
Welkom
Waarom zijn we hier?

1. Informeren: Waar hebben we sinds juni aan gewerkt? 
Waar staan we? Hoe gaat het verder?

2. Jullie informeren over de veranderingen in jullie buurt en 
ook jullie mening horen 



START 
OPDRACHT

Stuurgroep Participatie-rondeOverleg met andere 
overheden, bedrijven, …

september
2021

INITIATIE-
FASE

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22

FASE 2: VERDER ONDERZOEK 
Sept – Dec ‘22

FASE 3: FINALE KEUZE EN 
UITWERKING ‘23

Scenario’s in juni:
Scheldebrug  1-4
Spoorbrug  A-D

Wat hebben we gedaan
Waar staan 

we nu

april
2022

juni
2022

september
2022

oktober
2022

januari
2023

april
2023



Wat lag op tafel in juni?

Spoorwegbrug: 4 scenario’s 
(A, B, C en D)

Scheldebrug: 4 scenario's
- 2 buiten het centrum (3 en 4)
- 2 bij het centrum (1 en 2)

1000-tal meningen via participatie
veel overleg met overheden e.a.

Een “afwegingskader” om met alle 
belangrijke zaken rekening te houden bij de 
beslissing

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22



Participatie-ronde juni-juli 
- Duidelijke voorkeur voor scenario A

Afwegingskader en ontwerpend onderzoek
- D is verkeerskundig niet wenselijk (te grote druk op 

bestaande verbindingen)
- C is technisch niet mogelijk
- B leidt tot meer versnippering van de open ruimte
- A heeft voordelen: kortere omrijtijd, grotere afstand tot 

Bourgondisch kruis

Spoorwegscenario's
Wat hebben we geleerd

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22



Spoorwegscenario: keuze voor scenario A
- Scenario A zal nu meer in detail uitgewerkt worden
- Gesprekken met alle betrokkenen

Spoorwegscenario's
Besluit

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22



Participatie-ronde juni:

• Geen duidelijke voorkeur

• Buitenscenario’s (scenario 3 en 4):
bezorgdheid rond natuur & open ruimte, lang omrijden

• Centrumscenario’s (scenario 1 en 2): 
bezorgdheid Scheldeoevers, leefbaarheid rond de weg, 
dichtbij centrum

Scheldescenario's
Wat hebben we geleerd

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22



Participatie-ronde juni:

- Vraag naar 0-scenario door het centrum
- Vraag naar scenario door Molenbeekvallei 

(Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)

Overleg met experten / overheid:

• Scenario’s 1, 2 en 3 gaan door Ham, aangeduid als 
Vlaams Ecologisch Netwerk: Dit is juridisch niet 
mogelijk indien er alternatieven zijn.

Scheldescenario's
Wat hebben we geleerd

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22



Bijkomend onderzoek:

- Scenario door het centrum (0)
- Scenario langs de Molenbeekvallei (2b)
- Scenario 3a om de Ham (Vlaams Ecologisch 

Netwerk) te proberen ontwijken

Scheldescenario's
Wat is er toegevoegd?

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22



Scheldescenario's
Wat hebben we geleerd

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22

Centrumscenario
• Stedelijke beeldkwaliteit:

Aantasting Scheldeboorden door 
landingshoofden en/of keerlussen . Dit 
zou een gemiste kans vormen om 
Wetteren dichter bij de Schelde te 
brengen en Scheldeboorden kwalitatief te 
ontwikkelen

• Interferentie met bestaand weefsel:
gebouwen, woningen, …

• Op de zuidoever ligt valleigebied. Door de 
waterproblematiek is infrastructuur daar 
ongewenst.

Buitenscenario
• Inname, doorsnijding en aantasting van de 

open ruimte en het valleilandschap van 
de Schelde

• Omrijfactor neemt toe, niet alleen voor 
wagens maar ook voor hulpdiensten en 
openbaar vervoer. Zonder extra fietsbrug 
zijn ook fietsers en voetgangers langer 
onderweg. Wat met modal shift?



Afwegingskader – buitenscenario's:

- 3 is voor natuur en landschap veel negatiever dan 4
- 3 is voor andere criteria niet duidelijk beter dan 4

Scheldescenario's 
Wat hebben we geleerd

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22

Afweging 3 4

Mobiliteit

Stedelijke & economische 
ontwikkeling

Leefbaarheid

Natuur



Afwegingskader – centrumscenario's:

- 1, 2a en 2b gaan in het noorden door de Ham (Vlaams 
Ecologisch Netwerk)

- 0, 1, 2a en 2b hebben in het zuiden veel nadelen 
(waterproblematiek, kwaliteit Scheldeboorden, ...)

