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Figuur 1 - Drie Goten (Hamme)



1. Inleiding
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“Deze landschapslezing maakt deel uit van het onderzoek Energielandschap Waasland. Een project waarbij de 
Provincie Oost-Vlaanderen samen met de 12 gemeenten uit het Waasland en de streekintercommunale Interwaas een 
Ruimtelijke en Regionale Energievisie & Strategie (RRES) opmaakt. Dit rapport werpt een blik op de lokale identiteit 
van het Wase Landschap en capteert de verschillende kenmerken. De inzichten uit deze landschapslezing zullen het 
verdere proces voor Energielandschap Waasland voeden.”

Het landschap is een dynamisch gegeven en is het resultaat van een continue evolutie van natuurlijke en menselijke 
processen. Om bij opmaak van de visie Energielandschap Waasland onderbouwde keuzes te kunnen maken met 
betrekking tot  de inpassing van hernieuwbare energie, is het noodzakelijk om de identiteit van het Wase landschap 
en de huidige karaktereigenschappen van de omgeving te kennen en te begrijpen. De kennis van het landschap kan 
verzameld worden door de gelaagdheid van het landschap te verkennen en via begrip van historische en huidige 
discoursen die het landschap gekneed hebben. Om het landschap echt te begrijpen is er echter nog een volgende 
stap nodig: het in kaart brengen van de verwevenheid en de onderliggende relaties tussen deze verschillende lagen 
van het landschap.

De focus van de landschapslezing ligt op het capteren en begrijpen van de grotere ruimtelijke structuren en de unieke 
elementen die de identiteit van het Waasland vormen. De bedoeling is om de kernkwaliteiten van het Waasland te 
vatten. Naast deskresearch werd dit onderzoek gevoed door de kennis van verschillende lokale omgevingsexperten 
(LOE’s).

Sint-Niklaas

Sint-Gillis-Waas

Beveren

Zwijndrecht

Kruibeke

Temse

Hamme

Zele

Lokeren

Moerbeke

Stekene

Waasmunster

Figuur 2 - Molen Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas) Figuur 3 - Domein De Ster (Sint-Niklaas) Figuur 4 - Waaslandhaven (Beveren)



2. Methodiek
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Dit onderzoek is gebaseerd op de werkmethode van een holistische landschapsclassifi catie. In een 
holistische landschapsclassifi catie wordt de ruimte geanalyseerd op basis van waarneembare en afzonderlijke 
landschapselementen. Deze elementen worden vervolgens verder onderverdeeld in verschillende schalen door 
middel van datalagen. Uiteindelijk fi lteren landschapsexperten de betekenisvolle lagen uit al deze data. Het is een 
eenvoudige en snelle methode om een eerste blik te werpen op de ruimtelijke omgeving en hoe deze tot stand 
gekomen is. Op deze manier kan er een algemeen beeld van de verschillende landschapstypes geschetst worden 
zodat ze inzetbaar zijn in een energieverhaal op regionale schaal. 

De landschapslezing wordt vanuit drie invalshoeken opgebouwd:

1. een analyse volgens de lagenbenadering

We vertrekken vanuit een lagenbenadering die het landschap onderverdeelt in thematische lagen die vanuit een 
analytisch standpunt informatie kunnen verschaff en van de bestaande situatie en die een invloed hebben in hoe het 
verhaal van het landschap verteld zal worden: het fysisch systeem, het biotisch systeem en het menselijk systeem.

2. een analyse volgens een frictiekaart

Het implementeren van een energieverhaal heeft  ook een ruimtelijke impact waarbij specifi eke kansen en knelpunten 
in het landschap ontstaan. Om hierop in te kunnen spelen is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de evolutie van 
het landschap. Deze evolutie kan in kaart gebracht worden door de gave ‘historische’ landschappen in confrontatie 
te brengen met de nieuwe ‘multifunctionele’ landschappen. Op deze manier ontstaat er een frictiekaart waarbij 
aandachtspunten zichtbaar worden.

3. een synthese naar deellandschappen

Een landschapsbenadering kan gezien worden als een manier om het landschap te lezen en informatie te capteren 
van verschillende deelelementen. Om de informatie inzichtelijk te houden wordt het Wase landschap onderverdeeld 
in enkele deellandschappen. De deellandschappen vormen een samenvatting van de totale landschapsanalyse. 

Figuur 5 - Lagenbenadering van het Wase Landschap

Methodiek

Figuur 6 - Prosperpolder (Beveren)



3. Gelaagd landschap

Deze eerste benadering staat stil bij de verschillende systemen die het landschap 
vorm geven.

De onderste laag defi niëren we als het fysisch systeem waar het abiotisch 
systeem en het watersysteem primeren. Het fysisch systeem geeft  informatie aan 
de andere twee lagen en bevat kwaliteiten die noodzakelijk zijn om bepaalde 
natuurlijke of menselijke processen mogelijk te maken.

De middelste laag wordt gezien als het biotisch systeem met natuurlijke en 
halfnatuurlijke landschapselementen. Deze vormen een belangrijk onderdeel 
van de menselijke en natuurlijke dynamiek. 

De bovenste laag is het menselijke systeem die uit een verzameling van 
verschillende types van ruimteinname bestaat. Enkel voorbeelden die binnen 
deze laag passen zijn: verstedelijkingspatronen, industriële activiteiten, 
cultuurhistorische landschappen, energie, … Deze gebruikspatronen vloeien 
soms voort uit de onderste twee lagen van de lagenbenadering of vormen 
losstaande entiteiten in de ruimte.

Figuur 7 - Etbos (Moerbeke-Waas)
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Fysisch systeem

Het bodemsysteem is het substraat van het landschap dat een grote impact heeft  op alle andere systemen en 
bovenliggende lagen. In het Waasland zijn er twee grote bodemstructuren te herkennen: een cuesta en een 
dekzandrug. 

De Wase cuesta vormt een onderdeel van de grotere Boomse cuesta die van Waasmunster tot in Rumst loopt. Een 
cuesta is een langgerekte asymmetrische heuvelrug met een steil front en een zwak afh ellende rug. De cuesta van 
het Waasland bevat een ondoordringbare kleilaag die bedekt is met zandgronden. Hierdoor is er in het noorden 
van  het Waasland een hoge grondwaterstand aanwezig. De hoogste top van deze heuvelrug bevindt zich aan de 
Scheldevallei, en heeft  een maximale hoogte van 32 meter. Verder is de cuesta bedekt met fi jnzandige dekzanden 
en een strook van stuifzandruggen die met een boog rond Sint-Niklaas liggen. Deze stuifzanden zijn door hun 
bodemsamenstelling minder geschikt voor de landbouw waardoor ze doorheen de geschiedenis vaak uit wastines 
of bos bestonden.

Een tweede grote structuur is de dekzandrug van Verrebroek-Gistel en domineert de bodem ten noorden van het 
Waasland. De dekzandrug is vele kilometers lang maar steekt slechts enkele meters boven het omliggende landschap 
uit. De zandrug loopt verder door tot in Nederland en is over de grens sterk versnipperd door diverse historische 
getijdengeulen. Op het einde van de dekzandrug bevindt zich een solitaire ophoging waarop de dorpen Meerdonk 
en Verrebroek gelegen zijn.

Naast deze grotere bodemstructuren, bestaat de ondergrond voornamelijk uit zandbodems. In de Moervaartdepressie 
en in de Schelde- Durmevallei komen enkele kleicomplexen voor. Op het oostelijke deel van de cuesta tussen de 
stuifzanden en de Scheldevallei is er een strook van zandleem aanwezig en in het Wase polderlandschap bestaat de 
bodem voornamelijk uit een afwisseling van zandleem (kreken) en zware klei (poldergronden).

Grote bodemsystemen:

Ecodistricten (© Departement Omgeving 2001) 

BRO geomorfologische kaart van Nederland (© Wageningen UR 2021).

Stuifzandruggen:

Vereenvoudigde quartairgeologische kaart (© Departement Omgeving 2002).

Bodemkaart (links):

Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest (© Departement Omgeving 2016). 

Legende	-	Kaart	bodemstructuur

Bodem

Figuur 8 - Doorsnede Boomse cuesta Figuur 9 - Bodemkaart van het Waasland

Zand

Zware klei & 
zandleem

Figuur 10 - Principetekening - cuesta

Zand

Zandleem

Klei

Fysisch systeem

Zandleem



24  Provincie Oost-Vlaanderen Landschapslezing Waasland - 25

Het watersysteem bestaat uit 3 grootschalige waterlichamen: de Schelde, de Durme en de Moervaart. De loop 
van de twee rivieren en het kanaal worden sterk door het onderliggende bodemsysteem beïnvloed. De Schelde
buigt aan het cuestafront af en baant zich een weg doorheen de Boomse cuesta richting de Westerschelde. Ook de 
Moervaartdepressie en de loop van de Durme wordt bepaald door de dekzandrrug en de cuesta. De grenzen van 
de depressie worden bepaald door de brede dekzandrug en voorbij Lokeren buigt de Durme door het cuestafront af 
richting de Schelde. Verder zijn beide rivieren zijn onderhevig aan de getijdewerking van de Noordzee waardoor de 
waterstand van beide rivieren verschillende meters kunenn stijgen.

