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Dit is een participatiekader.

In deze kaders staat verwerkte input die we gekregen hebben tijdens de eerste 
participatiemarkt voorafgegaan door 5 thematische werkgroepen in maart 2018, 
2 werkateliers in maart en juni 2018 en de tweede participatiemarkt in juni 2018. 
Tijdens de eerste participatieronde in maart 2018 hebben we de leden van de GECORO, 
PROCORO en het lokaal woonoverleg ook actief bevraagd. Deze input hebben we ook 
verwerkt.

Deze input is grondig bekeken en was een wezenlijk deel van de visievorming in dit 
raamwerk. De meningen die u doorheen dit document zal lezen zijn natuurlijk subjectief 
en individueel. Het zijn markante opmerkingen of veel gehoorde feedback over het gebied. 
Het zijn dus geen beslissingen die door de werkgroep of stuurgroep genomen zijn maar 
geven wel een goed beeld op wat er leeft in het brede veld. Ze zijn inspirerend bedoeld.
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DE OPGAVE 
Dit raamwerk legt voor het gebied dat beide Scheldeoevers omvat 
in het centrum van Oudenaarde een aantal principes vast. Het is een 
ruimtelijk raamwerk om beslissingen in de toekomst aan af te toetsen. 
Het heeft het statuut van een richtinggevend plan waarin de krachtlijnen 
zijn vastgelegd. Deze kwamen tot stand binnen een uitgebreid 
participatief traject waar overheden, burgers, verenigingen en experten 
bij betrokken waren. Het is een eerste stap in de trechtervorming om 
tot concrete invullingen te komen van enkele belangrijke sites (de 
sportsite, site Santens, site Vande Moortel en site Alvey), maar focust 
op de samenhang en de grote doelstellingen voor het gebied. Zo weten 
we waar we naar toe willen en kunnen we telkens de vraag stellen bij 
deelprojecten: hoe dragen ze bij tot en hoe spelen ze in op de algemene 
visie en doelstelling die het raamwerk naar voor schuift en hoe kunnen 
ze op die manier een maatschappelijke meerwaarde opleveren ?

Statuut en doelstelling
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Wat als bijna 280 hectare open ruimte in het hart van de stad 
onderbenut wordt? Het raamwerk ‘Circulair Scheldepark 
Oudenaarde’ biedt een vernieuwende blik op een andersoortig 
stadsdeel van Oudenaarde en heeft tot doel een kader te 
schetsen dat later uitmondt tot een concreet masterplan met 
vervolgtrajecten. 

Oudenaarde, een stad van 31.000 inwoners met regionaal karakter, 
profileert zichzelf als poort tot de Vlaamse Ardennen. Ontstaan 
en gegroeid aan de Schelde door haar sterke textielnijverheid is 
de stad nu, in een tijd van grote demografische veranderingen en 
ruimtelijke uitdagingen, op zoek naar een nieuwe identiteit. Het 
projectgebied dat de centrale focus vormt binnen dit raamwerk  
ligt pal te midden van het bestaand stedelijk weefsel: het is dus 
dé plek bij uitstek om het Oudenaarde van de toekomst vorm te 
geven en het gebied als entiteit voor de stad in te zetten. 

OUDENAARDE

ZOTTEGEM

Oudenaarde binnen de Scheldevallei

DEINZE

GENT

Het projectgebied in de Scheldevallei en bebouwd Vlaanderen
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Het projectgebied maakt deel uit van de Scheldevallei die eeuwen 
geleden dorp met dorp en akker met akker verbond. Het sterk 
meanderende profiel van de rivier gaf ruimte aan water en de 
buffering en afvoer ervan was ecologisch erg waardevol. Dorpen 
stonden in directe relatie met het landschap dat dienst deed als 
productief veld en de noden van nederzettingen in de omgeving 
faciliteerde. 