Scheldescenario's
Wat hebben we geleerd

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22

Afweging 0 1 2a 2b

Mobiliteit

Stedelijke & economische 
ontwikkeling

Leefbaarheid

Natuur



VEN of Vlaams Ecologisch Netwerk is een selectie van 
de waardevolste natuurgebieden in Vlaanderen. Het 
netwerk vormt de ruggengraat van de natuurlijke 
structuur in Vlaanderen. Het behouden en verder 
ontwikkelen van de biodiversiteit is de 
hoofddoelstelling.

Omdat deze gebieden zo waardevol zijn, is het juridisch 
heel moeilijk om ze aan te snijden.

In héél uitzonderlijke situaties kan een inname van VEN-
gebied overwogen worden door de Vlaamse Overheid. 
Het natuurdecreet stelt dat dit kan voor projecten met 
een héél groot maatschappelijk belang en indien er 
geen enkel alternatief voorhanden is.

Aangezien binnen het zoeken naar een nieuwe Noord-
Zuid verbinding in Wetteren er andere alternatieven 
zijn, is inname van VEN-gebied aan de Ham geen 
optie.

Wat betekent het als tracés in VEN-
gebied liggen?



Wat betekent het als tracés in 
signaalgebied liggen?

Signaalgebieden zijn nog onbebouwde gebieden waar de 
'harde' ruimtelijke bestemming van het gebied 
(vb. woongebied, industriegebied, ...) in conflict komt met 
een waterproblematiek.

Het toch bebouwen van deze 'overstromingsgevoelige' 
gebieden is niet verstandig. Legt men er bijvoorbeeld een 
woonwijk aan, dan kunnen de nieuwe huizen blootgesteld 
worden aan wateroverlast. Door de beschikbare 'ruimte voor 
water' in beslag te nemen, ontstaat bovendien het risico dat 
de wateroverlast zich zal verplaatsen naar andere gebieden.

Voor het signaalgebied van de Molenbeekvallei heeft de 
Vlaamse regering in 2017 beslist om het niet verder te 
bebouwen (bouwvrije opgave).

Dit betekent dat inname van dit signaalgebied door 
brugconstructies niet evident, noch wenselijk is. Indien dit 
toch overwogen zou worden is het onzeker of dit kan. Er zal 
eerst grondig onderzocht moeten worden of dit geen 
negatieve impact op het watersysteem zal hebben.



Buitenscenario: keuze voor scenario 4
- Scenario 4 zal nu meer in detail uitgewerkt worden
- Gesprekken met alle betrokkenen

Centrumscenario: verder onderzoek nodig
- Ham wordt geschrapt als optie (VEN-gebied)
- verschillende combinaties moeten verder onderzocht 

worden en voorgelegd aan het publiek

Scheldescenario's
Besluit

FASE 1: ONDERZOEK
April – Aug ‘22



Wat hebben we 
gedaan
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Wat hebben we gedaan:
Spoorwegscenario

FASE 2: ONDERZOEK
Sept ‘22



Wat hebben we gedaan:
Buitenscenario

FASE 2: ONDERZOEK
Sept ‘22



Wat hebben we gedaan:
Buitenscenario

FASE 2: ONDERZOEK
Sept ‘22



BUITENSCENARIO



Het zoeken naar een locatie voor de nieuwe Scheldeburg in het centrum is een complexe opgave:

• Welk type (aanloop)helling en type brug

• Hoe bereiken we de Scheldebrug aan de Noordkant?

• Hoe bereiken we de Scheldebrug aan de Zuidkant?

Het zoeken naar het beste alternatief voor het centrum vormt zo een complexe puzzel met meerdere
puzzelstukken.

Wat hebben we gedaan:
Centrumscenario

FASE 2: ONDERZOEK
Sept ‘22

1

2

3



De soorten bruggen en aanrijroutes kunnen op verschillende manieren gecombineerd worden.

We hebben 5 varianten uitgetekend om alle mogelijke combinaties te bespreken.

Wat hebben we gedaan:
Centrumscenario

FASE 2: ONDERZOEK
Sept ‘22



Scenario 0

CENTRUMSCENARIO – VARIANT A



Scenario 0

CENTRUMSCENARIO – VARIANT B



Scenario 0

CENTRUMSCENARIO – VARIANT C



Mozen
Mozen Bestaande Toestand

Mozen Nieuwe Toestand

VARIANT B 

VARIANT C 

CENTRUMSCENARIO - VARIANT B EN C - MOZEN



Scenario 2a’

CENTRUMSCENARIO - VARIANT C



Scenario 2B

CENTRUMSCENARIO - VARIANT D



CENTRUMSCENARIO - VARIANT E
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De komende tijd moeten we volgende stappen zetten:

1. Buitenscenario en spoorwegscenario:
 Uitwerken (voorjaar 2023)

2. Centrumscenario:
 Keuze maken voor beste variant (najaar 2022) en uitwerken (voorjaar 2023)

3. Keuze buitenscenario of centrumscenario?
 Keuze maken en verder uitwerken (voorjaar 2023)

Hoe gaan we verder? FASE 2: ONDERZOEK
Sept ‘22
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