Door de dikke ondergrondse kleilaag ontstaan er op de cuesta verschillende beken die afvloeien richting de 
Schelde en de Durme. Het grootste valleigebied op de cuesta is de Barbierbeek die ter hoogte van Kruibeke in 
de Schelde uitmondt. Daarnaast zorgt de kleilaag voor een hoge grondwaterstand. Hierdoor worden intensieve 
landbouwmogelijkheden bemoeilijkt en hebben landbouwpercelen een fi jnmazig grachtenstelsel om het extra aan 
hemelwater maximaal af te vloeien. 

In het Waasland is er ook nog het kanaal van Stekene aanwezig. Dit kanaal werd uitgegraven om Gent met Nederland 
te verbinden maar heeft  doorheen de jaren zijn economische functie verloren. Hierdoor zijn er vanaf Stekene richting 
Hulst (Nederland) slechts nog enkele restanten van het kanaal zichtbaar. 

Tenslotte zijn er in het Wase polderlandchap verschillende krekengebieden terug te vinden. Kreken zijn afk omstig 
van oude ingedijkte getijdengeulen, of zijn ontstaan tijdens dijkdoorbraken. Deze gronden verloren hierdoor hun 
betekenis voor de landbouw en bestaan vaak uit een diepe waterplas met een rietkraag. Momenteel spelen deze 
kreken een belangrijke rol in de biodiversiteit en het watersysteem van het landschap. 

Watersysteem:

Grootschalig Referentie Bestand - Wtz (©  Agentschap voor Geografi sche 

Informatie Vlaanderen 2021) 

Vlaamse Hydrografi sche Atlas - Waterlopen (© Vlaamse Milieumaatschappij 

2021)

Natuurlijke waterlopen Nederland (© openstreetmap.org 2021).

Kreken:

Fysische systeemkaart (© Vlaamse Landmaatschappij 1996)

BRO geomorfologische kaart van Nederland (© Wageningen UR 2021).

Legende	-	Kaart	watersysteem

Watersysteem

Figuur 11 - Scheldevallei Figuur 12 - Durmevallei Figuur 13 - Kanaal van Stekene

Fysisch systeem

Moervaartdepressie

Kanaal van Stekene

Barbierbeek

Schelde

Durme
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In het Waasland zijn er tot op vandaag nog historische open landschappen aanwezig. Dit gaat vooral over halfnatuurlijke 
landschappen zoals: kreken, broeken en polderlandschappen, elk met hun eigen uniek biotisch systeem. 

Kreek

Een kreek is een watergeul die ontstaat door een dijkdoorbraak of die een restant is van een oude getijdengeul die 
door dijken afgesloten is van de zee. Een kreek ontstaan door een dijkdoorbraak wordt ook wel een ‘wiel’ genoemd. 
Tijdens een doorbraak van een dijk schuurt het water met een grote kracht een geul in de polder waardoor deze 
locatie niet meer geschikt is voor de landbouw. De kreken in het Waasland bevinden zich daarom vaak in het 
polderlandschap aan de grens met Nederland of langs rivierdijken van de Schelde en bezitten een grote natuurlijke 
waarde. Enkele voorbeelden van de grootste kreken: grote geul aan Kieldrecht, de kreken van Saleghem, de Grote 
Kreek van Moerbeke-Waas,...

Broek

In de natuurlijke overstromingsgebieden van de grote rivieren (Schelde en Durme) komen een heel aantal broeken en 
meersen voor. Een broek is laagte in het landschap die vaak nat is door de kwel van grondwater of door de natuurlijke 
overstroming van een beek of rivier. Broeklanden waren vroeger moerasgebieden maar zijn door historische drainage 
vaak droog gelegd. De vegetatie van een broek bestaat uit natte graslanden of broekbossen en hebben een hoge 
natuurwaarde. Enkele voorbeelden: Schouselbroek in Temse, het Kortbroek in Kruibeke, Tielrodebroek in Tielrode, 
Molsbroek in Lokeren, Groot broek in Elversele (Temse), ...

Meers

Een meers is een verland moerasgebied dat af en toe onder water staat. Een historisch meersenlandschap heeft  
een open karakter en bestaat uit graslanden zonder opgaande begroeiing. Deze meersen waren vaak ‘gemeenten’ 
(gemeenschappelijke gronden) waar vee op kon grazen. Enkele voorbeelden: Sombeekse meersen, Daknamse 
meersen, Moervaartmeersen,...

Valleigebieden:

Overstromingsgevoelige gebieden - eff ectief overstromingsgevoelig (© Vlaamse 

Milieumaatschappij 2017) 

Overstromingsgevoelige gebieden - mogelijk overstromingsgevoelig (© 

Vlaamse Milieumaatschappij 2017) 

Wetlands in Nederland (© openstreetmap.org 2021).

Legende	-	Kaart	waterrijke	groenstructuur

Biotisch systeem
Waterrijke groenstructuur

Figuur 14 - Kreek de Grote Geule (Kieldrecht) Figuur 15 - Een ‘wiel’ - De gespoelde put 
(Hamme)

Figuur 16 - Broek in Elversele (Temse)

Biotisch systeem

Grote Kreek

Kreken van Saleghem

Grote Geul

Kortbroek

Sombeekse meersen

Groot Broek
Tielrodebroek

Schouselbroek

Molsbroek

Daknamse meersen

Moervaartmeersen
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Legende	-	Kaart	cultuurhistorisch	groen

Cultuurhistorisch	groen

Poldergebieden:

Landschapsatlas - Poldergebieden (© Agentschap Onroerend Erfgoed 2001)

Bolle akkers:

Landschapsatlas - Bolle Akkers (© Agentschap Onroerend Erfgoed 2001)

Historische dijkstructuren:

Landschapskenmerkenkaart & eigen verwerking historische kaarten (© 

Onroerend erfgoed 2002)

Historische dijken in de polders van Moerzeke-Kastel (© Onroerend erfgoed 

2019)

BRO geomorfologische kaart van Nederland - dijken van geomorfologisch 

belang (© Wageningen UR 2021).

Het cultuurhistorisch groen wordt gezien als de verzameling landschappen die een grote hoeveelheid aan kleine 
landschapselementen bevatten. Deze laag heeft  een sterke connectie met het onderliggende fysisch systeem en 
werd doorheen de geschiedenis aangepast aan de noden van de mens. Tot op vandaag speelt het groene weefsel 
van dit cultuurhistorisch groen een belangrijk rol in het ecologisch netwerk van het Waasland.

Bolle akkers

Als een gevolg van de ondoordringbare kleilaag van de cuesta, probeerde men doorheen de jaren de gronden voor 
de landbouw te verbeteren. Om het water te draineren werden de landbouwgronden door een specifi eke wijze van 
ploegen bewerkt zodat er een hoogteverschil werd gecreërd tussen het midden van een perceel en de afh ellende 
randen. Op deze manier ontstond er een soort van kussentjeslandschap. Langs de randen werden er greppels 
gegraven en beplant met kleine landschapselementen zodat het water maximaal kon afwateren . De gebieden waar 
deze bolle akkers nog voorkomen zijn gebieden in Tielrode, Kruibeke (vallei van de Barbierbeek), NieuwKerken-Waas 
en een klein relict in Sint-Gillis-Waas.

Polders

Een polder is een ontgonnen gebied waar de waterstand kunstmatig geregeld wordt. Dit werd bekomen door de 
omgeving met dijken af te sluiten en de waterstand te verlagen door middel van poldermolens of spuisluizen. In het 
Waasland zijn er twee herkenbare vormen van polderlandschappen aanwezig: rivierpolders die langs het valleigebied 
van de Schelde zijn ingedijkt en oude grote zeepolders die vooral in het noorden van het Waasland voorkomen. De 
rivierpolders in het Waasland hebben doorheen de jaren hun betekenis voor de landbouw verloren en worden nu 
vooral ingezet als overstromingsgebied voor de Schelde of zijn als natuurgebied ingericht. Enkele van deze grote 
rivierpolders zijn: de Kruibeke broekpolder, de Basele broekpolder, de Schausel broekpolder en de Akkershoofdt 
polder. Een polderlandschap bestaat uit grote blokvormige landbouwpercelen zonder perceelsrandbegroeiing 
waardoor het een wijds en open karakter heeft . De dijken die de polders beschermen tegen het water zijn vaak 
beplant met uniforme bomenrijen en zijn dus vanop een grote afstand zichtbaar. De grotere aaneengesloten 
polderlandschappen bevinden zich vooral langs de grens met Nederland en aan de Schelde zoals de Potpolder van 
Tielrode en de polders van Kruibeke. 

Wastine

Naast de bossen en de open landschapstypes zoals de kreken, broeken en polders, is een wastine ook een 
landschapstype dat in het Waasland vaak voorkwam. Een wastine is een type woeste grond dat uit een verzameling van 
graslanden, struwelen en verspreide kleine bossen bestaat. Het is een half open landschap zonder perceelsgrenzen 
waar in het verleden vee kon grazen. Wastines bevonden zich vaak aan de rand van de oerbossen. De wastines 
werden later, net zoals de bossen, ontgonnen voor de landbouw en zijn nagenoeg allemaal uit het landschap 
verdwenen. In het Waasland zijn er projecten om enkele wastines te herstellen zoals een project in het Stropersbos.

