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In januari 2017 startte Blauwdruk Stedenbouw en Lama Landschapsarchitecten 
met de opdracht voor de opmaak van een masterplan voor het gebied van de 
Brielmeersen in Deinze. Ndvr als communicatie-en participatieexperten maken 
eveneens deel uit van het team, gedurende het proces is ook Orientes als deel 
van het team aan de slag gegaan met de financiële haalbaarheid van het geheel. 
In opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze werkten we aan 
een totaalplan voor de site van het provinciaal domein en de sportsite, waar ook 
SK Deinze deel van uitmaakt.  In het totaalplan werden bovendien linken met de 
omgeving bekeken, bv de link met het stadscentrum en het Leielandschap .

Om de huidige situatie van het totale gebied te verbeteren, hebben we als 
multidisciplinair team ingezet op ontwerpend onderzoek en het in beeld brengen 
van de kansen voor vernieuwing. Allereerst hebben we een grondige analyse 
van het bestaande materiaal en het terrein gemaakt, aangevuld met eigen kennis 
en inzichten. Vervolgens startten we met het ontwerpend onderzoek waarin 
verschillende modellen de mogelijkheden voor de Brielmeersen onderzocht 
werden. De verbinding tussen de ruimtelijke aspecten, het ecologische systeem 
en de economische aantrekkelijkheid (vooral met betrekking tot het voetbalstadion) 
maakte deel uit van het onderzoek. Het is via deze modellen dat we vervolgens tot 
een aantal scenario’s zijn gekomen. Het voorkeursscenario, een schakeling van 
verschillende kansrijke bouwstenen tot één integraal verhaal gebracht, ligt voor in 
deze rapportage. Een voorkeursscenario dat ook al werd aangezet als masterplan 
of raamwerkkaart. 

INLEIDING
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Situering

Deinze is een stad aan de Leie, gelegen in Oost-Vlaanderen en telt ca. 31.000 
inwoners.  Het plangebied van de Brielmeersen betreft een domein van ca. 37ha, 
gelegen naast het stadscentrum van Deinze en bestaande uit een recreatief 
domein (25ha) in eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen en een sportsite 
(11ha), bestaande uit een reeks van sportvelden in eigendom van de Stad Deinze 
(atletiek en oefenvelden voetbal) en SK Deinze (stadion).  

Ingeklemd tussen de N35 of de Tweebruggenlaan in het Oosten, de Stadionlaan 
in het Noorden en de Leie-arm en het Schipdonkkanaal in het Zuidwesten, ligt 
het gebied enigszinds geïsoleerd. Nochtans is zowel het centrum van Deinze, 
als ook het landschap nabij. Het gebied heeft m.a.w. een groot potentieel als 
schakelgebied tussen stad en landschap. 
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Planningscontext
Op de uitsnede van het gewestplan is zichtbaar dat het plangebied Brielmeersen  
gelegen is in zone voor dagrecreatie. Om het stadion van SK Deinze te 
kunnen uitbreiden (gedeeltelijke aanleiding van de opgave, zie verder) is een 
herbestemming nodig  d.m.v. een RUP.  

Daarnaast is de tekening uit  het structuurplan van Deinze (GRS) als ruimer 
beleidskader van kracht voor het plangebied. Hierin wordt vooropgesteld om 
langsheen de Leiearm een groene, landschappelijke verbinding te maken vanuit 
de binnenstad tot in het buitengebied (de groene gestippelde pijl). Op de 
structuurschets is het plangebied met een blauwe ster ingelegd, deze geeft de 
ambitie aan om het domein als bijzondere vorm van recreatie te bestemmen.

Ook qua fietsverbinding is er een ambitie om het gebied van de Brielmeersen over 
de Leie-arm te verbinden met het pad langs het Schipdonkkanaal (binnenstedelijk 
tot aan de spoorwegbrug) 

Fietsnetwerk

recreatieve routes

fietsknooppuntennetwerk

functionele routes
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De opgave
De aanjager van deze opgave is enerzijds een verouderd recreatief domein. Sinds 
de aanleg van de Brielmeersen in de jaren ‘70, is er relatief weinig veranderd in en 
op het domein. Het domein werd in 2015 overgedragen van stad naar Provincie. 
Een vernieuwend recreatie-concept, maar ook de concrete nood aan een nieuwe 
cafetaria en een plek voor het evenemententerrein zijn duidelijke opgaves in kader 
van het geheel.

Daarnaast wenst SK Deinze te groeien van een ploeg die vandaag in 1ste 
amateursklasse speelt, naar een ploeg in 1ste Klasse B. Hiervoor dient het aantal  
beschikbare zit-en staanplaatsten te worden opgetrokkken. De huidige 800 
zitplaatsen, en de 6700 staanplaatsen dienen uitgebouwd te worden tot 5000 
zitplaatsen en 3000 staanplaatsen.

In het totaalplan werden bovendien linken met de omgeving bekeken, bv de link 
met het stadscentrum en het Leielandschap.
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De Brielmeersen vandaag
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Landschappelijke context
Historisch landschap en groei

De huidige locatie van de Brielmeersen was van oudsher onderdeel van het natte 
valleilandschap van de Leie, gelegen aan de buitenranden van het centrum. Natte 
gras-en hooilanden of meersen van de Leie vormden een kleinschalig landschap 
dat opgebouwd is als patchwork omzoomd door hagen, houtkanten en bomenrijen.  
Verspreid in het landschap lagen de boerderijen.  De delen die droog genoeg lagen 
werden gebruikt als akkerland.
Later zijn er op de plek van de Brielmeersen en haar omgeving veel infrastructurele 
werken uitgevoerd. Het Schipdonk kanaal werd als omleiding van de Leie naar 
de Noordzee gegraven, rond 1840 werd de spoorweg aangelegd. Hiermee komt 
de huidige locatie van de Brielmeerssen geïsoleerd te liggen omgeven door 
verschillende waterwegen, naast het centrum van Deinze te liggen. 

Voor de jaren ’70 kende Deinze reeds een grote groei aan de oostzijde van de 
stad. Tijdens de jaren ’70 kende de westelijke zijde een grote transformatie. Het 
domein van de Brielmeersen wordt als 1 totaal recreatief domein aangelegd en 
is meteen een belangrijke aantrekkingspool van Deinze voor bezoekers vanuit de 
wijde omgeving. De Tweebruggenlaan wordt tussen de centrumstad en het sport- 
en recreatiedomein aangelegd. Hiermee is het isolement van de Brielmeersen 
compleet. 

De Leie in Astene, Emile Claus (1849 - 1924) Deinze omringd  door valleigebied (ferraris 1770) 
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Luchtfoto van rond 1970Van der Maelen 1846 - 1854



18

Water als identiteitsdrager

De Brielmeersen is aan twee kanten begrenst door water. De rivier de Leie aan de 
zuidrand en het Schipdonkkanaal aan de westrand van de Brielmeersen.
Het water van de Leie is redelijk goed beleefbaar vanaf het jaagpad. Door de 
dichte bebossing tussen de Leie en de Brielmeersen is de relatie tussen het 
domein en de Leie op de meeste plaatsen minimaal. De Leie bezit de potentie om 
de bezoekers vanaf het centrum van Deinze naar de Brielmeersen te begeleiden. 
Vandaag is deze route echter gefragmenteerd en niet altijd goed leesbaar en 
herkenbaar. 
Het Schipdonkkanaal is een artificieel waterlichaam en doorsnijdt de oude loop van 
de Leie. Door de oeverinrichting zowel van de Leie als het Schipdonkkanaal, lijken 
beide erg veel op elkaar. Hierdoor is de leesbaarheid van de Leie als natuurlijke 
rivier (waar de stad Deinze aan ontstaan is) erg moeilijk leesbaar.

Binnen het projectgebied is water vooral op een kunstmatige parkachtige manier 
toegevoegd. Bij de aanleg van het park was het water een belangrijke begeleider 

van de bezoeker doorheen het park. Water werd er in allerlei (semi-) natuurlijke 
verschijningsvormen aangelegd: de bron, het kabbelende beekje, de grote vijver, 
het beekje doorheen het bos. Doorheen de jaren is deze structuur gedeeltelijk 
gedempt (vijver bij de huidige parking van het stadion) en aangepast waardoor de 
logica en leesbaarheid vervaagd is.

Doordat het watersysteem binnen het domein niet in verbinding staat met de Leie 
zijn de gebruiksmogelijkheden vandaag eenzijdig. Het interne water is vandaag 
bijvoorbeeld niet inzetbaar voor extra waterberging.

Het Schipdonk kanaalVissers aan de Leie, Albert Saverys (1886 - 1964) de Leie met versteende oevers en zonder relatie tot het domein Brielmeersen
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Schipdonkkanaal

Gent

Deinze

relicten Leiemeanders

gekanaliseerde Leie

oude meanderende Leie

Brielmeersen gelegen aan kralensnoer van bezienswaardigheden langs Leie is kans
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De ecologische mogelijkheden van het domein Brielmeersen 

In het domein ligt de kans om ecologie in te zetten om de natuurlijke structuur 
en leesbaarheid van de Leie te vergroten. Hiervoor liggen vooral kansen in het 
verbeteren en vernatuurlijken van de oevers. Daarnaast kan een flexibel peil binnen 
het domein de niet enkel de natuurwaarde van het interne watersysteem versterken 
(paaiplaats voor vissen, ooievaarskolonie, e.d....) maar kan het domein mogelijk ook 
een actieve bijdrage als klimaatbuffer leveren aan het systeem van de Leie. 

Naast het opwaarderen en vernatuurlijken van de waterstructuren liggen er nog 
veel kansen in het vernatuurlijken van de beplantingstypen binnen het domein. Zo 
worden er vandaag veel exoten of inheemse soorten met een beperkte ecologische 
waarde in het domein aangetroffen. Ook ontbreken er vandaag vaak voor de 
ecologie interessante overgangen in het domein. Bijvoorbeeld bosranden. Door 
het intensieve beheer van het domein, met name van de gazons, is de ecologische 
waarde hiervan vandaag zeer beperkt.

Er liggen nog veel kansen om door middel van omvorming van de bestaande 

groentypen de ecologische waarde binnen het gebied te vergroten.

Natuur en ecologiePatchwork van weilanden en kleinschalige landschapselementen langs Leie
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Natuur en ecologie
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bron:Digitale versie van topografische kaart 1/10.000, 
raster, zwartwit, NGI, opname 1991-2008 (AGIV)

 opwaarderen oude Leie-meanders: verbinden oude meanders 
met Leie, uitdiepen meanders, natuurherstel

natte natuur creëren: maken van natte natuur door regelen 
waterpeil

recreatieve ingrepen: aantrekkelijk maken jaagpaden en kades, 
aanleg voetgangers- en fietsbrug, aanlegsteiger voor plezier-
vaart en passagiersvaart

natuurvriendelijke oevers: aanleg vooroevers voor flora en 
fauna, bescherming tegen golfslag
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Stedelijke relaties
Deinze en haar stedelijke ontwikkelingen

 Deinze is als centrumstad erg in ontwikkeling. De stedelijke vernieuwingsprojecten 
zorgen voor een ruimtelijke kwalitatieve impuls waar we met het domein 
Brielmeersen trachten op in te haken. In de stadsvernieuwingsprojecten wordt 
de positie van de stad aan het water terug expliciet opgezocht. Dit is goed 
zichtbaar bij de Leiespiegel, maar ook in het project van de Louis d’Hondstraat 
waar van stedelijke achterkanten weer voorkanten gemaakt worden. Bovendien 
is een zoektocht naar een gepaste schaal van verdichting door in de hoogte te 
bouwen ook vaak aanwezig in deze projecten. Daarnaast wordt in veel van de 
ontwikkelingen gezocht naar relaties tussen de verschillende stedelijke fragmenten; 
bijv. wordt in de ontwikkeling van de d’Hondstraat een nieuwe brug over de Leie 
die Tolpoortstraat verbindt met de Brielpoort (en randparking) meegenomen in de 
ontwikkeling. Dit speelt indirect een rol voor de Brielmeersen. 

Deinze aan de Leie, hoogwaardige stadsvernieuwingsprojectenOntwikkeling Louis d’Hondstraat en brug: een nieuwe positie aan het water
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Deinze aan de Leie, hoogwaardige stadsvernieuwingsprojecten Landschap, sport en recreatiedomein, N35, centrumstad deinze
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Gebrekkige leesbaarheid en bereikbaarheid

Het domein van de Brielmeersen is een erg geïsoleerd stuk stad, tussen het 
centrum van Deinze en het omliggende landschap. Samen met het gebied van de 
Brielpoort en Mudel, heeft het nochtans de potentie van een  schakelgebied. 

Het isolement van het domein van de Brielmeersen hangt sterk samen met de 
moeilijke bereikbaarheid en het haast onzichtbaar zijn van het domein vanaf het 
bestaande ontsluitingsnetwerk. 
De Tweebruggenlaan of N35 is een verkeersader die voor het grootste deel hoger 
ligt dan het domein. Een groen scherm langsheen de westzijde van deze N-weg, 
geeft geen enkele vorm van herkenning of zichtbaarheid naar het domein. De 
verhoogde positie van de weg en de beperkte landschappelijk inpassing versterkt 
het gevoel van isolement vanuit het domein naar de weg toe. 