De typisch Vlaamse verkavelingsbeweging zette zich ook 
door in Oudenaarde en haar regio: de historische kern 
versmolt na de tweede oorlog voor een groot deel met haar 
omliggende dorpscentra. De natte Scheldevallei bleef op enkele 
uitzonderingen na gespaard van residentiële ontwikkeling, 
maar werd ingezet voor een reeks andersoortige stadsfuncties: 
(watergebonden) industrie, sportinfrastructuur, manufactuur en 
ontginningsactiviteiten. Het gebied van om en bij de 280 ha 
waar de Schelde middendoor snijdt wordt nu beschouwd als 
fragmentarische lappendeken waarin actoren en programma’s 
opereren binnen hun eigen territorium. Fragmenten worden 

mentaal en fysiek sterk gescheiden van elkaar door zware 
mobiliteitsassen, kwistig ruimtegebruik en een gebrek aan 
kwaliteitsvolle ruimtes aan het water. De open ruimte wordt 
beschouwd als moeilijk toegankelijke achterkant van de stad, 
terwijl dit alternatief stadsweefsel net door haar centrale ligging 
bijzonder potentieel biedt in het herdenken van stedelijk leven in 
een regionale stad. 

Helaas wordt dit potentieel vandaag te weinig benut en onder 
ogen gezien. Het doel van dit raamwerk is de maatschappelijk 
historisch waardevolle structuur van de vallei terug te herstellen 
door het projectgebied te beschouwen als één entiteit, als één 
groot productief landschapspark. Lokaal wordt de ruimte beter 
ingezet om te beantwoorden aan uitdagingen waar Oudenaarde 
vandaag voor staat, op regionaal niveau fungeert het park als 
groene schakel binnen de Scheldevallei waar water, fauna en flora 
terug ruimte krijgen. 

Ontstaansgeschiedenis in een notendop

Uitsnede van de Ferraris-kaart, 1777 (bron: geopunt.be) 



8CIRCULAIR SCHELDEPARK OUDENAARDE

Vandaag de dag vraagt onze maatschappij erg veel van de 
steeds schaarser wordende ruimte. Als reactie hierop stellen 
we voor om het projectgebied ten dienste te laten zijn van onze 
maatschappij, maar enkel en alleen als deze activiteiten een 
meerwaarde kunnen bieden aan de ecologie, watercapaciteit, 
recreatieve ruimte en doorwaadbaarheid van het park. 

Vier hedendaagse thema’s maken het park productief van aard 
met een impact die tot ver buiten haar grenzen reikt: 1. Ruimte 
voor water, 2. Ruimte voor groen, 3. Een alternatieve mobiliteit, 
en 4. Het circulair werken. Om deze ambitieuze doelstelling te 
bewerkstelligen doen we beroep op de partners die nu al in het 
gebied actief zijn: door goede en inclusieve onderhandelingen 
kunnen bepaalde wensen van de desbetreffende partners op 
zo’n manier uitgevoerd worden dat ze voordelig zijn voor de 
partner in kwestie, maar daarbovenop ook een ruimtelijke 
of procesmatige bouwsteen zijn in de realisatie van het 
landschapspark. 

RUIMTE VOOR WATER 
Het Vlaams woonweefsel verspreidde zich in de laatste decennia 
als een splinterbom over ons land. Ook in Oudenaarde is de 
ruimte op. Het doel om het projectgebied terug in te zetten 
als één werkend landschapspark stelt ook direct hoge eisen 
aan het toekomstig ruimtegebruik van die plek. We willen een 
voorbeeld stellen naar de rest van de stad en het water hier 
terug op de eerste plaats zetten. De klimaatverandering zorgt 
ervoor dat België onderhevig is aan nattere winters en drogere 
zomers waardoor het nog nooit zo belangrijk is geweest 
om water ruimte te geven: zo stroomt het trager af, kan het 
gebufferd worden en trager infiltreren in de grond. Laten we 
deze noodzakelijke transformatie in onze omgang met de 
open ruimte aangrijpen als een fantastische kans die inzet op 
recreatie, het verbruik van water, ontharding en upgraden van 
biodiversiteit. 

RUIMTE VOOR GROEN
Om de afname van biodiversiteit en de bijbehorende 
ecosysteemdiensten tegen te gaan, dienen we ruimte te 
reserveren voor landschappelijk en ecologisch hoogwaardige 
natuur. Het is van belang om ten tijden van groeiende 
economische en stedelijke ontwikkelingen voldoende 
tegenwicht te bieden en ruimte in het landschap te reserveren 
voor openheid en landschappelijke ontwikkeling. Groen zorgt 

voor een verhoogde economische en ecologische waarde en 
zorgt voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. 