Figuur 17 - Doorsnede bolle akker Figuur 18 - Dijkstructuur Polders

Biotisch systeem

Figuur 19 - Dijkstructuur (Beveren)

Overslagpolder

Moerbeekse polder

Sint Gillis broekpolder
Polder van Salegem

Extentie polder
Polder van Beveren

Polder van Melsele

Polder van Kallo

Oude-Arenbergpolder

Konings-Kieldrechtpolder

Nieuw-Arenbergpolder

Polder van Doel

Prosperpolder

Rode MoerpolderHerstel wastine

Polder van Borgerweert

Kruibeke broekpolder

Basele broekpolder

Schausel broekpolder

Akkers hoofdt polder
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Legende	-	Kaart	bosstructuur

Bos

Huidig bosbestand:

Landgebruik - bos in België (© openstreetmap.org 2021) 

Landgebruik - bos in Nederland (© openstreetmap.org 2021).

Historisch bosbestand (links):

Grote bos- en wastinecomplexen omstreeks het jaar 1000, naar Tack, van den 

Bremt, Hermy (1993)

Bebossing op de kaarten van Vandermaelen, Opname 1846 - 1854 (© 

Agentschap Natuur en Bos)

Figuur 20 - Bosstructuur jaar 1000 Figuur 21 - Bosstructuur jaar 1850 Figuur 22 - Bosstructuur jaar 2021

Historisch bos

Wastine

In het Waasland zijn er nog enkele bosrelicten aanwezig, waaronder het Stropersbos aan de Klinge, het Wullebos 
in Klein Sinaai en het Vossekot naast Sint-Niklaas. Deze bossen zijn restanten van oerbossen die in de vroege 
middeleeuwen het grootste deel van het Waasland bedekten. In het jaar 1000 was er een grote historische boscluster, 
het ‘Koningsforeest’ op de heuvelrug van de cuesta aanwezig. Dit bos was bestemd voor de koninklijke jacht. 
Daarnaast was er nog een kleinere bosstructuur ‘Mentocht ’ die zich uitstrekte van Lokeren tot aan de rand van Gent. 
Na verloop van tijd werden deze bosstructuren langzaam ontgonnen door abdijen waaronder de Sint-Baafs-abdij. 
Vanaf 1700 bleef bijna niets meer van de oerbossen over. Enkel de kern van het Stropersbos aan de Nederlandse 
grens en enkele bosclusters op de dekzandrug en op de stuifzandruggen werden gespaard. De reden waarom deze 
bossen nooit ontgonnen werden, is omdat deze gronden door hun ondergrond niet geschikt zijn voor de landbouw. 
Het sikkelvormige profi el van de stuifzandruggen rond Sint-Niklaas is daarom tot op vandaag duidelijk zichtbaar in 
de bestaande bosstructuur. Enkele voorbeelden van deze stuifzandrugbossen: Belseelse bossen, De Vaag (Temse), 
domein de Ster (Sint-Niklaas), ...

In de bossen van het Waasland kwamen vaak rabatten voor. Deze oude vorm van bosbouw bestaat uit langwerpige 
greppels met er tussen ophogingen voor de aanplant van bomen. Hierdoor kon er aan bosbouw gedaan worden op 
natte gronden. Enkele van deze oude rabatstructuren zijn nog terug te vinden in het Stropersbos in Sint-Gillis-Waas.  

Tenslotte is er een evolutie van de standplaats van bossen merkbaar. Historisch gezien bevonden de bossen van 
het Waasland zich op hogere locaties in het landschap en hadden de laag gelegen gebieden en wastines een open 
karakter. Door een specifi ek beheer en door een visie van het huidig beleid om nieuwe bossen in natuurgebieden 
aan te planten, zoals in de polder van Bazel, veranderden deze gebieden van een open naar een gesloten karakter. 

Figuur 23 - Aantasting naaldbossen door plagen 
(Stropersbos)

Figuur 24 - Rabatten (Stropersbos)
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Figuur 25 - Structuur rabatten
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Menselijk systeem

Kernen

De kernen van het Waasland zijn vaak geënt op het fysisch systeem. Verschillende dorpen en steden kunnen 
onderverdeeld worden in clusters die een specifi eke link hebben met grotere landschappelijke eenheden. Een eerste 
cluster bestaat uit de dorpen langs de Moervaart zoals Moerbeke-Waas, Klein Sinaai en Stekene. Ze situeren zich 
allemaal aan de rand van de dekzandrug van Verrebroek-Gistel en liggen zo net buiten het overstromingsgebied van 
de Moervaartdepressie. Aan de grens met Nederland ligt ook de kern Koewacht op de rand van deze dekzandrug.

Een volgende cluster bestaat uit verschillende kernen die zich langs de vallei van de Schelde en de Durme situeren 
zoals: Waasmunster, Elversele, Tielrode, Temse, Steendorp, Rupelmonde, Bazel, Kruibeke en Burcht. Deze kernen 
bevinden zich aan de rand van de cuesta en liggen zo iets hoger dan de overstromingsgebieden van de Schelde en 
de Durme. Ook in het noorden van het Waasland liggen er enkele kernen zoals Sint-Gillis-Waas, Vrasene, Beveren 
en Melsele op de rand van de cuesta zodat ze boven het polderlandschap uitsteken. In het polderlandschap zijn 
er weinig kernen te vinden. Enkel Meerdonk en Verrebroek situeren zich in het midden van het polderlandschap 
en liggen op een uitloper van de dekzandrug van Verrebroek-Gistel, waardoor ze enkele meters hoger liggen dan 
het polderlandschap. Verder is deze ophoging of ‘donk’ beschermd door verschillende dijkstructuren. De andere 
polderdorpen zoals Kieldrecht en de Klinge liggen ook op enkele uitlopers van de grote dekzandrug.

Ondanks er in het Waasland al sinds Ferraris (1771-1778) lintbebouwing aanwezig was, heeft  de verlinting van de kernen 
zich na de industriële revolutie verder doorgezet. Naast de kernen zijn er in het Waasland ook veel lintgehuchten 
en verspreide bebouwing aanwezig. Deze ruimtelijke verspreiding van bebouwing zorgt voor een grote druk op de 
omgeving. Enkel de Moervaartdepressie, de meersen en het polderlandschap zijn tot nu toe gespaard gebleven van 
deze ruimtelijke versnippering. 

Het	west-oostelijk	grid

Een andere belangrijke factor die een impact heeft  op de structuur van het Waasland zijn de grote lijninfrastructuren
zoals autosnelwegen en spoorwegen.  Deze lijninfrastructuren zijn west-oostelijk georiënteerd en lopen van Gent 
naar Antwerpen. De Steenweg tussen Gent en Antwerpen (de N70) doorkruist verschillende kernen en was vroeger 
een belangrijke weg in het Waasland. Door de komst van de E17 en de E34 heeft  deze Steenweg zijn rol als verbinding 
tussen Gent en Antwerpen verloren. De grootste concentratie van lintbebouwing en industrie bevindt zich vooral 
langs de E17 tussen Sint-Niklaas en Temse.

Wonen: 

RURA - Kernen, linten en verspreide bebouwing (© Departement Omgeving 

2013)

Landgebruik - woongebieden in Nederland (© openstreetmap.org 2021).

Lijninfrastructuur:

Wegenregister (© Agentschap Informatie Vlaanderen 2021)

Grootschalig Referentiebestand - Sbn (©  Agentschap voor Geografi sche 

Informatie Vlaanderen 2021)

Infrastructuur - wegen en spoorwegen in Nederland (© openstreetmap.org 

2021).

Legende	-	Kaart	nederzettingspatronen	en	infrastructuur

Nederzetting	en	infrastructuur

Figuur 26 - Stadskern Lokeren Figuur 27 - Historische lintbebouwing in het 
Waasland

Figuur 28 - Pittoreske dorpskernen (Daknam)
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Het Waasland of het ‘land van Reynaert ’, kent een lange voorgeschiedenis als grensgebied tussen belangrijke 
strategische plaatsen en wordt doorsneden door diverse historische linies. Daarnaast speelt de kleilaag van de 
cuesta een grote rol in de locatie van verschillende ontginningsputten. 

Vlas	-	rootputten

In het Waasland was er een actieve vlasnijverheid waardoor er verschillende rootputten ontstonden. Roten is 
het proces waarbij vlas ondergedompeld wordt in water zodat de vezels vrijkomen en deze vervolgens door de 
textielindustrie gebruikt kunnen worden. Het roten van vlas werd niet alleen in rootputten gedaan maar ook in de 
beken van het Waasland. De rootputten zijn doorheen de tijd verdwenen.

Ontginningsputten

Door de aanwezige klei in de cuesta ontstonden er verschillende klei-ontginningsputten en steenfabrieken. Deze 
situeren zich vooral langs het cuestafront aan de Schelde waar de kleilaag tot aan de oppervlakte komt. Ook op de 
top van de cuesta in de buurt van Sint-Niklaas zijn er klei- en zandontginningen.

Historische molens

Aan de vallei van de Schelde bevinden zich enkele historische watermolens die op getijdenenergie werkten. Enkele 
voorbeelden zijn de watermolens van Temse en Rupelmonde. Daarnaast zijn er ook enkele historische windmolens 
in het landschap aanwezig. Vooral Lokeren had aan de stadsrand verschillende windmolens staan. Op een bepaald 
moment telde de stad Lokeren 24 windmolens (kaart Ferraris). Vandaag blijft  er slechts 1 windmolen in Lokeren over, 
de Heirbrugmolen aan de rand van de stadskern.