Het eerste deel van de Stadionlaan, een ‘kortademige’ verbinding tussen 
Tweebruggenlaan en de weg naast het Schipdonkkanaal  is net zomin een 
kwalitatieve stedelijke drager. Het verkeerskarakter primeert en het sportgebeuren 
dat aan deze zijde geconcentreerd zit is nauwelijks ervaarbaar vanaf de weg.  

Bovendien liggen de toegangen naar het domein op moeizame, haast onzichtbare 
plaatsen (zie verder).

Anderzijds is ook de zichtbaarheid vanaf het domein vanaf het omliggende jaagpad  
(of landschap) erg beperkt.De groenschermen zorgen voor een landschappelijk 
isolement. 

N35 tussen centrumstad en open ruimte
De Stadionlaan
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auto’s

fietsers

voetgangersVerbindingen van het gebied met netwerk en toegangen tot het gebied
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Gebrekkige leesbaarheid en bereikbaarheid

De toegangen vanaf het omliggend netwerk naar het domein zitten ‘verscholen’. 
De hoofdtoegang tot zowel het provinciaal domein als tot de sportinfrastructuur zit 
aan de ‘achterzijde’ van het gebied. Een moeilijke afslag vanaf de Stadionlaan net 
halverwege de bocht, leidt naar een asfaltvlakte die als parkeerveld is ingericht. 
Langs hier ligt de toegang tot het provinciaal domein, maar ook die naar de atletiek 
en de voetbal.  
Onder het viaduct van de Tweebruggenlaan, in het verlengde van de Lucien 
Matthyslaan bereik je via het parkeerterrein van de jachthaven de andere toegang 
tot het provinciaal domein. Een moeizame onderdoorgang onder de N-weg waar de 
begeleiding door de Leie verloren gaat, een rommelige inrichting en een overmaat 
aan verharding, een veelheid aan hekwerken, zorgen ook hier voor een weinig 
kwalitaitieve toegang tot het domein. 
Tot slot is er secundaire toegang voor voetgangers aan de Tweebruggenlaan, maar 
dit is niet meer dan een onooglijke poort in het hekwerk, met een slordig pad naar 
de sportvelden.    

Toegang via de brielpoort, langsheen de Leie

Aantakking van het fijnmazig netwerk van Brielmeersen op het bestaande stedelijk netwerk

potentiele verbindingen vanaf de stad en het bestaande netwerk naar de Brielmeersen 
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Toegang achter de stadionlaan, via parkeerterrein

Toegang via de Tweebruggenlaan (alleen voetgangers)
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Het domein Brielmeersen
Een rommelige binnenkant en een moeizame buitenschil

Indien we het domein van de Brielmeersen van binnen uit op een ruimtelijke manier 
bekijken, valt een organische groei van het domein op. Het totaal-opzet uit de jaren 
‘70 was gestoeld op een functionele inrichting van veel verschillende programma-
onderdelen. Het recreatie-concept ging niet uit van een sterke landschappelijke 
inbedding, noch van een erg gestructureerde indeling. Ook de wisselwerking 
tussen sport en recreatie is nooit een bewust aandachtspunt geweest in het 
ruimtelijk opzet. 
Met dit als vertrekbasis en de geleidelijke aanpassingen doorheen de jaren, is het 
domein vandaag verworden tot een verouderd, eerder rommelig gebied met een 
veelheid aan programma-onderdelen.  

Naast generiek watersysteem, versnipperde oeverinvullingen Een domeininriching uit de jaren ‘70, gestoeld op functionele pragmatiek en een 
veelheid aan programmaonderdelen
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Naast generiek watersysteem, versnipperde oeverinvullingen
De Brielmeersen vandaag
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Fragmentatie

Bij een bezoek aan de Brielmeersen valt vooral de grote versnippering van het 
domein op. Deze versnippering zorgt ervoor dat het voor de bezoeker soms moeilijk 
is om zich te oriënteren. Hierdoor worden sommige delen van het domein weinig 
gebruikt en andere juist zeer veel. Deze versnippering is te wijten aan een aantal 
zaken:

Barrières en versnipperde open ruimtestructuur:
Door de vele barrières in het gebied zoals grondlichamen, bosfragmenten en 
verspreide bebouwing, is de openruimte structuur van het gebied niet eenduidig en 
slecht leesbaar. De aanwezige waterpartijen in het domein krijgen vaak te weinig 
ruimte om het gebied te structureren. Daarnaast is er onvoldoende hiërarchie 
binnen de boselementen te ontdekken.

Gebrek aan hiërarchie in de padenstructuur versterkt het beeld van versnippering. 

Barrieres versnipperen de ruimte

Grondlichamen van het sportgebied

Losse fragmenten, ruimtelijk gescheiden van elkaar
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Gekoppelde open ruimte in domein

‘Bosbegrenzing’, weinig ruimte voor de vijver beperkte kritische massa van het bos, ... 

Gebrekkige hierarchie in de padenstructuur werkt fragmentatie en onleesbaarheid in de hand
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Een onduidelijke identiteit

Programma van het sportgebied
Hoewel de sportsite bestaat uit hoogwaardige sportinfrastructuur, nl. een 
volwaardige atletiekpiste, een reeks van goed functionerende voetbalterreinen 
en nog wat kleinere recreatieve velden; komt het geheel over als een slordige 
schakeling van een reeks sportvelden. 
Het functionele opzet, ingegeven vanuit praktische overwegingen en beschikbare 
ruimte is zonder aandacht voor het geheel tot stand gekomen. Het is een weinig 
overzichtelijke sportsite van ca. 11 ha. De padenstructuur is niet homogeen: 
verschillend soortige paden, in verschillende materialen en breedtes. De 
landschappelijk inbedding ontbreekt in delen van de site en is in andere delen ad 
hoc tot stand gekomen.  

De hoofdparking aan de StadionlaanDe atletiekpiste
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Noordelijk ‘hard’ programma

parkeerplatsen:      tot 377

104.230 m2hard programma:

TOTALE OPPERVLAKTE 
BRIELMEERSEN:      371.335 m2

hoofdparking:       10.100 m2
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voetbalveld

klein voetbalveld

tennis/volleyball/basket

terrein evenementen
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153 25
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11

22900 m2

20000 m2
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Programma van het domein

Het provinciaal recreatiedomein is het zuidelijk deel van het terrein Brielmeersen. 
Het beslaat circa 25 ha en heeft een groot aanbod aan ‘zachte’ programma-
onderdelen, gaande van dierenweides, een speeltuin, een bosfragment, 
kunstobjecten, ....  Deze veelheid aan programma-onderdelen, waarvan er 
bovendien heel wat uit een ‘achterhaald’ recreatie idee stammen, versterken de 
onduidelijke identiteit van het gebied. 
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N35

Finse piste Zuidelijk “zacht” programma
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De jachthaven als privatisering van de leieboord

De jachthaven ligt aan de Leie ter hoogte van de onderdoorgang onder de viaduct 
van de Tweebruggenlaan.  Ze kent een lineaire opzet, met een lang hekwerk vanaf 
de Brielpoortparking tot voorbij het havenpaviljoen. Het beslag van de Leieoever 
over deze grote lengte met lange hekwerken en een niet bereikbare oever zorgt 
voor een sterke scheiding tussen Brielmeersen en de Leie en versterkt het reeds 
gefragmenteerde karakter. Door het gebrek aan centraliteit van de jachthaven, 
fungeert deze vandaag onvoldoende als attractieve verblijfsplek langs het water op 
de route van het centrum naar de Brielmeersen en verder langs de Leie. Daarnaast 
werkt de beperkte sociale controle veroorzaakt door de lineaire situering van de 
haven vandalisme in de hand. Dit is de voornaamste reden voor de plaatsing van de 
huidige afrasteringen. 

Het “plein” bij de jachthaven fungeert vandaag als poortfunctie naar het 
recreatiedomein maar heeft onvoldoende kwaliteit om als volwaardige poort te 
fungeren. De ruimte is rommelig door de vele verharding en de onduidelijkheid die 
er heerst welke ruimte door welke gebruiker gebruikt wordt. 

De inrichting van de oevers ter hoogte van de jachthaven met siergrassen en harde 
kades doen afbreuk aan de herkenbaarheid van de Leie als natuurlijke rivier.

Het hekwerk van de jachthaven Jachthaven als privatisering van de leieboord
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Jachthaven als privatisering van de leieboord
Huidige situatie jachthaven

hekwerk

siergrassen
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Beeldkwaliteit

Net zoals op de hogere schaalniveaus het samenhangend idee of inzet ontbreekt, 
wordt op het laagste schaalniveau het gebrek aan identiteit en samenhang 
versterkt door een gebrek aan beeldkwaliteit. 
Zowel het verschil in de aanleg van paden (materiaal, breedte), straatmeubilair 
zoals banken, verlichting, vuilnisbakken, maar ook de hekwerken of 
tereinafsluitingen verschillen doorheen de ganse site. De inzet van eenduidige 
landschappelijke elementen of gebouwde onderdelen zijn zonder enige samenhang 
op het terrein, zowel op de sportsite als voor het recreatief domein. 

Dit alles beklemtoont de gebrekkige samenhang en zorgt voor een rommelige 
aanblik doorheen het ganse gebied.   
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Verschillende soorten barrieres: fragementatie en gebrek aan beeldkwaliteit
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vijver

hekken

talus

gebouw

tuintje
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DIEPTE-INTERVIEWS: Aanvullende communicatie en participatie 
door het multidiciplinair ontwerpteam

Aanvullend aan het participatieproces dat door het projectbureau van de Stad 
Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen werd uitgewerkt en georganiseerd 
(zie verder), voerde het ontwerpteam een reeks van gerichte diepte-interviews 
uit. De interviews stelden tot doel om bij het begin van de ontwerpopgave een 
duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen en ambities van de verschillende 
stakeholders en om mogelijke spanningsvelden tijdig bloot te leggen. Dit vanuit 
het aanvoelen dat het combineren van recreatieve functies met anderssoortige 
programma’s een aantal uitdagingen stelt die het ontwerpteam met deze interviews 
beter in de vingers heeft getracht te krijgen. 

De lijst van respondenten werd samen bepaald met de opdrachtgever, en bestaat 
uit een selectie van direct betrokken stakeholders, zowel vanuit stad, provincie als 
lokale sportclubs. We geven hier een samenvatting van de voornaamste conclusies 
die werden opgemaakt uit de output van de interviews en werden meegenomen 
in het ontwerpproces. Dit doen we aan de hand van 10 duidelijke stellingen op de 
volgende pagina’s.

Atletiekclub Deinze

Rita Van Kerrebroeck

Dienst Sport & Recreatie

Stad Deinze

Luc Van Praet

Sport & Recreatie

Oost-Vlaanderen

Luc Derudder & Peter Cornelis

Patrimonium

Oost-Vlaanderen

Michel De Vos & Geertrui Vandist

Hoofddeskundige toerisme

Stad Deinze

Christine Van Hecke

Toerisme

Oost-Vlaanderen

Katia Versieck

Toerisme Leiestreek

Katrien Six

Valys / Participatie

Oost-Vlaanderen

Charlotte Rosseel

Departementshoofd Stedenbouw

Stad Deinze

Peter Coppens

KMSK Deinze

Denijs Van De Weghe 
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CONCLUSIES DIEPTE - INTERVIEWS

De integratie van sport en recreatiedomein vormt een uitdaging

De lokale sportclubs gebruiken het domein erg actief bij hun regelmatige trainingen 
of bij specifieke activiteiten en evenementen. Daarom zien zij dan ook een grote 
meerwaarde in het nastreven van een goede ruimtelijke integratie tussen sport 
en recreatie. De verweving tussen beide vormt namelijk één van de grote huidige 
sterktes van het domein. 

Anderzijds roept dit echter een aantal spanningen en uitdagingen op. Ten 
eerste wordt er sport op hoog niveau beoefend op de site. Dit stelt de nodige 
voorwaarden naar vaak aanzienlijk dure infrastructuur, wat daarmee inhoudt dat 
deze vaak veiligheidshalve moet afgeschermd worden, wat op zijn beurt ruimtelijke 
integratie in de weg kan staan. Ten tweede verkiest een efficiënte sportwerking 
vaak net om de activiteiten en infrastructuur zo veel mogelijk te centraliseren, wat 
beheer en uitbating eenvoudiger maakt. Ten slotte zorgen duidelijke en eenvoudige 
afbakeningen ervoor dat terreinen en infrastructuur eenvoudig te beheren zijn.

De huidige situatie kenmerkt zich in grote mate door een integraal gescheiden 
beheer, waarbij ook het onderhoud steeds meer door de ‘huurders’ van de 
sportvelden gebeurt eerder dan door de stad. Er werd daarbij aangegeven dat het 
vandaag de dag soms wat onduidelijk is waar de grenzen precies liggen tussen 
sport- en recreatie-cluster. Daarom heerst er in zeker mate een vrees voor al te 
complexe beheersstructuren of organisatorische spanningen wanneer sport- en 
recreatie-cluster sterk ruimtelijk verweven en geïntegreerd worden.

De identiteit van de Brielmeersen ligt in de relatie met water & landschap

Verscheidene respondenten benadrukten dat de Brielmeersen een specifieke 
identiteit heeft, hoewel die nog niet altijd even sterk tot zijn recht komt, namelijk een 
identiteit die gestoeld is op de relatie van de Brielmeersen met het Leielandschap. 
Daarom wordt er belang gehecht aan het bewaren en versterken van het 
‘ecologische karakter’, waarmee het domein zich ook kan onderscheiden van andere 
recreatiedomeinen.