EEN ALTERNATIEVE MOBILITEIT 
Oudenaarde is geen grote stad. Dit betekent dat afstanden 
klein genoeg zijn om het gebruik van alternatieve vervoersmodi 
buiten de auto erg te stimuleren. Helaas wordt de auto, mede 
door gebrek aan veilige fietsinfrastructuur en alternatieve 
opties, nog altijd gezien als primair vervoersmiddel voor lokale 
(binnenstedelijke) verplaatsingen. Dit geldt niet alleen voor 
personenvervoer, maar ook voor het transport van goederen 
en grondstoffen. 

We schilderen de auto niet af als grote boosdoener, maar 
trachten het fietsverkeer net beter te faciliteren. Zo wordt 
een verplaatsing van A naar B te voet of per fiets veiliger, 
aantrekkelijker én sneller dan diezelfde verplaatsing met 
de auto te doen. Alleen door de juiste infrastructuur aan 
te bieden kan de stad een grote omkeer verwachten in het 
verplaatsingsgedrag van haar inwoners.

HET CIRCULAIR WERKEN 
Een circulaire maatschappij kan zich enkel ontplooien als er een 
sterk beleidskader voorhanden is. Naast een verduurzaming 
van stedelijke activiteiten heeft het vaak een positieve impact 
op sociale relaties en ruimtelijke condities binnen de stad. Op 
basis van het doctoraat van Julie Marin (KULeuven) stellen we 4 
strategieën binnen het circulaire denken op: 1. het sluiten van 
stromen, 2. het koppelen van stromen, 3. het contextualiseren 
van stromen, en 4. het democratiseren van stromen. Deze 
strategieën zijn geen of-of verhalen. Eén strategie kan een 
vervolg of vervanger zijn van een andere. 

Op basis van deze bevindingen leggen we de grote lijnen 
uit voor het gebied en doen we een uitspraak op ruimtelijk 
niveau. Met welke strategie kunnen we het overstromingsrisico 
van de site beperken en meer doen voor Oudenaarde? Waar 
kunnen nieuwe verbindingen veilige routes garanderen? Welke 
plaatsen zijn geschikt om coalities te vormen tussen individuen 
en ondernemingen om circulair te werken?

 

De urgentie van de opgave
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Een beek in het hart van de site Vande Moortel

Een wandelpad naast de oude Schelde-arm in de omgeving van de Alvey site
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Een zicht van de Scheldeoever naar de Santens site

Een wandelpad in het hart van de sportsite
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COALITIES
Een productief landschapspark komt er niet zomaar. Naast 
een sterke visie zijn de mensen in het veld minstens zo 
belangrijk om tot een realiseerbaar plan te komen. Coalities, 
onderhandelingen en overeenkomsten met allerhande actoren 
zijn nodig om kwaliteit in de ruimte te brengen. Een groot 
voordeel is dat we hier in het projectgebied kunnen werken 
met 4 grote clusters van actoren die elk voldoende slagkracht 
hebben om echte merkbare veranderingen op schaal van de 
stad door te voeren. 

Elke partner (Stad Oudenaarde, Welda Invest, Vande Moortel 
steenbakkerij en Scheldezicht) is eigenaar van een belangrijke 
zone op Linkeroever. Er liggen vandaag de dag concrete vragen 
op tafel om grote aanpassingen door te voeren binnen hun 
grondeigendom. Het ruimtelijk raamwerk biedt een kader dat 
met behulp van gesprek en discussie ruimtelijke oplossingen 
aanbiedt die naast het gedeeltelijk invullen van de wensen van 
de partner in kwestie, vooral bijdragen aan een collectief doel. 

Daarom is het nu of nooit: de uitbreidingsvraag van het 
sportcentrum en de Vande Moortel steenbakkerij en de 
herontwikkelingsvraag van de site Santens en Alvey zijn een 
laatste kans om het volledige gebied aan te pakken binnen 
deze gemeenschappelijke visie. 

Een visie die het projectgebied ziet als één productief 
landschap. 

AMBITIE
De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde willen 
samen werken aan een nieuwe ruimtelijke toekomst voor het 
gebied Oudenaarde Linkeroever. In het gebied leven heel wat 
ruimtevragen. Provincie en Stad hebben de ambitie om eerst 
voor het volledige gebied een visie uit te werken, zodat de 
verschillende ruimtevragen binnen een globaal kader kunnen 
ingebed worden. 