Linies en forten

Historisch gezien lag het Waasland op een militair strategisch punt tussen België en Nederland. Een eerste linie 
bevindt zich op de oude grens tussen de Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden. Deze oudste 
fortengordel is grotendeels verdwenen en is opgegaan in het landschap. Enkele van deze historische forten zijn: het 
fort Redmar (de Klinge), het fort Spinola (Kieldrecht), het fort Verreboom (Kieldrecht), het fort Sint-Jan (Stropersbos), 
het fort Franchipang (Moerbeke), Fort van Papemuts (Moerbeke). Enkel de forten Redmar, Sint-Jan en Franchipang 
zijn nog in het landschap te herkennen.   

Een tweede linie is de dubbele fortengordel rond Antwerpen. In het Waasland behoren het fort Kruibeke , het fort 
Zwijndrecht, het fort Sint-Marie en het fort Liefk enshoek en enkele schansen tot deze binnenste linie. De buitenste 
gordel bestaat aan de Wase kant uit het fort Steendorp, het fort van Haasdonk en enkele schansen. Een schans is 
een onbemand kleiner fort. Een derde en meer recentere linie is de Hollandlinie of de Hollandstellung. Deze linie werd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog door Duitsland gebouwd om het bezette België te beschermen tegen Nederland en 

Ontginningsputten en steenbakkerijen: 

Eigen verwerking historische kaarten - Kaart België 1873 (© Nationaal 

Geografi sch Instituut 2021)

Historische molens:

Wind- en watermolens (© molenechos.org 2021)

Linies en forten:

Eigen verwerking historische kaarten - Kabinetskaart der Oostenrijkse 

Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 1771 - 1778 (© Nationaal Geografi sch 

Instituut 2021)

Eigen verwerking van data - fortengordel Antwerpen (© fortengordels.be 2021)

Legende	-	Kaart	cultuurhistorische	relicten

Cultuurhistorische	relicten

Figuur 29 - Klei van de cuesta als bron voor de 
historische steenbakkerijen

Figuur 30 - Historische getijdenmolen (Kruibeke) Figuur 31 - Fort van Steendorp
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De economische structuur van het Waasland heeft  geen link met de onderliggende lagen van het fysisch systeem en 
het biotisch systeem. De industrie is vooral geënt op het west-oostelijk grid van de lijninfrastructuur. 

Op macro-schaal bevindt het Waasland zich tussen twee grote economische poorten: de Antwerpse haven en North 
Sea Port (haven van Gent en Terneuzen). In het oosten ligt de Waaslandhaven en de industriezone van Zwijndrecht, 
die samen de grootste economische cluster van de streek vormen. In de Waaslandhaven zijn vooral watergebonden 
bedrijven aanwezig die gebruik maken van het Waaslandkanaal die verschillende dokken bevat: het Doeldok, het 
Vrassenedok en de Zuidelijk Insteekdok. Dit Waaslandkanaal is door de Kieldrechtsluis en de Kallosluis verbonden 
met de Schelde. Tenslotte is het volledige haventerrein verbonden met een uitgebreid spoorwegennet. 

Op meso-schaal kan er een onderscheid gemaakt worden tussen regionale bedrijvenzones en lokale bedrijvenzones. 
De grootste concentratie aan regionale bedrijventerreinen bevindt zich langs de lijninfrastructuur van de E17 tussen 
Sint-Niklaas en Temse en tussen Lokeren en Zele. In Lokeren werd de regionale bedrijvenzone nog recent uitgebreid. 
Verder heeft  elke gemeente nog een eigen lokale bedrijvenzone die vaak tot tegen de kern ligt. In het noorden van 
het Waasland is er weinig tot geen bedrijvigheid. Enkel aan de kern van Stekene en aan de E34 in Sint-Gillis-Waas is 
er een regionaal bedrijventerrein aanwezig.

Op micro-schaal bevinden er zich verschillende kleine bedrijvenzones in de stadskern van Sint-Niklaas. Daarnaast 
zijn er vooral verpreide lokale bedrijvenzones te vinden tussen Zele en Hamme. 

De economische assen hebben grote delen van het oorspronkelijke landschap uitgewist. Vooral in de buurt van de 
Waaslandhaven zijn volledige poldergebieden met dijkstructuren en krekengebieden onder de bedrijventerreinen 
verdwenen: de polder van Sint Anne, de polder van Klein Doel, de polder van Ketenisse, de polder van Krankeloon en 
een groot deel van de polder van Melsele en de polder van Kallo. Om de verdwenen natuur te compenseren werden 
er rond de Waaslandhaven enkele natuurgebieden ingericht.

Bedrijventerreinen: 

Bedrijventerreinen OSLO Vlaanderen (© Agentschap Innoveren en Ondernemen 

2021)

IBIS Bedrijventerreinen in Nederland (© Interprovinciaal Overleg 2021).

Ondergrondse leidingen: 

Ondergrondse leidingen (© Fluxys en © Air Liquide)

Legende	-	Kaart	economie

Economie

Figuur 32 - Historische steenbakkerijen 
Rupelstreek

Figuur 33 - Bedrijvigheid langs E17 Figuur 34 - Waaslandhaven
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Ons energiesysteem is ook vandaag al herkenbaar in het landschap. We kunnen een onderscheid maken tussen de 
energieinfrastructuur (hoogspanningslijnen en verdeelstations) en de energiesystemen (windturbines, zonneparken 
en de kerncentrale).

De energieinfrastructuur houdt geen rekening met de voorgaande lagen zoals het fysisch systeem of andere 
menselijke lagen zoals het west-oostelijk grid van lijninfrastructuur. Het energielandschap volgt een eigen 
patroon tussen de verdeelstations die het Waasland met de omliggende gebieden verbindt. De belangrijkste 
hoogspanningslijnen (380 kv) bevinden zich in het midden van het Waasland en maken een verbinding tussen het 
Gentse havengebied en een  groot verdeelstation Mercator in Temse. Het verdeelstation maakt op zijn beurt een 
verbinding tussen de Waaslandhaven en de kerncentrale van Doel en het verdeelstation van Schelle langs de Rupel. 
Naast de kleinere aft akkingen naar grotere steden zoals Sint-Niklaas, Lokeren, Hamme en Zele zijn er geen directe 
lijnverbindingen van het Waasland naar de Nederlandse grens. 

Het huidige energiesysteem in het Waasland bestaat vooral uit clusters van windturbines en de kerncentrale in 
Doel. De kerncentrale van Doel bevindt zich aan de rand van het Waasland en is vanop een grote afstand zichtbaar 
in het omliggende open polderlandschap. 

De windturbines bevinden zich in clusters langs de lijninfrastructuur van de E17 en de E34 of staan binnen een 
regionaal bedrijventerrein. De grootste concentratie aan windturbines bevindt zich op het bedrijventerrein van de 
Waaslandhaven. Zonne-energie wordt op regionale schaal enkel opgewekt langs een oude kade in Temse en op 
daken van bedrijven in de Waaslandhaven. De zonnepanelen op kleinere bedrijventerreinen of op particuliere daken 
worden hier niet meegenomen. Andere hernieuwbare energiebronnen spelen tot op vandaag geen belangrijke rol in 
het regionaal energienetwerk.

Infrastructuur: 

Hoogspanningslijnen en hoogspanningsposten (© openinframap.org 2021)

Windturbines:

Vergunde windturbines (© Departement Omgeving 2021)

Zonnevelden:

Zonne-energie (© openinframap.org 2021)

Legende	-	Kaart	energienetwerk

Energie

Figuur 35 - Kerncentrale van Doel Figuur 36 - Windturbines langs de E17 Figuur 37 - Hoogspanningspost ‘Mercator’
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Conclusie

Het Waasland wordt gedomineerd door de wisselwerking van het zachte reliëf met het watersysteem. Het reliëf is 
niet uitgesproken zoals in andere delen van Vlaanderen (Pajottenland, Vlaamse Ardennen,...) maar zorgt wel voor 
een context waarbij de mens zich op een unieke manier heeft  moeten aanpassen aan het landschap. Door de 
moeilijk bewerkbare en weinig vruchtbare ondergrond op de cuesta hebben de inwoners van het Waasland de  
omgeving gemaximaliseerd: het oerbos werd gerooid, broeken langs de Schelde en overstromingsgebieden van 
de zee ingepolderd, dijken gebouwd om de gronden te beschermen tegen overstromingen van de Durme en de 
Schelde, bolle akkers werden aangelegd voor de optimalisatie van de landbouwgronden, in bossen werden rabatten 
aangelegd om een betere houtopbrengst te hebben en de kleilaag van de cuesta werd ontgonnen. Enkel de gronden 
die nauwelijks bruikbaar waren bleven natuur, zoals de boskernen op de stuifzandruggen en de dekzandrug en 
de krekengebieden in het polderlandschap. Vandaag vormen deze versnipperde groenelementen de belangrijkste 
natuurlijke structuur van het Waasland. 