Daarom moet erop gewaakt worden dat sportactiviteiten en sportinfrastructuur 
deze identiteit niet in de weg staan, en moet het evenwicht tussen beide bewaard 
blijven. Om het erg scherp te stellen: sommige respondenten gaven aan dat het 

domein geen ‘kijkgroen’ mag worden van een te stevige sportontwikkeling. Daarom 
is het essentieel om te zorgen dat de ‘cultuurverschillen’ tussen sportfuncties die 
vaak ook een bovenlokale functie hebben, en de identiteit van de locatie in zijn 
landschappelijke context, worden verzoend.

De Brielmeersen is een atypisch recreatiedomein

De Brielmeersen onderscheidt zich van andere recreatiedomeinen omdat het een 
relatief klein domein is, met een grote landschappelijke potentie. Net daarom vereist 
het domein een andere aanpak.

 Daarnaast is één van de grote meerwaardes van de Brielmeersen dat het domein 
een erg sterk ingebed lokaal stedelijk gebruik kent. Daarom is het essentieel om het 
gebruik vanuit de stad, door de Deinzenaar, zo veel mogelijk te blijven faciliteren, 
zonder dat dit een bovenlokale aantrekkingskracht in de weg hoeft te staan.

Omwille van deze redenen vereist het beheren en uitbouwen van het 
recreatiedomein Brielmeersen een aanpak op maat, waarbij de ‘standaardformules’ 
van andere recreatiedomeinen niet altijd zullen volstaan. Dit hoeft echter niet te 
betekenen dat een aantal generieke functies, zoals bv. speelterreinen en cafetaria, 
niet op een slimme manier kunnen ingebed worden.

De Brielmeersen heeft nood aan een duidelijk ‘verhaal’

Zoals aangehaald onder vorige punten, heeft de Brielmeersen een duidelijke 
identiteit en meerwaarde, waarmee het domein zich onderscheidt van andere 
domeinen. Er werd in meerdere gesprekken echter aangehaald dat dit nog te weinig 
wordt uitgespeeld, en dat er nood is aan de nodige specifieke inhoud om het 
domein ook op deze manier te promoten. Er is met andere woorden nood aan een 
duidelijk ‘verhaal’.

Verschillende respondenten gaven aan dat dit verhaal kan gezocht worden in het 
opnieuw opzoeken van de connectie met het landschappelijke en cultuurhistorische 
aspect van de twee Leien-armen. Op deze manier kan er gezocht worden naar het 
promoten van een locatie-gebonden ervaring.

Daarbij werd ook de vraag opgeworpen in hoeverre het mogelijk is om een 
eerder ‘serene’ ervaring van landschappelijke kwaliteiten, te laten samengaan met 
avontuurlijke spel- en sport-elemenenten.
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De Brielmeersen heeft baat bij een educatief gebruik, op maat

De gesprekken belichtten dat de verschillende stakeholders de meerwaarde 
zien in het faciliteren van educatieve functies rond natuur en landschap op de 
Brielmeersen. 

Daarbij werd echter wel aangegeven dat dit moet vormgegeven worden op een 
‘hedendaagse’ manier, op maat van de kwaliteiten van het domein. Hiermee wordt 
bedoeld dat natuureducatieve programma’s en faciliteiten kunnen ontwikkeld 
worden die de bezoeker uitnodigen om het domein op een avontuurlijke en speelse 
manier zelf te ontdekken, zonder dat je daarbij op de klassieke manier wordt 
‘rondgeleid’. 

Daarnaast werd er benadrukt dat educatieve infrastructuur ook een  zo min 
mogelijke visuele impact zou moeten en mogen hebben.

De Brielmeersen als schakel in het Leie-landschap

De Brielmeersen heeft een strategische positie als een ‘knooppunt’, van waaruit 
de bezoeker uitgenodigd wordt om het Leie-landschap verder te ontdekken. Het 
domein heeft door zijn ligging tussen stad en landschap namelijk de potentie om 
verschillende stromen (fiets- en wandelverbindingen) en toeristische mogelijkheden 
te verbinden. De Brielmeersen is daarmee zowel poort (naar het landschap) als 
schakel (tussen verschillende recreatieve routings).

Daarom kan de Brielmeersen een belangrijke hefboom zijn in het promoten van 
de Leiestreek en kan daardoor vice versa de aantrekkingskracht van het domein 
op een hoger schaalniveau worden versterkt. Daarnaast kan het ook bij de lokale 
bezoeker van het domein, zoals de Deinzenaar, de betrokkenheid met het Leie-
landschap stimuleren. 

Ten slotte creëert de huidige opgave van het herdenken van de Brielmeersen 
daarmee de mogelijkheid om cultuur-toeristische en cultuur-landschappelijke 
projecten verder uit te bouwen. Daarbij bestaat zelfs de mogelijkheid, gezien 
de nabijheid van het museum, om ook in te zetten op het creëren van een 
cultuurhistorische cluster.

De Brielmeersen vormt een interface tussen stad en landschap

Er werd al eerder aangehaald dat de Brielmeersen zowel een lokale als bovenlokale 
functie en uitstraling heeft. Aansluitend daarbij werd er meermaals in de interviews 
benadrukt dat de Brielmeersen op de grens ligt tussen het stedelijke gebied van de 
stad Deinze en de open ruimte structuur van het Leie-landschap. 

Daarom moet er bij de nieuwe toekomst van de Brielmeersen bijzondere aandacht 
besteed worden aan de manier waarop de Brielmeersen het achterliggende 
landschap kan ontsluiten en ook vanuit de stad toegang kan bieden tot open 
ruimte, zowel visueel als qua verbindingen. 

Op deze manier kan het domein een interface worden tussen stad en landschap, 
waar belangrijke zachte dwarsverbindingen vanuit de stad Deinze kunnen 
verbonden worden met het achterliggende landschap.

De Brielmeersen heeft een sterk lokaal belang voor de stad

In verschillende interviews werd er benadrukt dat we naast de bovenlokale 
aantrekkingskracht van de Brielmeersen, en haar functie als provinciaal 
recreatiedomein, de rol van de Brielmeersen als een soort van ‘stadspark’ voor de 
Deinzenaar niet mogen onderschatten. De huidige identiteit, als een groene plek 
vlakbij de stadskern met een veelheid aan paden, toegankelijk voor de Deinzenaar, 
mogen we daarom niet uit het oog verliezen.

Clusteren van functies kan, zolang doorwaadbaarheid beschermd wordt

In verschillende interviews werd aangehaald dat het clusteren van bepaalde 
functies, zoals sport- en recreatie, bepaalde voordelen heeft naar beheersbaarheid 
en organisatie toe. Dit maakt onderhoud en uitbating efficiënter. Daarbij werd 
echter vaak de kanttekening gemaakt dat het optimaliseren of clusteren de 
doorwaadbaarheid en de ervaring van het domein als geheel niet in het gedrang 
mag brengen.

Daarom werd er aangehaald dat er de nodige energie moet geïnvesteerd worden 
in het uitwerken van duidelijke samenwerkingsovereenkomsten, eerder dan dat 
beheer, programmatie en besluitvorming volledig gescheiden wordt. Er moet met 
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andere woorden op gewaakt worden dat het clusteren van bepaalde functies geen 
louter ‘technisch’ verhaal dreigt te worden, wat de integratie van de delen en de 
algemene ervaring van het domein in de weg zou kunnen staan. 

Dit geeft de noodzaak weer aan het verder scherpstellen van een heldere, en 
constructieve overlegstructuur voor de toekomst van het domein, als drager voor 
een productieve samenwerking tussen de verschillende stakeholders.

Zorgvuldig omgaan met de ‘draagkracht’ van het domein

Het vernieuwen van de infrastructuur van SK Deinze vereist een ontwikkeling 
met een bijkomend programma om het project te financieren. Verscheidene 
stakeholders gaven daarbij aan dat een dergelijke ontwikkeling echter niet de 
draagkracht van het terrein mag overstijgen, waarmee bedoeld wordt dat het de 
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit niet mag verminderen. Het omgaan met 
dit spanningsveld was dan ook één van de uitgangspunten van de ontwerpopgave 
zoals verder duidelijk zal worden. 

Eenzelfde spanningsveld geldt ook voor de realisatie van een aantal ‘hardere’ 
recreatieve functies en de bijhorende infrastructuur, zoals de realisatie van een 
nieuwe cafetaria en het vormgeven van een evenemententerrein.

Daarbij werd het belang benadrukt om de mogelijkheden van polyvalent en gedeeld 
ruimtegebruik te onderzoeken, om te bekijken hoe de ontwikkelingen kunnen 
bijdragen aan de identiteit van het domein, door de nodige connecties te maken 
tussen sport en recreatie en het bijkomend programma.
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PARTICIPATIERONDE IN FUNCTIE VAN DE ONTWIKKELING VAN DE 
SCENARIO’S

Om input te krijgen voor de ontwikkeling van de scenario’s, organiseerden de Stad Deinze en de 
Provincie Oost-Vlaanderen een aantal participatiemomenten:
•  3 thematische interactieve bijeenkomsten met gerichte uitnodigingen van specifieke 

doelgroepen: 1 rond ‘natuur en educatie’ (06/03/17), 1 rond ‘spel’ (15/03/17) en 1 rond 
‘sport’ (29/03/17)

• Een werkatelier met de stuurgroepleden, relevante administraties en experten (28/03/17)
•  Een interactieve bijeenkomst waarop iedereen welkom was (26/04/17) 

 

Thematische interactieve bijeenkomsten
 
De thematische interactieve bijeenkomsten leverden input op rond de thema’s ‘Natuur en milieu’, 
‘Kinderen en jongeren’, ‘Sport’, ‘Mobiliteit’, ‘Infrastructuur’ en ‘Ruimtelijke inpassing’. 

Voor het thema ‘Natuur en milieu’ waren de belangrijkste conclusies:
• De huidige verspreide dierenkooien zijn niet meer van deze tijd. In de plaats daarvan komt 

beter een kinderboerderij met kleinere lokale neerhofdieren. De reigers- en ooievaarskolonie 
wordt ook als een belangrijke meerwaarde gezien. 

• Honden zouden enkel aan de leiband mogen toegelaten worden, al is het voorzien van een 
afgebakende hondenlosloopweide te overwegen. 

• Een meer natuurlijk beheer voor het recreatief gedeelte zou moeten overwogen worden. Het 
recreatief gedeelte kan dan in contrast staan met de intensieve sportcluster. 

•  De aanleg van een (vis)vijver, eventueel met zwemgelegenheid, kan een meerwaarde 
betekenen.

•  De Tweebruggenlaan zorgt voor geluidshinder, een betere afscherming is wenselijk.
• Het domein kan een belangrijke rol vervullen voor natuureducatie en natuurbeleving. In het 

weekend zijn gezinnen de doelgroep, in de week zijn dat scholen. De Leie en de Leiemeanders 
kunnen hier als insteek gebruikt worden.

Voor het thema ‘Kinderen en jongeren’ waren de belangrijkste conclusies:
•  Er is vraag naar een avontuurlijk speelterrein met natuurlijke elementen, eventueel met een 

hindernissenparcours, en de mogelijkheid om kampen te bouwen in een bosomgeving. 
Daarnaast blijft het ook belangrijk om voor kleinere kinderen een afgebakende speeltuin te 
hebben.

• Grotere kinderen hebben ook interesse in een (afgebakende) zwem- en activiteitenvijver. Ook 
de aanwezigheid van trampolines zou voor hen een meerwaarde betekenen. 

• Er moet ook aandacht zijn voor rolstoelvriendelijke speeltuigen. 
• Er zou ruimte kunnen voorzien worden voor het organiseren van bosklassen. Misschien kan het 

KSA-lokaal Brielhof aan de overzijde van de Leie hier een rol in spelen. 
• Er is vraag naar een afgesloten verkeersparcours voor beginnende fietsers. 
• Jongeren zijn ook vragende partij voor een BMX-parcours en een skeelerpiste, al is er ook wel 

het besef dat het domein niet zo groot is en dat dus keuzes moeten gemaakt worden. 

Voor het thema ‘Sport’ waren de belangrijkste conclusies:
•  Er is veel ruimte voor sport voorhanden. In principe zijn er dus veel mogelijkheden. De 

verschillende clubs kunnen wel betere afspraken maken om het gebruik van de terreinen en 
aanhorigheden te optimaliseren. 

• De fit-o-meter is aan opfrissing toe. Daarnaast zou ook een Finse piste door het volledige 
domein een meerwaarde betekenen.

• Er zou ruimte voor de ontwikkeling van een kajakclub kunnen voorzien worden, eventueel 
gekoppeld aan de jachthaven. 

•  Voor SK Deinze is er nood aan een modern voetbalstadion. Om dat betaalbaar te maken, 
zouden in de omgeving woningen en sportgerelateerde handel moeten mogelijk gemaakt 
worden. Hierbij werd wel de bezorgdheid geuit dat het domein in hoofdzaak moet bestemd 
blijven voor sport en recreatie. Andere functies worden dus best tot een minimum beperkt. 
Er wordt best ook goed nagedacht over de verlichting in het nieuwe voetbalstadion en de 
omgeving.

• Er is vanuit de atletiek vraag naar een vast joggingparcours doorheen het domein. Dat wordt 
voor de veiligheid best verlicht, bv. met bewegingssensoren. Om van dat parcours optimaal te 
kunnen gebruik maken, is een latere sluiting van het domein aangewezen. 