Provincie en Stad hebben daarom samenwerkings-
overeenkomsten afgesloten om te werken aan een 
maatschappelijk gedragen masterplan dat een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling moet garanderen. Daarnaast willen 
Provincie en Stad aan het masterplan ook een realisatiegericht 
actieprogramma koppelen. 

Provincie en Stad hebben de ambitie uitgesproken om het 
projectgebied te laten fungeren als een nieuw (bijkomend) 
stadsdeel dat bepalend is voor de toekomstige stedelijke 
ontwikkeling van de stad Oudenaarde en zijn regio. De functies 
die er voorzien worden, moeten een duidelijke maatschappelijke 
meerwaarde hebben voor het projectgebied en de stedelijke 
omgeving. Dat betekent dat het masterplan niet louter private 
belangen kan dienen zonder meerwaarde voor het algemeen 
belang. Via een participatief traject krijgen de bevolking en 
potentiële belanghebbenden ruime inspraak in het proces. 
Provincie en Stad willen bij de ontwikkeling van het masterplan 
met actieprogramma bijzondere aandacht schenken 
aan volgende punten: economie, klimaatgezondheid, 
beeldkwaliteit, mobiliteit, natuur, doelgroepenbeleid, wonen 
en sport.

05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05 28/05 04/06 11/06 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 08/10 15/10 22/10 29/10 5/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12

FASE 1: INVENTARISATIE

MASTERPLAN OUDENAARDE LINKEROEVER

FASE 2: PARTICIPATIERONDE 1

Terreinbezoeken + interviews

Participatieworkshops

FASE 4: PARTICIPATIERONDE 2
Participatieworkshops

FASE 5: DEFINITIEF MASTERPLAN

PRODUCTEN

Update voorlopig masterplan

Ontwikkeling actieplan + vervolgstructuur

Productie einddossier

Laatste aanpassingen

FASE 3: VOORLOPIG MASTERPLAN
Ontwerpend onderzoek

Feedback experten

Ver�jnen ontwerpend onderzoek

Productie voorlopig dossier

Analyse + cartogra�e + inventarisatie

1

Px

ANALYSE + INVENTARISATIE SCENARIO MASTERPLAN EINDDOSSIERDEFINITIEF MASTERPLANVOORLOPIG MASTERPLAN

O2 O3

O3

O1

O1

Ox

Ontwerpteam overleg

Sx

Stuurgroep Werkgroep overleg Participatiemoment Input Externen

W3

O4

W5

W5

W7 W8

W7

O7

W2

S2

S4

S4

S2

Wx Ex

E3

E2E1

P1 1P5

P2

PM

PM

PM

E

PM

W2

E4

S4

O4

O5

O5

O5 W8

P3

S1

P2

P1

W1

W4

W6

O6

O6

W9

W9 S3

S3





 HET LEZEN VAN 
DE VALLEI

Vroeger, nu, straks
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Vroeger

Eeuwenlang was de Scheldevallei een werkend landschap 
waar flora, fauna en de mens in harmonie samengingen. Op 
de hogere delen ontstonden de nederzettingen en werd 
het natuurlijk landschap langzamerhand getransformeerd 
ten dienste van de mens. Oudenaarde is ontstaan op 
de linker Scheldeoever, waar graaf Boudewijn IV van 
Vlaanderen een burcht bouwde. De stad ontstond op een 
verhoogd deel van het landschap, aan de binnenzijde van 
een meander.

De lagere delen werden gedomineerd door de Schelde 
en haar dynamiek. Dit landschap werd gekenmerkt door 
fluctuatie in de waterstand, een winter- en zomerbed, een 
continu veranderende Scheldeloop en een rijkheid aan 
flora en fauna. 

Beide landschappen tezamen vormden een systeem 
wat gekenmerkt werd door een interessant (ecologisch) 
gradiënt, waarbij de bossen overgingen in een open 
hagenlandschap, om daarna over te gaan in de 
Scheldevallei. Beken die op de hogere delen ontsprongen, 
stroomden met deze gradiënt mee en mondden uit in de 
Schelde. 