Doorheen de tijd is deze unieke wisselwerking tussen het landschap en de ruimtelijke functies verdwenen. De vele 
ontginningen en steenbakkerijen zijn gesloten, bijhorende gebouwen staan in verval of krijgen een nieuwe ruimtelijke 
functie. De uitbreiding van de haven heeft  een groot deel van het polderlandschap uitgewist waardoor verschillende 
landschappelijke structuren verloren zijn gegaan. De clusters van bolle akkers zijn doorsneden door lijninfrastructuur 
en lintbebouwing. Door schaalvergroting van de landbouw zijn vele kleine landschapselementen verdwenen. De 
laatste boskernen die ooit deel uitmaakten van een groot oerbos ‘het koningsforeest’ worden verder versnipperd 
door verkavelingen. Een bijkomende bedreiging voor de bossen van het Waasland zijn de klimaatsveranderingen 
en (daaraan gelinkt) verschillende keversoorten. De meeste bossen in het Waasland bestaan hoofdzakelijk uit 
monoculturen van naaldbossen. Door droogte zijn de bomen verzwakt en vatbaar voor plagen en ziektes. Eén 
van de grote plagen op dit moment zijn kevers zoals de ‘letterzetter’ die grote aantallen bos aantast. Zonder een 
klimaatbestendige boomvisie dreigt het Waasland op korte termijn verschillende bossen en hun bijhorende waarde 
voor de biodiversiteit te verliezen.

Het staat vast dat de onderliggende relaties tussen de verschillende lagen van het fysisch systeem, het biotisch 
systeem en het menselijke systeem op grote schaal vervaagd zijn. Een reden voor het verdwijnen van deze relaties, is 
de confrontatie van enerzijds de noord-zuidelijke opbouw van enkele  grote landschapstructuren en daar tegenover de 
west-oostelijke oriëntatie van de infrastructuurverbinding tussen Gent en Antwerpen. Deze confrontatie zorgt ervoor 
dat er weinig koppelingen zijn tussen beide lagen. De grote lijninfrastructuren houden geen rekening met de cuesta 
en zijn bolle akkers of de stuifzandruggen met bijhorende bosclusters. Verder zijn er aan deze lijninfrastructuren 
veel regionale bedrijventerreinen gekoppeld die de ruimtelijke	diff	erentiatie tussen het fysisch systeem en het 
menselijk systeem nog verder in de verf zetten. 

Enkel de dominante structuren zoals het watersysteem van de Schelde, de Durme en de Moervaart met de 
bijhorende overstromingsgebieden zijn nog grote landschappelijke gehelen gebleven. Tot op vandaag hebben ze 
een belangrijke functie te vervullen in de bescherming van de omgeving tegen overstromingen. Ook de ‘ontgonnen’ 
landbouwgebieden zoals de polderlandschappen zijn gespaard gebleven van verdere verspreide bebouwing en 
zorgen voor een unieke landschapsbeleving. Toch zijn ook deze grote aaneengesloten landbouwlandschappen voor 
een groot deel verdwenen door de uitbreiding van de Waaslandhaven.

Het huidige energielandschap ent zich vooral op de menselijke lagen zoals de grote lijninfrastructuren en de 
industriegebieden (regionale bedrijventerreinen en de Waaslandhaven) en houdt dus geen rekening met het fysisch 
systeem en het biotisch systeem. Het is wenselijk om binnen de nieuwe regionale energievisie te kijken naar de 
koppelkansen van alle lagen van het Wase Landschap.

Figuur 38 - Prosperpolder (Beveren)



4. Frictielandschap

Uit de eerste benadering van het Waasland blijkt dat het landschap onder druk 
staat. Dit deel focuste op hoe de verschillende lagen elkaar beïnvloeden. Binnen 
deze tweede lezing van het Waasland wordt in beeld gebracht hoe en waar het 
gaaf historisch landschap in conflict komt met nieuwe landschappelijke evoluties. 
Zo wordt het mogelijk locaties aan te duiden waar nu net de grote veranderingen 
plaatsvinden die de identiteit  en de ruimtelijke kwaliteit van het Waasland onder 
druk zetten: het zogenaamde frictielandschap. 

Voor deze analyse werden volgende criteria gebruikt om veranderingen in het 
landschap te detecteren: 

• Informatiewaarde: heeft  te maken met de erfgoedwaarde die 
natuurwetenschappelijke, archeologische, culturele en sociale elementen 
bevat. Door een element te behouden met een hoge informatiewaarde zorgt 
dit voor het in stand houden van een culturele en wetenschappelijke kennis

• Samenhang: dit drukt de graad van  het aantal relaties tussen de verschillende 
deelelementen van een landschappelijk geheel uit. Wanneer een identiteit 
aan samenhang inboet, verliest het zijn karakter en herkenbaarheid. 

• Toegankelijkheid en gebruik: landschappen krijgen een positieve 
betekenis wanneer ze een meerwaarde hebben voor de maatschappij en 
toegankelijk zijn voor het gebruiksgenot.

• Leesbaarheid: dit heeft  te maken met de beleving van de omgeving en 
gaat over de oriëntatie, herkenning en de cognitieve kennis van een plek. 
De leesbaarheid bepaalt ook het mentale beeld die bewoners of gebruikers 
hebben. Dit geldt niet alleen voor een landschap maar ook voor afzonderlijke 
landschapselementen.

Figuur 39 - Waaslandhaven
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Gaaf ‘historisch’ landschap

Een gaaf ‘historisch landschap’ wordt binnen deze studie gezien als een verzameling van ruimtes die gedomineerd 
worden door: 

• aaneengesloten open ruimte;
• gave erfgoedlandschappen die afgebakend werden met een erfgoedvisie;
• cultuurhistorische landschapsrelicten die een grote invloed hebben op de identiteit van het landschap.

De kaart met clusters aaneengesloten open ruimte wordt onderverdeeld in clusters van meer dan 100 hectare, 
tussen 10 en 100 hectare en clusters met open ruimte kleiner dan 10 hectare. Wat meteen opvalt is dat het areaal aan 
open ruimte in het Waasland sterk versnipperd is. Ook grote landschappelijke eenheden zoals het polderlandschap 
in het noorden dat normaal uit grotere aaneengesloten openruimte bestaan, worden onderbroken door kernen en 
woonlinten. De grootste versnippering van de open ruimte situeert zich langs de sterk verstedelijkte zone van de E 
17. Zowel industrie als de vele woonlinten zorgen hier voor een sterke fragmentatie. 

De belangrijkste conclusie is dat:
• er weinig aaneengesloten open ruimte in het Waasland te vinden is
• er nood is aan maatregelen om de verdere versnippering tegen te gaan

Legende	-	Kaart	aaneengesloten	open	ruimte

Aaneengesloten open ruimte

Aaneengesloten open ruimte: 

Herwerkte versie van de openruimte kaart - RURA (© Departement Omgeving 

2013)

Figuur 40 - Polderlandschap Figuur 41 - Moervaartdepressie Figuur 42 - Valleigebied Schelde
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Deze kaart bestaat uit een verzameling van zowel juridische afgebakende erfgoedelementen, als structuren die 
bepaald werden in de Landschapsatlas (2001) en de Landschapskenmerkenkaart (2000). Op deze manier kan er 
snel een algemeen beeld gevormd worden van het erfgoed in het landschap en cultuurhistorische relicten die de 
identiteit van het landschap bepalen.

Gave erfgoedlandschappen

Op de kaart van gave erfgoedlandschappen wordt er een onderscheid gemaakt tussen zones 
binnen een valleigebied, zones in open landschappen met een landbouwfunctie zoals polders en krekengebied, 
valleigebieden en  zones van bosgebieden. 

• De belangrijkste gave valleigebieden vloeien in elkaar over en liggen verspreid rond de cuesta van het Waasland. 
Dit gaat over de Moervaartdepressie, de Durmevallei en de Scheldevallei. Hierbij valt vooral de dominante 
Scheldevallei in het zuiden op. 

• De gave erfgoedlandschappen met een open karakter situeren zich vooral in het noorden van het Waasland 
en lopen verder door tot over de grens met Nederland. Over de grens met Nederland is de identiteit van deze 
polderlandschappen nog sterker aanwezig. De Bolle Akkers komen vooral voor op de rug van de cuesta doordat 
landbouwers genoodzaakt waren om het water maximaal af te wateren.

• De bossen op de stuifzanden vormen een natuurlijk lijnelement in het landschap. De overige boskernen bevinden 
zich allemaal op de uitlopers van de dekzandrug.

Cultuurhistorische	landschapsrelicten

De belangrijkste relicten van de cultuurhistorische identiteit van het Waasland zijn: 

• Klei- en zand ontginningsputten
• Historische steenbakkerijen
• Getijdenmolens langs de Schelde en Durme
• De 2 linies met de fortengordel aan de Nederlandse grens en de dubbele fortengordel van Antwerpen
• Historische windmolens
• De dijkenstructuur in de open poldergebieden en de dijkenstructuur langs de rivierpolders van de Schelde

Legende	-	Kaart	met	gave	erfgoedlandschappen	en	relicten

Gave erfgoedlandschappen en relicten 

Moervaartdepressie

Wullebos

Stropersbos

Heidebos

Krekengebied Overslag

Scheldepolders

Donk Verrebroek
Meerdonk
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Bolle akkers

Bolle akkers

Bolle akkers

Bossen stuifzandrug

Bossen stuifzandrug

Durmevallei

Landbouwzones
Land van Waas

Scheldevallei

ScheldevalleiHistorische weilanden
De Vliet & Hekkenhoek

Landschapsrelicten en historische infrastructuur: 

Landschapskenmerkenkaart & eigen verwerking historische kaarten (© Onroerend 

erfgoed 2002)

Eigen verwerking historische kaarten - Kaart België 1873 (© Nationaal Geografisch 

Instituut 2021)

Historische dijken: 

Landschapskenmerkenkaart & eigen verwerking historische kaarten (© Onroerend 

erfgoed 2002)

Historische dijken in de polders van Moerzeke-Kastel (© Onroerend erfgoed 2019)

BRO geomorfologische kaart van Nederland - dijken van geomorfologisch belang 

(© Wageningen UR 2021).