•  Er is vraag naar goed toegankelijke en bereikbare outdoor petanqueterreinen (indoorterreinen 
zijn voorhanden aan de Palaestra). In de buurt is best ook sanitair en accommodatie voor het 
nuttigen van een drankje aanwezig. Latere openingstijden van het domein in de winter zijn 
aangewezen. 

•  De mooie rijpiste voor de jumping zou moeten behouden blijven. 



47MASTERPLAN  BRIELMEERSEN DEINZE, RAPPORT VOORKEURSSCENARIO

Voor het thema ‘Mobiliteit’ waren de belangrijkste conclusies:
• Het domein zou volledig toegankelijk gemaakt moeten worden voor fietsers. Een fietsbrug over 

de oude Leie zou een duidelijke meerwaarde betekenen voor de aansluiting van het domein op 
het fietsnetwerk van de omgeving. Er zou ook meer fietsparking moeten voorzien worden. 

• Er moet aandacht zijn voor een hiërarchisch netwerk van wandelpaden. Door het domein kan 
ook een bewegwijzerde wandelroute uitgestippeld worden. 

•  Er is vraag naar de aanleg van een mobilhomeparking in de omgeving, bv. op de 
Brielpoortparking. 

•  De parking ter hoogte van de jachthaven zou enkel mogen gebruikt worden door 
andersvaliden. 

Voor het thema ‘Infrastructuur’ waren de belangrijkste conclusies:
• Het is belangrijk dat het domein gratis toegankelijk blijft, zodat iedereen er blijvend van gebruik 

kan maken. 
• Propere en extra sanitaire voorzieningen zijn een aandachtspunt. 
• Er is nood aan: een EHBO-post, meer zitbanken (zodat ook meer picknickmogelijkheden 

ontstaan), een betere bewegwijzering, waterdrinkfonteinen en een parkopzichter. 
• Een polyvalente zaal op het domein betekent een meerwaarde. 
• Een betere ordening van het geheel is aangewezen. Nu geeft het domein een rommelige en 

soms drukke indruk. Er is ook nood aan meer rustige plekken. 
• Er moet goed nagedacht worden over het op welke plaatsen al dan niet voorzien van 

verlichting. 
• De oppervlakte van het recreatief gedeelte zou zeker even groot moeten blijven. 

Voor het thema ‘Ruimtelijke inpassing’ waren de belangrijkste conclusies:
• De relatie met de omgeving kan verbeterd worden. Het domein vormt een schakel tussen stad 

en landschap. Het domein zou dus zowel bij de stad als bij het landschap aansluiting moeten 
vinden. 

• Om de relatie met de stad te verbeteren, is een verbinding voor fietsers en voetgangers in het 
verlengde van de Brielstraat aangewezen. 
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Werkatelier met stuurgroepleden, relevante administraties en experten

Het werkatelier peilde naar wat de uitgangspunten zouden moeten zijn bij de verdere ontwikkeling 
van het projectgebied, welke functies zouden moeten aanwezig zijn / blijven in het projectgebied en 
wat de begrenzingen zijn bij de verdere ontwikkeling van het projectgebied. 

De meest naar voren geschoven uitgangspunten bij de verdere ontwikkeling van het projectgebied 
waren:
• Het bepalen van een (nieuwe) hoofdtoegang voor het gebied is bepalend voor de verdere 

ontwikkeling. 
• Voor de voorziene activiteiten moeten de doelgroepen duidelijk bepaald worden. 
• Het herstellen van het contact met het water (Leie en Schipdonkkanaal) moet voorop staan. 
• Er moet aandacht zijn voor sport en recreatie voor alle leeftijden. 
•  Binnen een weliswaar globale benadering moet elke stakeholder haar identiteit kunnen 

behouden. 

De meest naar voren geschoven functies die aanwezig zouden moeten zijn / blijven in het 
projectgebied waren:
• de sportfunctie: voetbal, atletiek maar ook andere nieuwe sporten zoals padel 
• de recreatieve functie, zowel lokaal als bovenlokaal 
• een kind- en gezinsvriendelijk aanbod 
• kwalitatieve natuur met ruimte voor water 
• een halte van het openbaar vervoer  

De meest naar voren geschoven begrenzingen bij de verdere ontwikkeling van het projectgebied 
waren: 
•  de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied
•  het draagvlak bij de bevolking voor de ontwikkelingen 
•  de beperkte oppervlakte van het projectgebied: er moeten keuzes gemaakt worden, best 

vertrekkend vanuit een eenduidig imago 
• de toegankelijkheid waarbij rekening gehouden wordt met eventuele mobiliteitsproblemen 
• de bestaande fysieke begrenzingen (Tweebruggenlaan, oude Leie en Schipdonkkanaal)
• de bestaande landschappelijke kwaliteiten die mogelijks bedreigd worden door de uitbreiding 

van andere functies 
• Nieuw voorziene stedelijke functies in het projectgebied moeten complementair zijn met de 

functies in de stadskern. 
• de budgettaire middelen, waarbij, naast de investeringskosten, ook rekening moet gehouden 

worden met de onderhoudskosten 
• de bereidwilligheid van relevante partners als Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap 

Wegen en Verkeer 

Interactieve bijeenkomsten waarop iedereen welkom was

Deze interactieve bijeenkomst handelde over de thema’s ‘Bereikbaarheid en toegankelijkheid’, 
‘Vernieuwing en menging van programma’s’ en de ‘Relatie stad versus landschap’. 

Voor het thema ‘Bereikbaarheid en toegankelijkheid’ waren de belangrijkste conclusies:
• Een tunnel voor voetgangers en fietsers naar het domein onder de Tweebruggenlaan ter 

hoogte van de Brielstraat lijkt interessant. 
• Er zouden binnen het domein ook paden moeten zijn die permanent voor fietsers toegankelijk 

zijn. Op die paden kunnen dan op bepaalde plaatsen fietsenstallingen aangebracht worden, 
van waaruit het domein dan verder te voet bereikt kan worden. 

• Er zijn potenties om het domein beter aan te sluiten op het bestaande fietsnetwerk, bv. door 
het voorzien van een brug op het einde van de oude Leie. 

•  Er is nood aan extra fietsstallingen. 
•  Ruimere openingsuren voor het domein zijn aangewezen. 
•  De autoparking ter hoogte van de jachthaven is niet gewenst. 
•  De toegangen tot het domein moeten meer bedacht worden vanuit de toegankelijkheid te voet, 

met de fiets of met het openbaar vervoer. 
• Er moet over nagedacht worden over het toegankelijk maken van het domein voor honden aan 

de leiband. 

Voor het thema ‘Vernieuwing en menging van programma’s’ waren de belangrijkste 
conclusies:
•  Het behouden van een groene long moet voorop staan. Hierbij primeert landschap wel op 

natuur. 
•  Er moet overwogen worden om de parking voor het nieuwe voetbalstadion ondergronds te 

voorzien. 
• De handelsfunctie zou enkel aan het voetbalstadion mogen toegelaten worden. Met 

bijkomende handelsruimte moet wel omzichtig omgesprongen worden: er is nu namelijk al heel 
wat leegstand in het centrum. 

•  Het voorzien van de woonfunctie binnen het projectgebied is minder wenselijk. De 
woonfunctie creëert immers geen meerwaarde voor het domein. 

•  De omnisportterreinen worden best gemoderniseerd met aandacht voor het creëren van een 
divers aanbod. 

•  Er moet rekening gehouden worden met de wensen van de talrijke verenigingen in of in de 
omgeving van het projectgebied. 
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Voor het thema ‘Relatie stad versus landschap’ waren de belangrijkste conclusies:
• De relatie van het projectgebied met de stad kan verbeterd worden door de aanleg van 

kwalitatieve verbindingen voor voetgangers en fietsers in het verlengde van de Brielstraat en 
langs de oude Leie. 

•  Het groene landschap van de Brielmeersen zou moeten kunnen doorgetrokken worden naar 
het centrum van de stad. 

• Het projectgebied wordt best landschappelijk opener gebied dat zich richt op de Leievallei en 
het Schipdonkkanaal. Op die manier wordt het water zichtbaarder. 

WERKATELIER IN FUNCTIE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET 
VOORKEURSSCENARIO

Om input te krijgen voor het op punt stellen van het voorkeursscenario, organiseerden de Stad 
Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen op 17/10/17 een werkatelier met de stuurgroepleden, 
relevante administraties en experten. 

Het werkatelier leverde input op rond de thema’s ‘Landschap’, ‘Bebouwing’ en ‘Ontsluiting’.

Voor het thema ‘Landschap’ waren de belangrijkste conclusies:
• Het zoeken naar aansluiting op en opwaardering van het Leielandschap is heel waardevol. Het 

is echter geen gemakkelijke ontwerpopgave. Het kan pas slagen als het consequent gebeurt. 
Er is hierbij weinig ruimte voor compromissen. 

• Relatie zoeken met het Leielandschap betekent niet dat het Leielandschap letterlijk moet 
worden gekopieerd. De recreatieve waarde blijft primeren op de natuurwaarde. 

• Aansluiting op het Leielandschap past in het volledige Leie-verhaal voor Deinze en omgeving:  
 - Bestaande bebossing die het domein afschermt van de Leie kan weg. 

          -  Bijkomende bebossing kan aan de rand met de Tweebruggenlaan voorzien worden.
• Het gebied kan een belangrijke rol spelen in het kader van waterneutraliteit: voor waterberging, 

voor waterinfiltratie en voor hergebruik van water. Waterbufferzones kunnen ook een 
recreatieve functie krijgen (bv. toegankelijk maken met vlonderpaden). 

•  Accentueren van water in het domein biedt een meerwaarde en kan een aantrekkingspool zijn. 
Water meer betekenis geven kan door bestaande vijvers op te waarderen in relatie met de 
Leie-oevers. Een aaneenschakeling van waterpartijen, gekoppeld aan natuur, maken het geheel 
aantrekkelijk en goed voor het milieu. 

• De jachthaven op een compacte manier herinrichten zou het geheel toeristisch veel 
aantrekkelijker maken. Een compacte inrichting zorgt er ook voor dat het domein meer 
relatie kan hebben met de Leie-oever. De vraag stelt zich wel wie zo een nieuwe compacte 
jachthaven kan financieren. 

Voor het thema ‘Bebouwing’ waren de belangrijkste conclusies:
• De hoofdingang van het nieuwe voetbalstadion wordt best gericht op de nieuw te ontwikkelen 

zachte verbinding in het verlengde van de Brielstraat. Het is belangrijk om die nieuwe zachte 
as voldoende op te laden met functies. De vraag hierbij is ook welke rol de bestaande 
hoofdtribune van het voetbalstadion kan spelen. 

• Er moet over gewaakt worden dat het voetbalstadion en de bijhorende ontwikkelingen geen 
monolithische blok vormen. Er moet gevarieerd worden in de bouwhoogte. De uiteindelijke 
vormgeving van het geheel is erg belangrijk. Om kwaliteit te garanderen, wordt er voor het 
stedenbouwkundig en architecturaal ontwerp best gewerkt via de ‘open oproep’-procedure 
van de Vlaams Bouwmeester. 

• De voorziene commerciële ruimtes kunnen eventueel onder of op het stadion gebouwd 
worden. Zo wordt ruimte gespaard. Er kan hiervoor gekeken worden naar reeds bestaande 
voorbeelden. 

• De vraag werd gesteld of de locatie wel geschikt is voor de bouw van een hotel. Misschien 
past een hotel beter in het centrum. 

• Aan het portaal ter hoogte van de Brielstraat zijn hogere woonvolumes een optie. Vraag 
is wel of de 2 woonvolumes letterlijk een poort moeten vormen. Het perspectief op en de 
relatie met het centrum van deze bouwvolumes is belangrijker. Zo is er afstemming nodig met 
andere lopende bouwprojecten, bv. voor wat betreft de typologieën. Er moet ruimte zijn voor 
betaalbare woningen, het creëren van een mix van bewoners is een aandachtspunt. 

• Op het provinciaal domein worden de cafetaria, gekoppeld aan de speeltuin voor kleinere 
kinderen, en de andere bebouwing best geclusterd aan de rand van het sportcomplex, liefst 
in de omgeving van water. Zo kan de bebouwing in de rest van het niet al te grote domein tot 
een minimum beperkt blijven. 

Voor het thema   waren de belangrijkste conclusies:
•  Wat de externe ontsluiting van het gebied betreft, wordt best prioriteit gegeven aan de 

toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers. Zij moeten langs de ‘voorkant’ van het gebied 
kunnen binnenkomen. Er is best ook een goede aansluiting op het netwerk van fietssnelwegen. 

•  De ontsluiting en mobiliteit bij voetbalwedstrijden is specifiek en mag niet uit het oog verloren 
worden. 

•  Het voorzien van een bushalte aan de hoofdingang van het domein ter hoogte van de 
Brielstraat lijkt cruciaal te zijn. 

• In het gebied zelf moet een duidelijke hiërarchische padenstructuur uitgewerkt worden. De 
vormgeving moet dit ondersteunen. Fietsers moeten niet noodzakelijk op alle paden worden 
toegelaten. Zeker de kleinste paden zouden best voornamelijk op voetgangers gericht zijn. 
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Eigendomssituatie
Het domein van de Brielmeersen is verdeeld onder 3 grondeigenaren. De Provincie 
Oost- Vlaanderen heeft het grootste gedeelte, nl. het recreatief domein in handen. 
De stad Deinze, eigenaar van de atletiekpiste,  de oefenvelden van de voetbal en 

het huidige achterliggende parkeerterrein is de tweede grootste eigenaar. Tot slot 
is SK Deinze eigenaar van het stadion (en  de randen). De bestaande tribune zit in 
een recht van opstal van de stad aan SK Deinze. 

