en volumematen. De raming, die
zicht geeft op de kost van de verschillende ontwerpopties,
zal worden afgetoetst aan de beschikbare budgetten. Ze
begeleidt de keuze van de mogelijke scenario’s en geeft aan
hoe het budget eventueel moet worden bijgestuurd.
TEAM
Het kernteam voor dit project is opgebouwd uit RAAMWERK,
collectief voor architectuur, stedenbouw en scenografie en
MAARCH, bureau voor architectuur, landschap, publieke
ruimte en stedenbouw. Beide teamleden beperken zich als
ontwerpers niet tot een specifieke schaal, maar zijn actief
in zowel architectuur , urbanisme en landschapsontwerp.
Vanaf het schetsontwerp wordt steeds op een intensieve
manier samengewerkt met de verschillende partners om zo
tot een integraal gedragen concept te komen. Deze manier
van werken laat toe concrete- antwoorden te bieden op
zowel conceptuele vraagstukken als op de specifieke en
technische eisen gekoppeld aan het project. In het kader
van deze opdracht bereiden we ons het kernteam uit met
een expertengroep bestaande uit UForcE, bureau voor
procesbegeleiding en participatie, Natuurstudiebureau
Corridor, Atelier Ruimtelijk Advies en UTIL Struktuurstudies.
Het spreekt voor zich dat deze groep naargelang de noden
van het project verder kan groeien.
Voor meer info: www.raam-werk.com / www.maarch.eu
/ www.corridor.land / www.atelierruimtelijkadvies.be /
www.util.be
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