Figuur 43 - Historische brug Moervaart Figuur 44 - Durmevallei Figuur 45 - Bunkerlinie
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Binnen deze landschapslezing worden ‘nieuwe landschappen’ gedefi nieerd als de combinatie van een complex 
ruimtegebruik met een hoge graad aan veranderingen. Deze nieuwe landschappen zijn vooral gelinkt aan een 
bovenlokaal complex netwerk van industrie, transportinfrastructuur, bebouwing,... Denk hierbij aan bedrijvenzones 
die geen rekening houden met het plaatselijk fysisch systeem of met aanwezige cultuurhistorische kenmerken. Deze 
evolutie van deze nieuwe landschappen worden voornamelijk gestuurd door factoren die zich buiten het Waasland 
bevinden zoals het verhogen van de havenactiviteiten in de Antwerpse haven en de Gentse haven, de bouw van het 
Oosterweelcomplex of zelfs evoluties op nationaal of mondiaal vlak zoals klimaatsveranderingen. 

We selecteren 4 types van nieuwe evoluties die een directe ruimtelijke impact hebben op de beleving, de samenhang, 
de toegankelijkheid en de leesbaarheid van het Wase landschap:

• Industriegebieden: met een opdeling tussen grotere regionale bedrijventerreinen en lokale KMO zones
• Woongebieden: met een diff erentiatie tussen lintbebouwing en verspreide bebouwing volgens de opdeling van 

het RURA.
• Lijninfrastructuren: hoofdwegen, secundaire wegen, waterwegen en spoorinfrastructuur, grote 

infrastructuurprojecten zoals Oosterweel, ...) 
• Nieuwe dynamische ruimtes: overstromingsgebieden ingericht volgens het Sigma-plan (met oog op 

klimaatsveranderingen en stormen), nieuwe natuurcompensantiegebieden voor andere projecten buiten het 
Waasland, juridische uitbreidingsmogelijkheden van de Waaslandhaven, ...

De belangrijkste conclusie is dat:

• er veel lintbebouwing en verspreide bebouwing aanwezig is, vooral in het centrum en in het zuid-westen van het 
Waasland

• alle grote rivierpolders en broekgebieden van de Schelde en grote delen van de Durme vallen binnen het 
Sigmaplan en ondergingen een verandering (dijkstructuur en landbouwfunctie)

• het noordelijke polderlandschap is bijna voor de helft  ingenomen door ruimtebeslag van bestaande bedrijvigheid, 
door juridische uitbreidingsmogelijkheden voor de haven en natuurcompensatiegebieden van de haven

• het havengebied heeft  een eigen landschappelijk systeem waarbij grote percelen niet altijd volledig ingevuld 
zijn. Grote lijninfrastructuren ontsluiten het gebied. De beleving van het achterliggende landschap is niet altijd 
merkbaar door grote lijninfrastructuren, groenbuff ers en bermen.

Legende	-	Kaart	nieuwe	complexe	landschappen

Nieuwe ‘complexe’ landschappen

Wonen: 

RURA - Kernen, linten en verspreide bebouwing (© Departement Omgeving 2013)

Landgebruik - woongebieden in Nederland (© openstreetmap.org 2021).

Bedrijventerreinen: 

Bedrijventerreinen OSLO Vlaanderen (© Agentschap Innoveren en Ondernemen 

2021)

IBIS Bedrijventerreinen in Nederland (© Interprovinciaal Overleg 2021).

Grote landschappelijke ingrepen: 

Contour plangebied Oosterweelverbinding (© LANTIS 2021)

Contour Sigmaplan (© De Vlaamse Waterweg nv 2021)

Figuur 46 - Invulling havengebied Figuur 47 - Verspreide bebouwing Figuur 48 - Sigmaplan

Oosterweelverbinding

Sigmaplan

Sigmaplan

Natuurcompensatie
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De frictiekaart confronteert de lagen van het gaaf historisch landschap met deze van de nieuwe ‘complexe’ 
landschappen. Daarbij wordt er telkens aangeduid waar deze twee met elkaar in conflict gaan. 
Aan de hand van een afweging van de 4  indicatoren (informatiewaarde, samenhang, toegankelijkheid en gebruik, 
leesbaarheid) worden enkele aandachtspunten geformuleerd.

1. Aangetaste bosstructuren

In verschillende boskernen zijn verkavelingen aanwezig die de bosstructuur aantasten. Enkele van deze locaties zijn: 
Waasmunster, Belsele, Vossekot in Sint-Niklaas, het zuidelijke deel van het Stropersbos. Doordat deze boskernen 
onder druk staan door klimaatsveranderingen en plagen zoals keversoorten, is het aangewezen om aandacht te 
hebben voor deze negatieve evolutie. De bossen verliezen op termijn hun bosfuncties waardoor ze degraderen tot 
parken en tuinen.
 
2. Gefragmenteerde open ruimte

De open ruimte is in Vlaanderen sterk versnipperd. Ook in het Waasland staat de open ruimte onder druk door 
een verlies van samenhang van grotere landschappelijke structuren. Zo gaat de samenhang van cultuurhistorische 
landschapselementen achteruit, denk hierbij aan de bolle akkers die doorsneden worden door lijninfrastructuur 
en verspreide bebouwing. Een versnipperde open ruimte verliest niet enkel zijn identiteit maar ook de ruimtelijke 
kwaliteiten en mogelijkheden om te kunnen anticiperen op nieuwe evoluties die het Waasland bedreigen zoals: 
klimaatsveranderingen (hitte-eiland-effect, overstromingen,...), de achteruitgang van biodiversiteit en andere 
ecoysteemdiensten,...

3. Lintbebouwing

Specifiek binnen de gefragmenteerde open ruimte speelt de de lintbebouwing binnen het Wase landschap een 
prominente rol in de achteruitgang van de samenhang en de leesbaarheid van het landschap. Enkel het polderlandschap 
in het noorden van het Waasland, de Moervaartdepressie en de valleigebieden met de broeken en meersen van de 
Schelde en de Durme zijn relatief gespaard gebleven. De rest van het Waasland is dus sterk versnipperd. De hoogste  
concentratie aan verlinting bevindt zich vooral tussen Sinaai, Sint-Gilles-Waas en Haasdonk. Ook tussen Zele en 
Hamme zijn er verschillende woonlinten aanwezig. Op vlak van energieproductie zal dit een grote restrictie leggen op 
de uitbreidingsmogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan de afstanden die gerespecteerd 
moeten worden bij het inplanten van nieuwe windturbines.

4. Het polderlandschap en de Waaslandhaven

Het polderlandschap heeft een eigen identiteit met zijn uitgestrekte landbouwpercelen en de bomenrijen. Dit 
staat in contrast met de Waaslandhaven die doorheen de jaren grote delen van de streek uitgewist heeft. Het 
nieuwe havenlandschap houdt geen rekening met historische relicten. Enkel de beschermde forten zijn tot nu toe 
bewaard gebleven zoals het fort Sint-Marie en het fort Liefkenshoek. Niet alle havengronden worden momenteel 
optimaal benut. Grote percelen liggen door verschillende redenen leeg. Het resterende polderlandschap en de 
krekengebieden vormen een unieke landschappelijke structuur die de nodige aandacht moet krijgen binnen het 
regionale energieverhaal. Het polderlandschap staat onder grote druk waardoor de leesbaarheid en samenhang 
verder achteruit kunnen gaan en hun waarde kunnen verliezen. Deze waarden kunnen voor andere vakdomeinen 
belangrijk worden zoals het infiltreren en vasthouden van water in de kreken (klimaatadaptatie).

Legende	-	Frictiekaart

Conflict tussen gaaf en nieuw landschap

Wonen: 

RURA - Kernen, linten en verspreide bebouwing (© Departement Omgeving 2013)

Bedrijventerreinen: 

Bedrijventerreinen OSLO Vlaanderen (© Agentschap Innoveren en Ondernemen 

2021)

Grote landschappelijke ingrepen: 

Contour plangebied Oosterweelverbinding (© LANTIS 2021)

Contour Sigmaplan (© De Vlaamse Waterweg nv 2021)

Landschapsrelicten en historische infrastructuur: 

Landschapskenmerkenkaart & eigen verwerking historische kaarten (© 

Onroerend erfgoed 2002)
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Conclusie

Grotere landschapsstructuren staan onder druk door de vraag naar bijkomende ruimte voor wonen, bedrijvigheid, 
infrastructuur,... Hierdoor wordt de open ruimte verder opgedeeld in kleinere compartimenten zonder onderlinge 
samenhang. Ten eerste heeft  dit een impact op de beleving en de leesbaarheid van het landschap, maar dit 
impliceert ook dat deze ontrafeling van de ruimte ervoor zorgt dat er steeds minder mogelijkheden zijn voor de 
inpassing van een nieuw regionaal hernieuwbaar energienetwerk. Deze ontrafeling van de ruimte is een algemene 
trend voor Vlaanderen. In het Waasland heeft  de historische lintbebouwing heeft  zich verder doorgezet waardoor 
nog maar weinig ruimte beschikbaar is voor andere functies. De unieke landbouwgebieden waar de de inwoners 
van het Waasland eeuwen aan gewerkt hebben, zoals de polders en de bolle akkers verdwijnen op de achtergrond. 