SK Deinze

Rvo

Stad Deinze

Provincie Oost-Vlaanderen
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Behoud van sportvelden
Bij aanvang van de opgave is gesteld dat we horen vast te houden aan het huidige 
aantal sporttereinen. Daarbij is behoud van de locatie van de atletiekpiste en het 
stadion mee vooropgesteld. De overige terreinen kunnen (in de loop van de tijd, 
dus op korte, middellange of lange termijn) van plaats wisselen. 
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Uitbouw SK Deinze
Stadion voor 1°klasse B

SK Deinze heeft de ambitie om op korte termijn te stijgen naar 1° Klasse B.
Om deze ambitie waar te maken dient de club te beschikken over een stadion dat 
voldoet aan de infrastructuur eisen, opgelegd door de Voetbalbond.
Concreet houdt dit in dat de club dient te beschikken over een stadion met 8.000 
plaatsen, waarvan 5.000 zitplaatsen.
Op heden beschikt SK Deinze over 800 zitplaatsen en 6700 staanplaatsen.

Parkeren

Er dient voldoende parking voorzien te worden voor de werking van de club. 
Waarbij aandacht dient besteed te worden aan gescheiden toegang voor de 
supporters van de beide spelende clubs.
Bij voorkeur wordt de parking gedeeld met bezoekers/gebruikers van de 
sportcluster en het provinciaal domein Brielmeersen, dagdagelijks en bij 
evenementen
Er wordt uitgegaan van een 300-tal parkeerplaatsen.

Financierbaarheid van de tribunes

In de project definitie wordt bepaald dat onderzocht wordt in hoeverre de bouw van 
de nieuwe tribunes gefinancierd kan worden door ontwikkeling van een bijkomend 
programma. Hierbij wordt uitgegaan van bv. kantoor, sport gerelateerde functies of 
sport gerelateerde commerciële functies, wonen, hotel, gezondheidscentrum,
Onderstaande tabel legt een uitgangspunt/kader vast bij het vastleggen van een 
potentieel programma om aan deze doelstellingen te voldoen.

De tabel in fig.2 geeft inzicht in de ‘noodzakelijke’ m² die de bouw van alle tribunes 
mogelijk maken. Deze is gebaseerd op bovenstaande budgetraming van mogelijke 
tribunes.

Gemiddeld werd in deze voorbereidende fase gesteld dat een gemengde 
ontwikkeling van ca. 20.000m² volstaat om de tribunes te bouwen.
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1 Uitbouw	SK	Deinze	
1.1 Stadion	voor	1°klasse	B	
SK	Deinze	heeft	de	ambitie	om	op	korte	termijn	te	stijgen	naar	1°	Klasse	B	en	bij	uitbreiding	op	
langere	termijn	naar	1°	Klasse	A.	

Om	deze	ambitie	waar	te	maken	dient	de	club	te	beschikken	over	een	stadion	dat	voldoet	aan	de	
infrastructuur	eisen,	opgelegd	door	de	Voetbalbond.	

Concreet	houdt	dit	in	dat	de	club	dient	te	beschikken	over	een	stadion	met	8.000	plaatsen,	waarvan	
5.000	zitplaatsen.	

Op	heden	beschikt	SK	Deinze	over	830	zitplaatsen.	

1.2 Parkeren	
Er	dient	voldoende	parking	voorzien	te	worden	voor	de	werking	van	de	club.	Waarbij	aandacht	dient	
besteed	te	worden	aan	gescheiden	toegang	voor	de	supporters	van	de	beide	spelende	clubs.	

Bij	voorkeur	wordt	de	parking	gedeeld	te	worden	voor	met	bezoekers/gebruikers	van	de	sportcluster	
en	het	provinciaal	domein	Brielmeersen,	dagdagelijks	en	bij	evenementen	

Er	wordt	uitgegaan	van	een	300-tal	parkings.	

1.3 Financierbaarheid	van	de	tribune	
In	de	project	definitie	wordt	bepaald	dat	de	onderzocht	wordt	in	hoeverre	de	bouw	van	de	tribune	
gefinancierd	kan	worden	door	ontwikkeling	van	een	bijkomend	programma.	Hierbij	wordt	uitgegaan	
van	bv.	kantoor,	sport	gerelateerde	functies	of	sport	gerelateerde	commerciële	functies,	wonen,	
hotel,	gezondheidscentrum,	

Onderstaande	tabel	legt	een	uitgangspunt/kader	vast	bij	het	vastleggen	van	een	potentieel	
programma	om	aan	deze	doelstellingen	te	voldoen.	

De	kostprijs	van	de	tribune	wordt	bepaald	als	volgt:	

	

Onderstaande	tabel	geeft	inzicht	in	de	en	‘noodzakelijke	m²die	de	bouw	van	een	tribune	mogelijk	
maken.	Deze	is	gebaseerd	op	bovenstaande	budgetraming	van	een	mogelijke	tribune.	

Bouw	tribune		SK	Deinze 10% 0% 21%
	Tribune	8000	plaatsen	(	5000	zitplaatsen)	in	
fase	1	 3	870										 850													 3	289	500										 328	950						 -														 759	875										 (4	378	325)									
	Planbaten	fase	1	-	te	bepaken	ifv	definitief	
RUP	-	eerste	inschatting	 (85	000)														
Totaal (4	463	325)								

	

Gemiddeld	werd	in	deze	voorbereidende	fase	gesteld	dat	een	gemengde	ontwikkeling	van	ca.	
20.000m²	volstaat	om	een	tribune	te	bouwen.	

2 Financiële/economische	doorrekening	
2.1 Ontwikkeling	stadiongronden	
2.1.1 Methodiek	
Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	methodiek	residuele	grondwaarde.	

Residuele	grondwaarde	
=	

Opbrengsten	in	verkoop	@	particulieren	
Minus	

Bouwkosten	–	ontwerpkosten	7%	-	derden	kosten	8%	(verkoop	–	marketing	–	verzekering	–	
coördinatie	–bouwheerschap	–	notaris	–	juridisch)	–	financiering	en	wet	Breyne	2%	

Minus	
Marge	(15%	-20%)	

	

De	belangrijkste	drivers	zijn	hierin	de	veronderstelde	verkoopwaarden	en	verkoopbaar	volume.	

Er	wordt	in	de	berekening	een	referentie	opgemaakt,	aangevuld	met	een	aantal	
variabiliteiten/scenario’s.	Dit	resulteert	in	een	vork	voor	de	potentiële	grondwaarde.	

appartement/hotel Commercieel/Kantoor	(CASCO
BVO 90																																	 	 100																	
Verkoopwaarde 2	400																												 	 216	000														 1	750														 175	000															
Totaal

BBO 101																															 	 105																	
Bouwkost 1	250																												 	 126	000														 950																	 99	750																	
Ontwerp 7% 8	820																		 7% 6	983																			
Bouwheerschap 5% 6	300																		 5% 4	988																			
commercialisatie 3% 6	480																		 3% 5	250																			
Financieringskost 2% 2	952																		 2% 2	339																			
Totaal	kosten 150	552														 119	309															

Winst 65	448																 55	691																	
waarvan
Marge	op	omzet	12% 288																												 	 25	920													 210														 21	000														

Residuele	grondwaarde/BVO 439																												 	 39	528													 347														 34	691														
Waarvan
Aankoopkosten	recreatie	terrein 22																														 	 521	000											 32																 521	000												
Stad	Deinze/BBO 200																												 	 -															
KMSK 217																											 	 315													

Totaal	te	ontwikkelen	oppervlakte 23	819																										 16	424											

fig.1: bepaling kostprijs tribune

fig.2
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Cafetaria en evenemententerrein
Voor het recreatief domein van de provincie zijn op korte termijn middelen 
voorzien voor de bouw van een cafetaria. In de opmaak van een masterplan dient 
dit in een eerste fase dus al realiseerbaar te zijn. Daarnaast is behoud van een 
evenemententterrein gevraagd. De huidige locatie op het voormalige voetbalveld is 
geen uitgangspunt. 
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ONTWERPEND ONDERZOEK IN DRIE MODELLEN
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Drie modellen
De kern van de opgave zoals geformuleerd door de provincie Oost-vlaanderen 
en de stad Deinze is de vraag naar een ruimtelijk ontwerp, vertrekkend vanuit een 
reeks scenario’s. 

Na de analyse zijn we gestart met het ontwerpend onderzoek. IN dit onderzoek 
is het de kunst om de ruimtelijke verschillen ten volle te onderzoeken en daar een 
aansprekende vorm voor te vinden. Dat vraagt om een aanpak waarin we enerzijds 
‘out of the box’ ontwerpen en anderzijds vanuit concrete, realistische ruimtelijke 
aanknopingspunten vertrekken. Uit het ontwerpend onderzoek zijn een aantal 
modellen voortgekomen. Opdat er sprake kan zijn van een samenhangend idee 
krijgt elk model een leitmotief, dat richting geeft aan de veelheid van te maken 
ontwerpkeuzes. Hierdoor krijgen de modellen in zekere zin een wat ‘extreem 
karakter’.  Het is dan ook niet de bedoeling om ‘uit de verschillende modellen te 
kiezen’, wel om ervan te leren en om elementen uit de modellen over te hevelen 
naar een volgende ontwerpstap nl. het opstellen van een aantal scenario’s. 
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Model 1: 
In dit eerste model vertrekken we van een compact maar gescheiden opzet: 
intensieve (sport-)programmaonderdelen worden gebundeld temidden van een 
extensieve parkruimte. Het contrast tussen een functioneel recreatief gebeuren en 
een extensief natuurlijk domein wordt ook in het beeld uitgespeeld. 
Het verlengde van de Brielstraat geldt als hoofdtoegang tot het gebied, zowel voor 
het extensieve recreatieparkt als voor de intensieve sportcluster. 



63MASTERPLAN  BRIELMEERSEN DEINZE, RAPPORT VOORKEURSSCENARIO

MODEL 1: COMPACT EN GESCHEIDEN
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Model 2:
Een gespreide verdeling van intensief geprogrammeerde clusters in een extensieve 
parkopzet is het uitgangspunt voor het 2de model. Een verbindende route 
vertrekkend vanaf de Stadionlaan en het verlengde van de Brielstraat loopt tussen 
atletiek en stadioncluster, naar de evenementencluster, tot aan de Leie-arm, 
langsheen de jachthaven en steekt de N35 onder aan de Brielpoort. 

De clusters krijgen d.m.v. een landschappelijke rand een geïsoleerde positie in het 
park. De rand biedt mogelijkheden voor een zeer locatiespecifieke invulling. Zo kan 
de rand richting parkzone, parkfuncties in haar opnemen en aan de binnenzijde van 
een cluster bijvoorbeeld transformeren naar tribune of gebouw.

buitentalud reageer op context park buitentalud reageer op context parkbinnentalud reageer op programmati-
sche invulling

locatiespecifieke uitwerking cluster
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MODEL 2: EEN GEÏNTEGREERD STADSPARK

CARRIÈRES-SOUS-POISSY
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Model 3:
In dit model worden de twee watersystemen en hun verschillen tot leidmotief 
gemaakt: Een geprogrammeerde schipdonkkade versus een natuurlijke Leie-oever. 
De sportvoorzieningen, en intensieve recreatieve programma’s worden langsheen 
het Schipdonkkaneel voorzien, langsheen een verhard aangelegde kade. Een 
maximale toegankelijkheid en verspreid parkeren in combinatie met grootschalige 
voorzieningen zorgt ervoor dat de kade als een nieuw soort stedelijke ruimte voor 
Deinze vorm krijgt. Het contrast met de extensieve Leie-oever wordt uitgespeeld. 
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MODEL 3: CONTRASTRIJKE OEVERS

SPEELNATUUR, EILAND TIENGEMETEN





SCENARIO’S
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Twee scenario’s
Het ontwerpend onderzoek naar een reeks van modellen legt een aantal 
ontwerpmogelijkheden bloot en stelt de opgave voor heel wat onderdelen 
op scherp: aandacht voor een meer natuurlijke Leie-oever die bovendien een 
duidelijke betekenis hoort te geven aan het recreatief domein;  het verlengde 
van de Brielstraat als toegang tot het domein in combinatie met een gedeelde 
parking voor zowel sport als recreatief domein is te verkiezen; een oplossing voor 
de jachthaven wordt bedacht op de huidige locatie, hiervoor zijn verschillende 
varianten (afhankelijk van het ambitieniveau) mogelijk; ... 