Ecologische oevers in een dynamisch rivierenlandschap Traditioneel scheldelandschap

HISTORISCHE SCHELDEVALLEI 
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Door  de menselijke invloeden ten behoeve van de 
scheepvaart en landbouw is het landschapssyteem 
drastisch veranderd en is de biodiversiteit sterk 
afgenomen. Een belangrijk moment was het rechttrekken 
van de Scheldebocht bij Oudenaarde in 1458, wat het 
begin was van de kanalisatie van de Schelde. Door de 
kanalisatie en het plaatsen van sluizen zijn de natuurlijke 
kenmerken van de rivier teniet gedaan en zijn verschillende 
riviergebonden processen verloren gegaan, zoals de 
meandering, fluctuatie van het waterpeil en de hierbij 
horende specifieke flora en fauna. Deze hebben plaats 
gemaakt voor harde Scheldeboorden en watergerelateerde 
bedrijvigheid, maar ook een verslechtering van de water- 
en waterbodemkwaliteit door het verdwijnen van de 
groene oevers en de toename in scheepvaart. 

Grote delen van het landschap zijn ontgonnen of staan 
nog op de lijst om ontgonnen te worden. Bij de ontginning 
van de gronden wordt klei gedolven voor de productie 
van bakstenen. De overblijvende putten in het landschap 
zijn extreem diep en hebben hierdoor een relatief lage 
ecologische en recreatieve waarde. Daarnaast worden 
de harde Schelde-oevers gedomineerd door (vracht) 
verkeer, wat conflicten in de hand werkt met zachte 
verkeersbewegingen.

Naast de ontwikkeling van bedrijvigheid in de Scheldevallei, 
heeft de ontwikkeling van het stedelijk weefsel geleid 
tot het ontstaan van een urbane rand omheen de vallei. 
Deze rand breekt de natuurlijke gradiënt tussen het 
bos, het open landschap en de Scheldevallei en heeft 
de beschikbare ruimte voor natuurlijke beeklopen sterk 
beperkt.

Verharde kade + zicht op een toekomstig ontginningsgebied Verharde kades langs de Schelde
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Nu
HEDENDAAGSE UITDAGINGEN IN DE SCHELDEVALLEI
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Verharde Scheldeboorden
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Nieuwe ecologische verbindingen in het Scheldepark De Schelde als recreatieve ader voor Oudenaarde
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Straks

Straks zal de balans zoveel mogelijk worden hersteld 
waarbij het stedelijk weefsel een harmonieuze synergie 
vormt met de Scheldevallei. Het landschap functioneert 
daarbij als ruimtelijke drager en is een belangrijk onderdeel 
van ecologische, economische en circulaire processen. 

Dit wordt bewerkstelligd door de Scheldeoevers 
van Oudenaarde te benaderen als landschapspark, 
waarbinnen landschapsbouw, ecologie en recreatie een 
plek krijgen, stedelijke ontwikkelingen worden gekaderd, 
en oplossingen worden aangedragen voor huidige water- 
en mobiliteitsproblemen.

EEN EVENWICHTIG TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR HET OEVERPARK
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VIER PIJLERS
EN TOOLS

water, landschap, mobiliteit 
en circulariteit
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Overstromingskaart

WATER
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Het effect van de klimaatverandering op 
de waterhuishouding

In een natuurlijke situatie wordt de water huishouding 
gereguleerd door overtollig (winter) water op te slaan 
in de bodem, ter beschikking van droge perioden in de 
zomer. 
Door klimaatverandering raakt het systeem uit balans 
door de toename van drogere zomers en nattere winters. 
Verwachtingen zijn dat er in de zomer 20-30% minder 
neerslag valt, en in de winter 5-10% meer neerslag (zie 
afbeelding onderaan). 
De gevolgen werden in de zomer van 2018 zichtbaar: 
een extreem droge zomer met watertekorten, mislukte 
oogsten en branden. Deze gevolgen zullen in de komende 
jaren alleen maar erger worden. We krijgen vaker te maken 
met heftigere regenval wat zal leiden tot wateroverlast en 
overstromingen en zullen in de zomer minder drinkwater 
tot onze beschikking hebben. 

Naast de gevolgen voor de mens, heeft de 
klimaatverandering ook enorme desastreuze gevolgen 
voor flora en fauna. Door de temperatuurverandering 
zullen er plant- en diersoorten verdwijnen en kunnen 
uitheemse soorten de overhand nemen. Voorbeelden 
hiervan zijn invasieve soorten, zoals de Aziatische Hoornaar 
en de Japanse Duizendknoop. 
Daarnaast vergroot de opwarming van het klimaat de 
kans op algenbloei, waardoor blauwalg het water in de 
zomer domineert en het water ongeschikt is voor recreatie 
en slecht is voor de gezondheid. Daarnaast verstikt 
algenbloei het bodemleven en leidt tot een verstoord, 
zoniet vernietigd ecosysteem.