De nieuwe ‘complexe’ landschappen die in de plaats komen, zorgen niet altijd voor een optimale invulling waardoor een 
grote ruimteverspilling ontstaat (lege perceelgronden in het haventerrein, bermen langs infrastructuurprojecten, 
...) Deze ruimtes hebben vaak eigen regels waardoor ze niet toegankelijk zijn (visueel en fysiek) en zo het landschap 
verder privatiseren (afgesloten bedrijventerreinen, verkavelingen met grote private tuinen in oude bosclusters, 
lijninfrastructuren met brede bermen en restruimte,...). Op deze manier verliest het landschap zijn betekenis en 
kwaliteit. 

De gave historische landschappen staan onder hoge druk waardoor het aangewezen is om deze zones binnen de 
ruimtelijke energievisie te beschermen en te versterken. In de nieuwe ‘complexe’ landschappen ontbreekt soms 
een grote ruimtelijke structuur. Ook in het spanningsveld tussen beide landschappen dat aangeduid werd via 
aandachtspunten, is er nood aan een overkoepelende visie en strategie. Deze specifi eke aandachtspunten op de 
frictiekaart kunnen nog twee kanten uit: ze kunnen zich verder doorzetten zonder oog voor de bestaande ruimtelijke 
kwaliteit of er kan vanuit het energieverhaal ingespeeld worden zodat het een bijdrage kan leveren aan het versterken 
van de grote aaneengesloten open ruimte structuren. De strategische keuzes in het energieverhaal kunnen eventueel 
negatieve evoluties in het landschap beëindigen en nieuwe kansen creëren voor andere ruimtelijke functies zoals 
natuur, landbouw, klimaatadaptatie,...

Vanuit een energetisch oogpunt is lintbebouwing een grote beperking, zoals de afstand die behouden moet blijven 
tussen woningen en nieuwe windturbines of het verlies bij het aanleggen van een warmtenet langs verspreide 
bebouwing,... Door vanuit een ‘energieke’ bril te kijken kunnen er op strategische zones linten uitdoven waardoor 
meer kansen ontstaan voor energie en voor andere ruimtelijke functies.

Het polderlandschap heeft  tot op vandaag een open karakter, waardoor het een ideale locatie kan zijn voor 
bijkomende windturbinese. Vanuit een breed landschappelijk verhaal kan het echter zijn dat het eerder aangewezen 
is om dit unieke landschap open te houden zodat het historische karakter van het poldergebied niet verder aangetast 
wordt.

Al deze ruimtelijke afwegingen worden later in het proces van het Energielandschap verder uitgewerkt.

Figuur 49 - Dijkstructuur polderlandschap



5. Deellandschappen

Figuur 50 - Wullebos (Klein Sinaai)

Vanuit de conclusies van de lagenbenadering en de frictiekaart, kunnen 
deellandschappen gedestilleerd worden. Een deellandschap wordt gezien 
als een landschappelijk coherent geheel met een eigen sub-identiteit. De 
begrenzing van deze deellandschappen is niet altijd duidelijk te trekken. Een 
afb akening van deellandschappen kan benaderd worden vanuit bestaande 
streken, regionale landschappen, de ruimtelijke structuur, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, de historische morfologische structuur,... Binnen 
deze landschapslezing gaat de voorkeur naar een afb akening op basis van de 
voorafgaande hoofdstukken rond de lagenbenadering en de frictiekaart.  Daarom 
kunnen verschillende deellandschappen elkaar overlappen.
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Deellandschappen

Deellandschappen worden binnen deze studie gedefinieerd als: landschappelijke coherente gehelen die een eigen 
identiteit hebben en ook zo beleefd worden. Samen vormen deze deellandschappen het totaalkarakter van het 
Waasland. 

Het doel van deze opdeling is om een tussenschaal te creëren die als oriëntatie laag ingezet zal worden tijdens de 
verschillende workshops. Deze deellandschappen kunnen ook als ruimtelijke kapstok gebruikt worden om bepaalde 
aspecten van de visie op het Energielandschap Waasland aan te koppelen.

Op meso-schaal wordt het studiegebied beïnvloed door drie grote regio’s:
 
• het Waasland die als regio op zichzelf staat, 
• de Vlaamse Vallei,
• het Scheldeland.

Twee andere regio’s die aan het studiegebied grenzen en er geen expliciet deel van uitmaken maar wel een link met 
de omgeving hebben zijn: de Voorkempen in Antwerpen en Zeeland in Nederland.  Naast grote regio’s zijn er ook 
enkele kleinere deelgebieden af te bakenen die een eigen identiteit hebben. Deze afbakening kan op basis van het 
fysisch en biotisch systeem:

• het poldergebied (Krekengebied van Overslag en de Scheldepolders)
• de noordelijke zandrugbossen
• de moervaartdepressie
• de westelijke laagvlakte
• de Durme en Scheldevallei
• het plateau van het Waasland
• de waaslandhaven
 
Ondanks dat er soms een harde ruimtelijke scheiding is tussen de kleinere deelgebieden zoals de grens tussen de 
Moervaartdepressie en de dekzandrug of de grens tussen de cuesta en de valleigebieden van de Schelde, vloeien 
de zones van de deellandschappen vaak in elkaar over. Het is in deze fase van het proces belangrijker om de 
verschillende identiteiten vast te leggen dan afzonderlijke harde grenzen te trekken.
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Het plateau van het Waasland kan gezien worden als de deelzone die gedomineerd wordt door de cuestarug. Het 
wordt in het westen en zuiden begrensd door de valleigebieden van de Durme en de Schelde en in het noorden 
door de Moervaartdepressie. De landschappelijke kenmerken van dit deelgebied bestaan uit de bosgebieden op 
de stuifzandruggen, de bolle akkers en de verschillende kleinschalige beekvalleien die op de plateau van de cuesta 
ontstaan. 

De ruimtelijke eigenschappen worden vooral gedomineerd door lijninfrastructuren die dwars door het gebied lopen: 
zoals de E17, de N60 en spoorwegen tussen Gent en Antwerpen, verschillende woonkernen en grote concentraties aan 
lintbebouwing. In de buurt van Kruibeke bevinden zich enkele glastuinbouwbedrijven. De cluster van infrastructuur 
wordt verder besproken onder het hoofdstuk ‘morfologische eenheden’.  

Op de grens van de cuesta en het valleigebied van de Durme en de Schelde bevinden zich verschillende dorpskernen. 
Deze liggen vlak buiten de grens van de natuurlijke overstromingsgebieden van beide waterlopen en worden 
beschermd door diverse dijkstructuren.

De open ruimte van het gebied wordt gefragmenteerd door de verspreide bebouwing en de vele lijninfrastructuren, 
waardoor de ruimtelijke beleving van het historische landschap en het hoogteverschil van de cuesta niet volledig tot 
zijn recht komt.

Legende	-	Deellandschap	plateau	van	het	Waasland

Plateau	van	het	Waasland

Figuur 51 - E17 snijdt door de cuestarug Figuur 52 - Baanwinkels langs de N70 Figuur 53 - Bolle akkers

Domein de Sterre

Sint-Niklaas

N70

E17

Belseelse bossen
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Dit deellandschap bevindt zich op de langgerekte dekzandrug en werd afgebakend op basis van de bodemkaart en 
de bosstructuren die verbonden zijn aan deze zandrug. De bossen binnen dit deellandschap zijn restanten van het 
grote ‘Koningsforeest ’. Deze zijn sterk versnipperd en bestaan vooral uit naaldbossen.

De verschillende dorpskernen liggen allemaal op de dekzandrug en dus buiten de grens van de overstromingsgebieden 
van de Moervaartdepressie. Het gebied tussen de kernen en de bosclusters is vaak open. De landschappelijke 
beleving van dit deellandschap wordt gekenmerkt door de bosclusters op de top van de dekzandrug en de scherpe 
oostelijke grens met de Moervaartdepressie. Deze grens is duidelijk zichtbaar in de morfologische structuur van 
de kernen die afgeschermd wordt door een dijk met bomenrijen. Aan de overzijde van de dijk is een totaal ander 
landschap zichtbaar met weides en struwelen. 

Het deellandschap loopt nog verder door richting de Gentse haven en strekt zich uit tot voorbij het Stropersbos en 
de kern de Klinge. Over de Nederlandse grens valt dit deellandschap samen met de uitlopers van de dekzandrug.

Legende	-	Deellandschap	noordelijke	zandrugbossen

Noordelijke	zandrugbossen

Figuur 54 - Dekzandrugbossen (Moerbeke-Waas)Figuur 55 - Sint-Jans fort met omwalling 
(Ferrariskaart)

Figuur 56 - Verkavelingen in het Stropersbos

Moerbeke-Waas

Klein-Sinaai

Wullebos

Heidebos

E34
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Het deellandschap van de Moervaartdepressie werd afgebakend op basis van het natuurlijk overstromingsgebied 
en de laagte tot aan de dekzandrug. Het gebied kan verder onderverdeeld worden in twee landschappen: de laagte 
aan de Moervaart en de vlakke open meersen. De laagte aan de Moervaart bestaat uit drassige gronden met 
verschillende natte graslanden en opgaande begroeiing. Daarnaast is er ook nog een vlakke laagte die tot aan de 
kern van Moerbeke gekenmerkt wordt door vlakke open landbouwgebieden en verspreide meersen. De meersen 
worden gekenmerkt door de afwezigheid van perceelsrandbegroeiing.