Deze inzichten hebben tot een aantal scenario’s geleid, waarvan we er in dit 
rapport de twee meest relevante uitleggen. De 2 scenario’s zijn in feite gebaseerd 
op het eerste model, een concentratie van sport in een noordelijke cluster en 
daaromheen het recreatief domein. Een ontworpen en geprogrammeerde parkrand 
maakt de overgang tussen sport en recreatie. In het uitgangsscenario is uitgegaan 
van een zo groot mogelijk behoud van de bestaande toestand en anderzijds een 
concentratie van bebouwing rondom het stadion, bij het voorkeursscenario ligt de 
ambitie hoger: het programma is meer gespreid terwijl er tegelijkertijd gezocht is 
naar meer samenhang tussen de planonderdelen. 
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Leieboord met variabele oplossingen
Om de Leie haar natuurlijke karakter terug te geven en de attractieve 
waarde, ecologische waarde en waterbergend vermogen te vergroten 
wordt per locatie een typeprofiel toegepast dat op maat van de locatie 
een maximale verbetering meegeeft. Hoe breder de oeverzone gemaakt 
kan worden hoe beter dit is voor de ecologie, waterberging en vooral de 
belevingswaarde van de Leieoever. Een brede oever maakt het mogelijk 
om te spelen met de positie van de bezoeker ten opzichte van het 
water en geeft een maximale variatie aan de oever in het lengteprofiel 
van de oever. 6 meter is de minimale maat voor een ecologische oever 
waarbinnen de verschillende natuurlijke zones een plaats kunnen krijgen 
zoals, moeraszone, drijfplantenzone en rietzone.

Er dient wel altijd rekening gehouden te worden met een goede 
oeverstabiliteit om afkalving door golfslag te voorkomen. Dit kan opgelost 
worden door palenschermen of door de juiste hellingshoek te voorzien.

A

B

B

C

C

B

A

B

C
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Maximaal scenario Leieboord: brede oeverzone met verschillende oevertypen/ gradiënten

Drijfplantenzone Rietzone Oeverzone

brede oeverzone met 
verschillende oevertypen/

gradiënten

helling 1:8 met terrassen

Minimaal scenario Leieboord: minimaal 6 meter brede oever
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Principeprofiel t.h.v. toegangspoortjes tot vrijliggende steiger

De jachthaven
Uit de analyse en gesprekken met de uitbater van de jachthaven blijkt dat er 
noodzaak is voor een verbeterde structuur van de jachthaven en haar omgeving. 
Doordat de jachthaven zeer lineair van karakter is, is deze vandaag moeilijk 
controleerbaar en beheersbaar. Dit is de grootste reden van het privatiseren van 
de oever met hekweken. Hiernaast zijn twee opties uitgewerkt die op de korte 
en langere termijn een verbetering voor de Leieoever kunnen betekenen en meer 
gebruik maken van de kwaliteiten die een jachthaven kan bieden.

Voor de korte termijn zit de meeste winst in het loskoppelen van de steigers van de 
oevers. Door op bepaalde plaatsen afsluitbare toegangspoortjes met loopplanken 
te voorzien richting de steigers, kan het hekwerk op de oever komen te vervallen.

Op de langere termijn liggen er kansen bij het herdefiniëren van de gehele 
jachthaven tot een compacte haven. Dit biedt grote voordelen voor het 
functioneren van de haven (controle), maar kan de haven vooral laten transformeren 
tot een recreatief aantrekkelijke verblijfsplek als schakel tussen de binnenstad en 
het recreatiedomein. Bij een compacte jachthaven zou een bijpassend gebouw 
ontwikkeld kunnen worden met terras aan het water, als icoon bij de poort tot de 
Brielmeersen waar plaats is voor een horeca of functies die een synergie aangaan 
met de Brielpoort.

Het is van belang om een bevaarbare ruimte van ten minste 29,90m vrij te houden 
voor de scheepvaart. Op de meeste plaatsen lijkt dit geen problemen te geven.
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Maximaal scenario haven

afsluitbare toegangspoortjes 
tot vrijliggende steigers

natuurlijke oever (talud 1:6)

Minimaal scenario haven
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UITGANGSSCENARIO
De oorspronkelijke wens van SK Deinze, nl. een ontwikkeling van het bijkomende 
programma voor de financiering van de nieuwe tribunes wordt gerealiseerd rondom 
het stadion. 

Het realiseren van ca. 20.000 m2 omheen het stadion levert een zeer verdichte site 
op,  zowel langs de Stadionlaan als langs het Schipdonkkanaal.  In beeld kan het 
vergeleken worden met (een gedeelte van) de ontwikkeling langsheen het spoor 
bij het station Brugge (buitenzijde stad). Een gevellengte van 140 meter (langs de 
Stadionlaan) met een reeks van volumes over 5 bouwlagen levert een beeld op van 
een dens bebouwd, moeilijk begrijpbaar en geïsoleerd stukje stad op. 
Behalve een geconcentreerde uitbreiding omheen het stadion, wordt de gehele 
sportcluster herschikt zodat een efficiente schikking ontstaat, die maximaal ruimte 
laat voor het omliggende park. De parking blijft liggen op de huidige locatie, de 
toegang verloopt via de Stadionlaan. De sportcluster wordt afgeschermd van het 
park d.m.v. een vernieuwd talud rondom.

Voor het recreatiedomein wordt uitgegaan van een minimale optimalisatie, 
vertrekkend vanuit de kwaliteiten van het bestaande. Het scenario gaat uit van 
het versterken en verbeteren van de bestaande structuren door bijvoorbeeld een 
nieuwe hiërarchie in de padenstructuur en het watersysteem aan te brengen. 
Laanstructuren definiëren verschillende gebruiksruimtes binnen een patchwork dat 
geënt is op het oude Leielandschap.

140 m

Brugge station: ontwikkeling over 5 bouwlagen
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parking Stadionlaan:
56

parking kade:
210

Programma uitgangsscenario
Het programma voor dit scenario bestaat uit een combinatie van een gedeelte 
commercieel programma (ca. 4600 m2) en residentieel programma (ca. 16000 m2). 
De bebouwing wordt voorzien langsheen de huidige twee onbebouwde zijden van 
het stadion in het Noorden (Schipdonkkanaal) en het Oosten (Stadionlaan).
 
Hoewel we in dit scenario inzetten op een logische en leesbare verbinding in 
het verlengde van de Brielstraat, komt door de concentratie aan de Stadionlaan 
vooral deze laatste stadszijde in beeld. De toegang tot het provinciaal recreatief 
domein en de sportcluster langs de binnenzijde wordt laagdynamisch ingezet. De 
sportcluster wordt opgeruimd en gedeeltelijk geherstructureerd. De bestaande 
parking zowel voor het stadion als achterliggend blijft behouden. 
Het is een scenario voorgebouwd op de bestaande situatie en met een relatief 
beperkte ambitie. 
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wonen
hotel
handel en recreatie
sport
tribune
cafetaria
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Landschappelijk opzet uitgangsscenario
Het scenario gaat uit van het versterken en verbeteren van de bestaande 
structuren door bijvoorbeeld een duidelijkere hiërarchie in de padenstructuur 
en het watersysteem aan te brengen. Laanstructuren definiëren verschillende 
gebruiksruimtes binnen een patchwork dat geënt is op het oude Leielandschap.
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Aantakken op stedelijke as

Sportvelden 
school

jachthaven als 
hoofdentree
nieuw gebouw met ruimte voor optredens 
(evenementen)

duidelijke begrenzing park-
rand met talud en bomenrij

Behoud  en versterken 
reigerkolonie

cafetaria als sleutelplek
in domein
naast speeltuin

hiërarchie paden  
aanbrengen

mini opeluchttheater

Behoud bestaande gebouwen

behoud en versterken boskernen

opwaarderen waterstructuur 
(orientatie)

versterken laanstructuur 
Schipdonkkanaal

opnemen programma in raamwerk

transparant bomenscherm 
richting Leie

kinderboerderij

lanen link oude cultuurlandschap

behoud laanstructuren
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Uitgangspunten

• De realisatie gebeurt in 2 fases (zie verder)
• Er gaat veel aandacht naar de visuele kwaliteit van het stadion en de bijhorende 

ontwikkelingen. In het bijzonder van op de Tweebruggenlaan moeten het stadion en 
de bijhorende ontwikkelingen visueel aantrekkelijk zijn. Het stadion en de bijhorende 
ontwikkelingen moeten als een gesloten geheel worden ervaren, zonder dat hierbij 
ononderbroken wanden hoger dan de tribunes worden gecreëerd.

• Om de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit van het stadion en de 
bijhorende ontwikkelingen te waarborgen, wordt gewerkt met een stedenbouwkundige 
ontwerpwedstrijd met een onafhankelijke jury.

• Alle opbrengsten die de Stad ontvangt van de ontwikkelingen op de stadiongrond 
zullen terug worden geïnvesteerd in het projectgebied.

• Er komt een nieuwe overeenkomst tussen Provincie en Stad. Deze overeenkomst 
voorziet in afspraken over: 

 • De noodzakelijke grondenruil, waarbij volgende principes voorop staan: 
                 -  De intensieve sportcluster wordt volledig eigendom van de Stad
                  - De geprogrammeerde parkrand en het extensief natuurlijk domein worden 
                    volledig eigendom van de Provincie.
•  De ontwikkeling en het beheer van het portaal in het verlengde van de Brielstraat
• De ontwikkeling en het beheer van de stedelijke as voor zacht verkeer tussen de 
   Brielstraat en het Schipdonkkanaal
• De herstructurering en het beheer van de intensieve sportcluster
• De ontwikkeling en het beheer van de geprogrammeerde parkrand
• De ontwikkeling en het beheer van de mogelijke stedelijke ontwikkeling die de portaalfunctie  
  visueel accentueert en ondersteunt aan het portaal in het verlengde van de Brielstraat
•  De verplaatsing van de 2 oefenterreinen van de huidige locatie aan het jeugdcomplex naar de 
  nieuwe locatie aan het Schipdonkkanaal en het beheer ervan
•  De ontwikkeling en het beheer van de gemeenschappelijke centrale parking

Voorkeursscenario
Dit scenario bouwt op een meer expliciete wijze verder op model 1: een compacte logisch 
gestructureerde sportcluster temidden van een extensief recreatief parkopzet. De parkrand 
(tussen sportcluster en extensief park) is een ontworpen planonderdeel, opgeladen met de meest 
intensieve parkprogramma-onderdelen.

De intensieve sportcluster wordt herschikt rond het te behouden stadion en de atletiekpiste. 
De nieuwe positie van de parking laat op logische wijze het dubbelgebruik toe tussen sport en 
recreatie. Een verdeling van het gebouwd programma zorgt voor een groter ruimtelijk evenwicht, 
een betere verdeling van dynamiek en een grotere ruimtelijke kwaliteit. 
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mogelijke stedelijke 
ontwikkeling
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Programma voorkeursscenario
Hoewel een groot gedeelte van het gebouwde programma nog steeds 
geconcentreerd zit rondom het stadion, is een deel van het stedelijk programma 
overgeheveld naar het parkgedeelte en de toegang in het verlengde van de 
Brielstraat. Hierdoor onstaat een betere verdeling van programma en stedelijke 
dynamiek: zowel het opladen van de nieuwe as in het verlengde van de Brielstraat, 
dwars door de sportcluster als ook een gezicht van het nieuwe stadion aan de 
Stadionlaan maken deel uit van dit opzet. Bovendien is de marktconformiteit van dit 
voorstel groter. 

Bovendien wordt met de mogelijke inzet van stedelijk programma in het verlengde 
van de Brielstraat ingezet op een zichtbare en functionele verbinding met de 
centrumstad. Stad Deinze steekt de N-weg over.  
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mogelijke stedelijke 
ontwikkeling
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Fasering 

Fase I

In een eerste fase dient het programma rondom het stadion gerealiseerd te 
worden. Zowel de bouw van de nieuwe tribunes, als de bouw van een programma 
i.k.v. de financiering van de tribunes worden in deze 1ste stap voorzien. 
Het behoud van de oefenvelden en de bestaande parking zijn in deze fase het 
uitgangspunt. De overige sportterreinen in de parkrand worden geherstructureerd.
Bovendien wordt het min. scenario voor de jachthaven uitgewerkt. Dit komt neer op 
een verbetering van de huidige situatie met een vrijliggende steiger waardoor het 
hekwerk beperkt kan worden.