Het deellandschap bevat weinig bebouwing op enkele verspreide solitaire hoeves na. De aanwezige drevenstructuren 
zijn restanten van voormalige abdijgronden die het meersengebied probeerden te cultiveren.

Legende	-	Deellandschap	moervaartdepressie

Moervaartdepressie

Figuur 57 - Historisch meersengebied (Stekene) Figuur 58 - Molenbeek - zijarm Stekensevaart Figuur 59 - Meersengebied (Moerbeke-Waas)

Klein-Sinaai

Fondatie van Baudelo

Stekense vaart

Moervaart
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De westelijke laagvlakte maakt deel uit van de Vlaamse Vallei en heeft  geen uitgesproken reliëf of dominant 
watersysteem. Dit deelgebied wordt begrensd door de vallei van de Durme en de Schelde. Het gebied kent enkele 
kleine beekstructuren die in de Durme uitmonden. Verder zijn er geen uitgesproken biotische systemen herkenbaar. 

De nederzettingsstructuur wordt bepaald door 3 grote kernen: Lokeren, Zele en Hamme. Lokeren ligt langs de oevers 
van de Durme en bevat enkele woonlinten die verder doorlopen in enkele straatdorpen in het westen. De kernen 
van Zele en Hamme liggen op een lichte heuvelrug van enkele meters en zijn doorheen de jaren met woonlinten 
verder aan elkaar gegroeid.  De dorpen Moerzeke en Kastel liggen aan de grens van het overstromingsgebied van 
de Schelde en worden beschermd door enkele dijkstructuren. Deze dijkstructuren zijn in het landschap herkenbaar 
door de bomenrijen.

Door de afwezigheid van reliëf en bosgebieden, heeft  het gebied enkele weidse zichten. Deze zijn echter beperkt 
door de verspreide bebouwing en de vele lijninfrastructuur.

Legende	-	Deellandschap	westelijke	laagvlakte

Westelijke laagvlakte

Figuur 60 - Weids zicht tussen lintbebouwing 
(Hamme)

Figuur 61 - Lintdorpen en versnipperde open 
ruimte (Zele)

Figuur 62 - Regionale bedrijventerreinen langs 
de E17 (Lokeren)
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Dit deellandschap wordt afgebakend op basis van de natuurlijke overstromingsgebieden en historische broeken 
en rivierpolders. Het landschap wordt gedomineerd door open zichten met dijkstructuren en broekbossen. Enkele 
van deze open gebieden werd onder het Sigma-plan ingericht als overstromingsgebied. Hierdoor zijn de historische 
zichten soms verdwenen. Door de rivierpolders en de broeken op sommige plaatsen te bebossen is het open karakter 
van het landschap verdwenen.

Het gebied heeft  een invloed gehad op verschillende cultuurhistorische gebouwen. Langs de oude Durme bevindt 
zich een getijdemolen en ook aan de Schelde zijn er nog enkele historische watermolens te vinden. Op de grens 
tussen de Scheldevallei en de plateau van het Waasland bevinden zich verschillende oude steenbakkerijen.

Een dominante factor binnen dit deellandschap zijn de hoge dijken langs de Schelde en de Durme. Deze belemmeren 
het zicht naar het omliggende landschap maar zorgen voor een mooi zicht wanneer recreanten op de dijk staan. De 
historische beplanting van bomen op dijken is niet meer gebruikelijk, waardoor het open zicht nog verder versterkt 
wordt.

Legende	-	Deellandschap	Durme	en	Scheldevallei

Durme en Scheldevallei

Figuur 63 - Temsebrug over de Schelde Figuur 64 - Dijkenstructuur durmevallei (Hamme) Figuur 65 - Scheldevallei - Potpolder van Tielrode
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De Scheldepolders bevinden zich in het noordelijke deel van het Waasland en werd afgebakend op basis van 
historische poldergebieden en de traditionele landschappen. De landschappelijke kenmerken bestaan uit open 
grote blokvormige landbouwpercelen die doorsneden worden door kreken. De verschillende dijkstructuren omlijnen 
de verschillende individuele polders en zijn vaak beplant met bomenrijen. Op deze manier zijn de dijken ook visueel 
zichtbaar in het open landschap. In het midden van dit polderlandschap bevindt zich een lichte ophoging of donk die 
omringd is door een dijkenstructuur en 2 dorpskernen omvat: Meerdonk en Verrebroek. Andere polderdorpen zoals 
Kieldrecht en de Klinge liggen op uitlopers van de dekzandrug en liggen zo enkele meters boven het polderlandschap. 

Een groot deel van het polderlandschap is ingenomen door de Waaslandse haven en heeft  het gave landschap er 
onder volledig uitgewist. Tussen twee grote bedrijvenzones ligt het dorp Kallo met enkele restanten van het oude 
polderlandschap. Hierdoor wordt de grens van dit deellandschap doorgetrokken tot aan Zwijndrecht. De kleinere 
polders die zich langs het valleigebied van de Schelde genesteld liggen worden opgenomen in het deellandschap 
van de Durme en Scheldevallei.

Het kleine gebied in het noordwesten van het Waasland bestaat uit het krekengebied van Overslag en maakt deel 
uit van het grote Zeeuwse polderlandschap die zich ver over de grens met Nederland uitstrekt. De landschappelijke 
structuur van dit deellandschap is anders dan de noordelijke zandrugbossen en bevat enkele kreken en grote 
blokvormige landbouwpercelen.  

Legende	-	Deellandschap	scheldepolders	en	het	krekengebied	van	Overslag

Scheldepolders	en	het	krekengebied	van	Overslag

Figuur 66 - Krekengebied in Overslag Figuur 67 - Kallo omringt door het havengebied Figuur 68 - Konings-Kieldrechtpolder
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De Waaslandhaven is geënt op de Westerschelde en strekt zich uit over het voormalige polderlandschap. De 
landschappelijke waarden zijn beperkt tot enkele natuurlijke compensatiegebieden zoals de Verrebroekse blikken. 
Naast de dokken bestaat de ruimte uit grootschalige bedrijventerreinen. Het oostelijk deel van de Waaslandhaven 
bevat ook een windturbinepark. 

Het havenlandschap heeft  een eigen ruimtelijke context die losstaat van het omliggende landschap. Door de 
volledige historische structuur uit te wissen (op enkele oude forten na) en er geen rekening gehouden wordt met 
de onderliggende lagen van het fysische systeem en het biotisch systeem, zorgt dit voor een eigen beleving van 
de ruimte. De functie van het gebied is enkel gericht op zijn economische functie. Doordat de ruimtelijke structuur 
bepaald wordt door lijninfrastructuur en grote opslagruimtes, heeft  de haven weinig betekenis voor de historische 
landschapsbeleving.  

Het havengebied biedt ook kansen om het energieverhaal rond dit gebied verder te clusteren en linken te zoeken naar 
andere omliggende regionale bedrijventerreinen. Het energienetwerk kan verder verweven worden met de bestaande 
infrastructuur en eventuele potenties binnen de bedrijfsprocessen op de verschillende bedrijventerreinen.

Legende	-	Deellandschap	waaslandhaven

Waaslandhaven

Figuur 69 - Uitgestrekt havenlandschap Figuur 70 - Fort Liefk enshoek Figuur 71 - Grote lijninfrastructuur
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Vanuit historisch-morfologisch oogpunt kunnen de kernen van het Waasland onderverdeeld worden in verschillende 
morfologische types:  

De dekzandrugdorpen liggen op de rand van de dekzandrug 
• Moerbeke-Waas
• Klein-Sinaai
• Stekene
• De Klinge

De straatdorpen situeren zich in het deellandschap van de westelijke laagvlakte en bestaan uit historische 
lintgehuchten
• Everslaar
• Naastveld
• Ansevelde
• Sint-Anna
• ...

De scheldedorpen liggen op de scheiding tussen de cuesta en de valleigebied van de Schelde en de Durme
• Waasmunster
• Sombeke
• Elversele
• Tielrode
• Temse
• Steendorp
• Rupelmonde
• Bazel
• Kruibeke
• Burcht

De donkdorpen liggen op een uitloper van de dekzandrug en worden beschermd door grote dijkstructuren
• Meerdonk
• Verrebroek

De centrale corridor
De centrale corridor wordt niet gezien als een apart deellandschap maar is een overkoepelende zone binnen de 
verschillende deellandschappen. Het kan gezien worden als de concentratie van de grootste versnippering van het 
Waasland en bevindt zich langs de E17 tussen Lokeren en Zwijndrecht, de N16 richting Temse en de omgeving van 
Zele. 

Binnen de centrale corridor zijn er nog gave landschappen aanwezig deze over het algemeen versnipperd geraakt 
door regionale industriezones en woonlinten. De centrale corridor kan onderverdeeld worden in verschillende aparte 
clusters van kernen die dezelfde link met de fysische ondergrond hebben of eenzelfde morfologische structuur 
hebben.

Legende	-	Kaart	van	de	morfologische	eenheden

Morfologische eenheden
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Figuur 72 - Zicht op Waaslandhaven
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