Uitgangspunten

Fase 1 behelst volgende ontwikkelingen:

• private ontwikkeling van maximaal 18.000 m² bruto-vloeroppervlakte op de 
stadiongrond (in eigendom van SK Deinze), met een onderscheid tussen: 
 • ontwikkeling van maximaal 15.000 m² BVO, te verdelen over de functies 

‘wonen’ (maximaal 10.000 m² BVO) en ‘sport- of recreatiegerelateerde 
commerciële activiteiten, incl. gezondheidscentrum’ (maximaal 5000 m² BVO)

• ontwikkeling van een hotel of vergelijkbare verblijfsrecreatieve functie (tijdelijk 
verblijf, geen domicilie mogelijk, bv. zorghotel), (maximaal 5000 m² BVO) 

• ontwikkeling portaal als toegangspoort tot het volledige gebied in het verlengde van 
de Brielstraat

•  ontwikkeling stedelijke as voor zacht verkeer tussen de Brielstraat en het 
Schipdonkkanaal

•  herstructurering intensieve sportcluster (2 oefenterreinen aan jeugdcomplex blijven 
binnen deze fase behouden)

•  begin ontwikkeling geprogrammeerde parkrand
•  bouw cafetaria in geprogrammeerde parkrand 
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Programma Fase I

In een eerste fase dient het programma rondom het stadion gerealiseerd te 
worden.  Het behoud van de oefenvelden en de bestaande parking zijn in 
deze fase het uitgangspunt. De overige sportterreinen in de parkrand worden 
geherstructureerd. 
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wonen
hotel
handel en recreatie
sport
tribune
cafetaria

wonen

max. toelaatbaar totaal
gezondheidscentrum / 
handel/recreatie
max. toelaatbaar totaal

hotel
max. toelaatbaar totaal

MAX. TOELAATBAAR TOTAAL

   600 7    4200
   550  5    2750
   10.000
        
     
     5.000
   

     5.000

   18.000

lagenFASE I
totale 

oppervlaktevloer-oppervlakte
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Stadion

Een nieuwe hoofdtribune voor het stadion 
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Fase 2 behelst volgende ontwikkelingen:

• mogelijke stedelijke ontwikkeling die de portaalfunctie visueel 
accentueert en ondersteunt aan het portaal in het verlengde van 
de Brielstraat

•  verplaatsing van de 2 oefenterreinen van de huidige locatie 
aan het jeugdcomplex naar de nieuwe locatie aan het 
Schipdonkkanaal

•  ontwikkeling van de gemeenschappelijke centrale parking

Fase 2: Uitgangspunten

P(300 PP)
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wonen
hotel
handel en recreatie
sport
tribune
cafetaria

wonen

max. toelaatbaar totaal
gezondheidscentrum / 
handel/recreatie
max. toelaatbaar totaal

hotel
max. toelaatbaar totaal

MAX. TOELAATBAAR TOTAAL

   600 7    4200
   550  5    2750
   10.000
        
     
     5.000
   

     5.000

   18.000

lagenFASE I
totale 

oppervlaktevloer-oppervlakte

FASE II
mogelijke stedelijke ontwikkeling

mogelijke stedelijke 
ontwikkeling
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Geprogrammeerde parkrand en provinciaal domein

Het landschap van het provinciaal domein is minimaal geprogrammeerd en biedt ruimte voor 
spontane toe-ëigening zoals bbq, fietsen, lopen, vissen e.d. Het heeft een zeer natuurlijke 
uitstraling geënt op een natuurlijk Leielandschap. Het natuurlijke landschap biedt kansen voor 
natuurgericht programma zoals bijvoorbeeld avontuurlijk spelen (referentie Tiengemeten). 
Loslopende grazers worden ingezet voor ‘natuurlijk beheer’. Het domein kan eveneens 
ecosysteemdiensten vervullen door als klimaatbuffer te dienen voor het Leiesysteem 
(waterberging).

Een intensieve parkrand vormt de overgang en buffer tussen de sportcluster en het extensieve 
recreatiedomein. De meeste functies vanuit het recreatiedomein zoals een kinderboerderij, 
evenementenweide,... kunnen in deze parkrand een plaats krijgen.

Driedeling: 1. intensieve sportcluster, 2. geprogrammeerde parkrand, 
3.extensief natuurlijk Provinciaal domein
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Aantakken op stedelijke as

Sportvelden 
school

max. inzetten op 
waterstructuur

compacte jachthaven 
omsloten door natuur

Cafetaria met (water)speeltuin als 
schakel tussen sportcluster (link 
voetbalkantine), parkrand en provinciaal 
domein

duidelijke begrenzing 
parkrand met talud en 

bomenrij

vernatuurlijken
Ooievaarsdorp | link met reiger-
kolonie

behoud 
bebouwingsrelicten

(tijdslagen van parkdomein)

evenementenweide ca 8000 m2

behoud en versterken boskernen

inzetten op oeverzones |
bloemenweide met 
boomgroepen

max. inzetten op natuur-
lijke oevers langs Leie

versterken laanstructuur 
Schipdonkkanaal

transparant bomenscherm 
richting Leie

behoud laanstructuren

verblijfsplaatsen 
aan Leie

Kinderboerderij
ca 8000 m2

vergroten boomgaard





FINANCIËLE/ECONOMISCHE DOORREKENING
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Ontwikkeling stadiongronden
Methodiek

Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek residuele grondwaarde.

De belangrijkste drivers zijn hierin de veronderstelde verkoopwaarden en 
verkoopbaar volume.
Er wordt in de berekening een referentie opgemaakt, aangevuld met een aantal 
variabiliteiten/scenario’s. Dit resulteert in een vork voor de potentiële grondwaarde.

Uitgangspunten

• Volume/programma op stadiongrond voor de financiering van de tribunes:
- Max 18.000 m² (rekening houdend met voorwaarde hotel)
 - Wonen: 7.000m² - 10.000m²
 - Commercieel/kantoor/sport-gerelateerd/horeca/ gezondheidscentrum (niet 
verblijf): 2.000m²- 5.000m² 
 - Hotelfunctie: 0m² - 5.000m²

• Verkoopwaarde: de verkoopwaarde wordt vastgelegd op wonen: €2.400/m² 
en andere (casco): €1.800/m²

- Referentie verkoopwaarden FOD gepubliceerd: 2.300/m² - €3.000/m²
- Benchmark centrumontwikkelingen: €2.800/m² - 3.100/m²
- Huur commercieel – kantoor: €100/m²/jaar – yield 5.5% 

• Contractuele en onderlinge afspraken verdeling opbrengsten:
- Bij aankoop/verkoop van de stadiongronden werden volgende afspraken gemaakt 
tussen SK Deinze/stad  Deinze m.b.t. de ontwikkeling op de stadiongronden:
  - Grondwaarde woonontwikkeling: €200 /m² NVO @  
  stad Deinze – saldo @ SK Deinze
€  - Grondwaarde hotel: 50% @ stad Deinze – 50% @  
  SK Deinze
€  - Andere (sport/kantoor/

commercieel/):grondopbrengsten @ SK Deinze

• Binnen de stuurgroep werden volgende afspraken gemaakt m.b.t. de verdeling 
van de grondopbrengsten van de ontwikkeling aan de toegangspoort van het 
gebied

 €- 50% @ stad Deinze – 50% Provincie Oost-Vlaanderen Exclusief ten behoeve 
van de aanleg van het openbaar domein binnen het project gebied
• Ambitie: de verschillende actoren binnen het gebied hebben volgende 

ambities binnen het project gebied:

 - SK Deinze: 
Bouw van nieuwe tribunes conform de voorschriften van de voetbalbond, 8.000 
plaatsen, waarvan 5.000 zitplaatsen. Als uitgangspunt wordt van de eerder 
bekomen bouwvergunning vertrokken. (Investering ca. €4.5 mio). Het is de ambitie 
om deze investering te financieren via opbrengsten van ontwikkeling op de 
stadiongronden. Kost-efficiënt ontwerp zal noodzakelijk zijn om binnen  
budget tribunes te bouwen.
Bijkomend programma: Vip-ruimte – brasserie – kantoren voetbal – ca. 1.750m² 
- investering ca. 3.5 mio. Dient binnen businessplan SK Deinze gefinancierd te 
worden

-Stad Deinze:
Aanleg openbaar domein Sportcluster. Investering geraamd door de stad Deinze: 
€6.3 mio, incl. btw – excl. Ontwerp)

- Provincie Oost-Vlaanderen:
€Op korte termijn (5 jaar) worden volgende werken gepland: (her)-aanleg 
padenstructuur – nieuwe cafetaria - aanleg evenemententerrein. Investering paden 
binnen contour provinciaal domein ca. 437.000 euro.

	

Gemiddeld	werd	in	deze	voorbereidende	fase	gesteld	dat	een	gemengde	ontwikkeling	van	ca.	
20.000m²	volstaat	om	een	tribune	te	bouwen.	

2 Financiële/economische	doorrekening	
2.1 Ontwikkeling	stadiongronden	
2.1.1 Methodiek	
Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	de	methodiek	residuele	grondwaarde.	

Residuele	grondwaarde	
=	

Opbrengsten	in	verkoop	@	particulieren	
Minus	

Bouwkosten	–	ontwerpkosten	7%	-	derden	kosten	8%	(verkoop	–	marketing	–	verzekering	–	
coördinatie	–bouwheerschap	–	notaris	–	juridisch)	–	financiering	en	wet	Breyne	2%	

Minus	
Marge	(15%	-20%)	

	

De	belangrijkste	drivers	zijn	hierin	de	veronderstelde	verkoopwaarden	en	verkoopbaar	volume.	

Er	wordt	in	de	berekening	een	referentie	opgemaakt,	aangevuld	met	een	aantal	
variabiliteiten/scenario’s.	Dit	resulteert	in	een	vork	voor	de	potentiële	grondwaarde.	

appartement/hotel Commercieel/Kantoor	(CASCO
BVO 90																																	 	 100																	
Verkoopwaarde 2	400																												 	 216	000														 1	750														 175	000															
Totaal

BBO 101																															 	 105																	
Bouwkost 1	250																												 	 126	000														 950																	 99	750																	
Ontwerp 7% 8	820																		 7% 6	983																			
Bouwheerschap 5% 6	300																		 5% 4	988																			
commercialisatie 3% 6	480																		 3% 5	250																			
Financieringskost 2% 2	952																		 2% 2	339																			
Totaal	kosten 150	552														 119	309															

Winst 65	448																 55	691																	
waarvan
Marge	op	omzet	12% 288																												 	 25	920													 210														 21	000														

Residuele	grondwaarde/BVO 439																												 	 39	528													 347														 34	691														
Waarvan
Aankoopkosten	recreatie	terrein 22																														 	 521	000											 32																 521	000												
Stad	Deinze/BBO 200																												 	 -															
KMSK 217																											 	 315													

Totaal	te	ontwikkelen	oppervlakte 23	819																										 16	424											
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Fase 1

Fase 2

2.1.2 SWOT	

	

2.1.3 Uitgangspunten	
Er	wordt	in	de	berekeningen	vertrokken	van	het	voorkeurscenario,	zijnde	scenario	2	in	2	fasen.	

	

SWOT analyse Voorkeursscenario als basis voor berekeningen (2 fasen)
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Ontwikkeling stadiongronden
Doorrekening grondopbrengsten 

Op projectniveau wordt de residuele grondwaarde bepaald op €7.300.000.
Details van de berekeningen kunnen teruggevonden worden in onderstaande tabel.

De verdeling gebaseerd op de onderlinge afspraken wordt in onderstaande figuur voorgesteld. 
Verdeling van eventuele meer- en minderopbrengsten bij later vermarkten van de gronden, dienen 
vastgelegd te worden.

Om de mogelijke impact op de verkoopwaarde in kaart te brengen, werd een uitgebreide 
sensitiviteiten analyse uitgevoerd. Hierin wordt duidelijk dat ifv van de markt de resultaten van de 
betrokken actoren sterk kunnen variëren:

Totale grondopbrengsten worden ingeschat tussen €3,6 mio– €11,6 mio, wat zich binnen de 
huidige afspraken vertaalt naar:
- Grondopbrengsten SK Deinze – tussen €0 – €5,6 mio
- Grondopbrengsten stad Deinze – tussen €2,9 mio - €4,1 mio 
- Grondopbrengsten Provincie Oost-Vlaanderen €708k - €1,9 mio

De grondwaarde zal bepaald worden door de inschatting van eventuele ontwikkelende partijen van 
de verkoopwaarden.

	

De	verdeling	gebaseerd	op	de	onderlinge	afspraken	worden	in	onderstaande	figuur	voorgesteld.	
Verdeling	van	eventuele	meer-	en	minderopbrengsten	bij	later	vermarkten	van	de	gronden,	dienen	
vastgelegd	te	worden.	

Om	de	mogelijke	impact	op	de	verkoopwaarde	in	kaart	te	brengen,	werd	een	uitgebreide	
sensitiviteiten	analyse	uitgevoerd.	Hierin	wordt	duidelijk	dat	ifv	van	de	markt	de	resultaten	van	de	
betrokken	actoren	sterk	kunnen	variëren:	

Totale	grondopbrengsten	worden	ingeschat	tussen	€3,6	mio–	€11,6	mio,	wat	zich	binnen	de	huidige	
afspraken	vertaalt	naar:	

Residuele	grondwaarde Totaal
Verkoopwaarde Oppervlakte eenheidsprijsTotaal
Fase	1
Wonen	-	verkoopbaar	(85%) 8	500										 2	400											 20	400	000			 4	840										 2	600											 12	584	000								
Gezondheidscentrum	casco 5	000										 1	800											 9	000	000					
handel/recreatie	casco -														 -																

Totaal 29	400	000		 12	584	000							 41	984	000		

Kosten
Fase	1
Wonen 10	000								 1	300											 13	000	000			 5	500										 1	300											 7	150	000										
Gezondheidscentrum/kantoor/commercieel/recreatief	
casco/Horeca/VIP 5	000										 950														 4	750	000					

400
Ontwerpkosten	(architect	-	ir	stabiliteit	-	ir	technieken	-	EPB	-	
veiligheid	-	… 7% 17	750	000		 1	242	500					 7% 7	150	000				 500	500													
Derden	-	coordinatie	-	juridisch	-	notaris	-	makelaar-	
verzekering	-	wedstrijd 8% 17	750	000		 1	420	000					 8% 7	150	000				 572	000													
Financieringskost	-	wet	Breyne 2% 20	412	500		 408	250								 2% 8	222	500				 164	450													 218

Totaal 20	820	750		 8	386	950									 29	207	700		
Grondwaarde	Hotel -														 420														 -																 -														 420														 -																					

Netto	meerwaarde 8	579	250					 4	197	050										
Marge	ontwikkeling	op	investering	(opstal	en	grond) 15% 25	565	217		 3	834	783					 15% 10	942	609		 1	641	391										

Residuele	grondwaarde 4	744	467					 2	555	659										 7	300	126				
waarde	per	m2	BBO 351														 528																			
Aandeel	stad	recreatief	domein	@	SK	Deinze 521	000								 -																					
Aandeel	stad	wonen 8	500										 200 1	700	000					 1	277	829										 3	498	829					
Aandeel	stad	Hotel 50% -																
Aandeel	Provincie -																 1	277	829										 1	277	829					
Aandeel	SK	deinze 2	523	467					 -																					 2	523	467					

Fase	1 Fase	2

	

De	verdeling	gebaseerd	op	de	onderlinge	afspraken	worden	in	onderstaande	figuur	voorgesteld.	
Verdeling	van	eventuele	meer-	en	minderopbrengsten	bij	later	vermarkten	van	de	gronden,	dienen	
vastgelegd	te	worden.	

Om	de	mogelijke	impact	op	de	verkoopwaarde	in	kaart	te	brengen,	werd	een	uitgebreide	
sensitiviteiten	analyse	uitgevoerd.	Hierin	wordt	duidelijk	dat	ifv	van	de	markt	de	resultaten	van	de	
betrokken	actoren	sterk	kunnen	variëren:	

Totale	grondopbrengsten	worden	ingeschat	tussen	€3,6	mio–	€11,6	mio,	wat	zich	binnen	de	huidige	
afspraken	vertaalt	naar:	

Residuele	grondwaarde Totaal
Verkoopwaarde Oppervlakte eenheidsprijsTotaal
Fase	1
Wonen	-	verkoopbaar	(85%) 8	500										 2	400											 20	400	000			 4	840										 2	600											 12	584	000								
Gezondheidscentrum	casco 5	000										 1	800											 9	000	000					
handel/recreatie	casco -														 -																

Totaal 29	400	000		 12	584	000							 41	984	000		

Kosten
Fase	1
Wonen 10	000								 1	300											 13	000	000			 5	500										 1	300											 7	150	000										
Gezondheidscentrum/kantoor/commercieel/recreatief	
casco/Horeca/VIP 5	000										 950														 4	750	000					

400
Ontwerpkosten	(architect	-	ir	stabiliteit	-	ir	technieken	-	EPB	-	
veiligheid	-	… 7% 17	750	000		 1	242	500					 7% 7	150	000				 500	500													
Derden	-	coordinatie	-	juridisch	-	notaris	-	makelaar-	
verzekering	-	wedstrijd 8% 17	750	000		 1	420	000					 8% 7	150	000				 572	000													
Financieringskost	-	wet	Breyne 2% 20	412	500		 408	250								 2% 8	222	500				 164	450													 218

Totaal 20	820	750		 8	386	950									 29	207	700		
Grondwaarde	Hotel -														 420														 -																 -														 420														 -																					

Netto	meerwaarde 8	579	250					 4	197	050										
Marge	ontwikkeling	op	investering	(opstal	en	grond) 15% 25	565	217		 3	834	783					 15% 10	942	609		 1	641	391										

Residuele	grondwaarde 4	744	467					 2	555	659										 7	300	126				
waarde	per	m2	BBO 351														 528																			
Aandeel	stad	recreatief	domein	@	SK	Deinze 521	000								 -																					
Aandeel	stad	wonen 8	500										 200 1	700	000					 1	277	829										 3	498	829					
Aandeel	stad	Hotel 50% -																
Aandeel	Provincie -																 1	277	829										 1	277	829					
Aandeel	SK	deinze 2	523	467					 -																					 2	523	467					

Fase	1 Fase	2
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Uitgaande van een programma van 18.000m², geeft onderstaande figuur de haalbaarheid van de 
stadion ontwikkeling (rekening houdend met een investering van de tribunes (€4.5 mio).

Impact fiscaliteit

Binnen de stadion ontwikkeling zijn een aantal fiscale issues verder te onderzoeken door SK 
Deinze:
1. Btw op ontwikkeling tribunes: na te gaan of de investeringskosten van de tribunes aftrek van btw 
geheel of gedeeltelijk toelaten. Deze is afhankelijk van een eventueel terugverdienmodel en maakt 
integraal deel uit van verdere verfijning van het businessplan van SK Deinze. Potentiële lagere 
investering bij de bouw van de tribunes: ca. €950.000 (niet in rekening gebracht in bovenstaande.
2. Meerwaarde belasting op grondaandelen: Mogelijk dient een meerwaarde belasting betaald 
te worden door SK Deinze op de gerealiseerde meerwaarde op de gronden. De berekening van 
deze meerwaarde is afhankelijk van het interne businessplan en verder ontwikkelingsstrategie 
van de site. Onderzoek maakt deel uit van de opmaak van het businessplan van SK Deinze m.b.t. 
de verdere stadionontwikkeling. De potentiële meerwaarde belasting bedraagt in bovenstaande 
scenario 0€. In geval een grondwaarde binnen SK Deinze gerealiseerd wordt van €5 mio, zal 
deze potentieel tussen €500.000 en 800.000 bedragen.

• Grondopbrengsten	SK	Deinze	–	tussen	€0	–	€5,6	mio	
• Grondopbrengsten	stad	Deinze	–	tussen	€2,9	mio	-	€4,1	mio		
• Grondopbrengsten	Provincie	Oost-Vlaanderen	€708k	-	€1,9	mio	

De	grondwaarde	bepaald	zal	worden	door	de	inschatting	van	eventuele	ontwikkelende	partijen	van	
de	verkoopwaarden.	

Uitgaande	van	een	programma	van	15.000m²,	geeft	onderstaande	figuur	de	haalbaarheid	van	de	
stadion	ontwikkeling	(rekening	houdend	met	een	investering	van	de	tribune	(€4.5	mio).	

	

	

2.1.5 Impact	fiscaliteit	
Binnen	de	stadion	ontwikkeling	zijn	een	aantal	fiscale	issues	verder	te	onderzoeken	door	SK	Deinze:	

1. Btw	op	ontwikkeling	tribune:	na	te	gaan	of	de	investeringskosten	van	de	tribune	aftrek	van	
btw	geheel	of	gedeeltelijk	toelaten.	Deze	is	afhankelijk	van	een	eventueel	terugverdienmodel	
en	maakt	integraal	deel	uit	van	verdere	verfijning	van	het	businessplan	van	SK	Deinze.	
Potentiële	lagere	investering	bij	de	bouw	van	de	tribune:	ca.	€950.000	(niet	in	rekening	
gebracht	in	bovenstaande.	

2. Meerwaarde	belasting	op	grondaandelen:	Mogelijk	dient	een	meerwaarde	belasting	betaald	
te	worden	door	SK	Deinze	op	de	gerealiseerde	meerwaarde	op	de	gronden.	De	berekening	
van	deze	meerwaarde	is	afhankelijk	van	het	interne	businessplan	en	verder	
ontwikkelingsstrategie	van	de	site.	Onderzoek	maakt	deel	uit	van	de	opmaak	van	het	
businessplan	van	SK	Deinze	m.b.t.	de	verdere	stadionontwikkeling.	De	potentiële	
meerwaarde	belasting	bedraagt	in	bovenstaande	scenario	bedraagt	0€.	In	geval	een	
grondwaarde	binnen	SK	Deinze	gerealiseerd	wordt	van	€5	mio,	zal	deze	potentieel	tussen	
€500.000	en	800.000	bedragen.	
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Ontwikkeling stadiongronden
Besluit

Op projectniveau wordt de residuele grondwaarde bepaald op €7.300.000.
De vooropgestelde ontwikkelingen (18.000m² + 5.500m² gemengde ontwikkeling) op de site 
kunnen een grondopbrengst genereren binnen de vork: €3,6 mio en €11,6 mio.
De ambities van de verschillende partijen op de site vragen een investering van ca. €17 mio tot €22 
mio.
Er kan besloten worden dat bijkomende middelen nodig zijn om de verschillende ambities in te 
vullen. Duidelijke afspraken dienen hierover gemaakt te worden tussen de verschillende partijen ifv 
verdere ontwikkeling.
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Referentie	scenario	C	gefaseerd	(cfr	residuele	grondwaarde 15	000								 5	500										 7	300	126				 3	498	829			 1	277	829			 2	523	467			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2200	-	Fase	2	€2400 15	000								 5	500										 4	980	126				 3	077	960			 856	960						 1	045	207			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2300	-	Fase	2	€2500 15	000								 5	500										 6	140	126				 3	288	395			 1	067	395			 1	784	337			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2400	-	Fase	2	€2600 15	000								 5	500										 7	300	126				 3	498	829			 1	277	829			 2	523	467			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2500	-	Fase	2	€2700 15	000								 5	500										 8	460	126				 3	709	264			 1	488	264			 3	262	598			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2600	-	Fase	2	€2800 15	000								 5	500										 9	620	126				 3	919	699			 1	698	699			 4	001	728			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2700	-	Fase	2	€2900 15	000								 5	500										 10	780	126		 4	130	134			 1	909	134			 4	740	859			
Verkoopwaarde	commercieel	€1500 15	000								 5	500										 5	995	778				 3	498	829			 1	277	829			 1	219	120			
Verkoopwaarde	commercieel	€1600 15	000								 5	500										 6	430	561				 3	498	829			 1	277	829			 1	653	902			
Verkoopwaarde	commercieel	€1700 15	000								 5	500										 6	865	343				 3	498	829			 1	277	829			 2	088	685			
Verkoopwaarde	commercieel	€1800 15	000								 5	500										 7	300	126				 3	498	829			 1	277	829			 2	523	467			
Verkoopwaarde	commercieel	€1900 15	000								 5	500										 7	734	909				 3	498	829			 1	277	829			 2	958	250			
Verkoopwaarde	commercieel	€2000 15	000								 5	500										 8	169	691				 3	498	829			 1	277	829			 3	393	033			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2200	-	Fase	2	€2400	-	
commercieel	€1500 15	000								 5	500										 3	675	778				 3	077	960			 856	960						 (259	141)					
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2300	-	Fase	2	€2500	-	
commercieel	€1600 15	000								 5	500										 5	270	561				 3	288	395			 1	067	395			 914	772						
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2400	-	Fase	2	€2600	-	
commercieel	€1700 15	000								 5	500										 6	865	343				 3	498	829			 1	277	829			 2	088	685			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2500	-	Fase	2	€2700	-	
commercieel	€1800 15	000								 5	500										 8	460	126				 3	709	264			 1	488	264			 3	262	598			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2600	-	Fase	2	€2800	-	
commercieel	€1900 15	000								 5	500										 10	054	909		 3	919	699			 1	698	699			 4	436	511			
Verkoopwaarde	residentieel	fase	1	€2700	-	Fase	2	€2900	-	
commercieel	€	2000 15	000								 5	500										 11	649	691		 4	130	134			 1	909	134			 5	610	424			
Fase	1:	7000m²	wonen	-	5000	m²	kantoor	-	3000m²	hotel 15	000								 5	500										 7	648	739				 3	618	829			 1	277	829			 2	752	080			
Fase	1:	7000m²	wonen	-	3000	m²	kantoor	-	5000m²	hotel 15	000								 5	500										 7	477	439				 4	038	829			 1	277	829			 2	160	780			
Fase	1:	10000m²	wonen	-	2000	m²	kantoor	-	3000m²	hotel 15	000								 5	500										 7	043	176				 4	128	829			 1	277	829			 1	636	517			
Fase	2:	8000m²	wonen	ipv	5500m² 15	000								 8	000										 8	461	789				 4	079	661			 1	858	661			 2	523	467			
Fase	2:	5000m²	wonen	en	3000m²	hotel	functie 15	000								 5	000										 8	163	446				 3	930	489			 1	709	489			 2	523	467			
programma	10%	hoger 16	500								 6	325										 8	056	994				 3	945	504			 1	469	504			 2	641	987			
programma	15%	hoger 17	250								 6	325										 8	395	145				 3	945	504			 1	469	504			 2	980	138			
programma	20%	hoger 18	000								 6	600										 8	760	151				 4	094	395			 1	533	395			 3	132	361			
Programma	rond	stadion	20.000m²	(	10.000m²	wonen	-	
10.000m²	commercieel/hotel) 20	000								 5	500										 9	554	463				 3	498	829			 1	277	829			 4	777	804			
Programma	10%	lager 13	500								 4	950										 6	570	113				 3	201	046			 1	150	046			 2	219	021			
B/N	15% 15	000								 5	500										 6	927	083				 3	312	308			 1	091	308			 2	523	467			
B/N	12% 15	000								 5	500										 7	926	213				 3	558	829			 1	277	829			 3	089	554			
B/N	20% 15	000								 5	500										 5	261	865				 2	901	438			 780	438						 1	579	989			
Bouwkosten	ingeschat	op	€1200/m²	(laag!!) 15	000								 5	500										 9	704	776				 3	821	404			 1	600	404			 4	282	967			
Bouwkosten	ingeschat	op	€1250/m²	(laag!!) 15	000								 5	500										 8	502	451				 3	660	117			 1	439	117			 3	403	217			
Bouwkosten	ingeschat	op	€1300/m²	(laag!!) 15	000								 5	500										 7	300	126				 3	498	829			 1	277	829			 2	523	467			
Bouwkosten	ingeschat	op	€1350/m²	(laag!!) 15	000								 5	500										 6	097	801				 3	337	542			 1	116	542			 1	643	717			
max 11	649	691		 4	130	134			 1	909	134			 5	610	424			
min 3	675	778				 2	901	438			 780	438						 (259	141)					
gemiddeld 7	636	263				 3	619	799			 1	345	188			 2	671	277			
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