KLIMAATVERANDERING: problematiek gaat escaleren

De extreemste waarden als uitgangspunt

• Vlaanderen op grens 
met meer neerslag in de 
winter en minder neerslag 
in de zomer

• Meer neerslagextremen met 
hogere dagintensiteit

Bron: MIRA klimaatrapport 2015

KLIMAATVERANDERING: problematiek gaat escaleren

De extreemste waarden als uitgangspunt

• Vlaanderen op grens 
met meer neerslag in de 
winter en minder neerslag 
in de zomer

• Meer neerslagextremen met 
hogere dagintensiteit

Bron: MIRA klimaatrapport 2015

KLIMAATVERANDERING: problematiek gaat escaleren

De extreemste waarden als uitgangspunt

• Vlaanderen op grens 
met meer neerslag in de 
winter en minder neerslag 
in de zomer

• Meer neerslagextremen met 
hogere dagintensiteit

Bron: MIRA klimaatrapport 2015

Belgie krijgt in de toekomst nattere winters en drogere zomes 
(KULeuven MIRA Onderzoeksrapport ‘actualisatie en verfijning klimaatscenario’s tot 2100 voor Vlaanderen’)
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Vanzelfsprekend is het effect van de klimaatverandering ook 
al enkele jaren merkbaar in Oudenaarde. In mei 2018 werd 
Oudenaarde getroffen door felle regen en onweersbuien, 
waarbij de riolering het regenwater niet kon verwerken. Door 
het plots teveel aan oppervlaktewater, leidde dit tot tientallen 
meldingen van wateroverlast, welke voornamelijk gingen over 
ondergelopen kelders en overstroomde straten.  

Ondanks de ligging aan de Schelde, heeft de extreme droogte 
ook in Oudenaarde toegeslagen in de zomer van 2018. Door 
de geringe regenval over een periode van 3 maanden dreigden 
oogsten te mislukken. Het huidige watersysteem is daarnaast 
zo ontworpen dat het zo snel mogelijk het regenwater afvoert 
richting de Schelde. Hierdoor heeft het water amper tijd om 
te infiltreren en duurt het dus langer om het grondwater aan 

te vullen. De gevolgen van het extreme weer worden versterkt 
door het hoge percentage verharding. Hierdoor kan regenwater 
moeilijker infiltreren, waardoor de druk op het riool hoog is bij 
piekbuien. Daarnaast houdt verharding meer warmte vast, wat 
resulteert in verhoogde hittestress.

Oudenaarde staat voor een steeds 
grotere uitdaging in haar waterbeheer

de Standaard, 31 mei 2018 Het Laatste Nieuws, 05 augustus 2017 
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OUDENAARDE

OUDENAARDE

NATUURLIJK OVERSTROOMBAAR GEBIED

SCHELDE VALLEI ENAME

BEPERKTE RUIMTE 
VOOR WATER

TOENEMENDE STEDELIJKE DRUK

TOENEMENDE DRUK OP RIOOL 
DOOR VERHARDING EN BEBOUWING

TOENEMENDE NEERSLAG

TOENEMENDE NEERSLAG

DROOGTE DOOR 
SNELLE AFVOER

AGRARISCH GEBIED

VERHARDE KADES

SLECHTE WATERKWALITEIT 
DOOR SCHEEPVAART EN OVERSTORT

ENAME

OUDENAARDE ENAME

LANDSCHAPSPARK NATUUR ONTWIKKELING
MET RUIMTE VOOR WATER

ONTWIKKELING STEDELIJKE RAND

HEMELWATER LOSGEKOPPELD 
VAN RIOOL

NATUURLIJK OEVERPROFIEL MET 
RUIMTE VOOR RECREATIE EN ECOLOGIE

LANGZAAM VERKEER
AUTO TE GAST

Ecologische oevers 

water berging

water berging

WATER BERGEND 
VERMOGEN VERGROTEN

VERBETERD AQUATISCH MILIEU

SCHUILPLAATSEN VOOR FAUNA

BODEM EN WATER ZUIVEREN

VERTRAAGD AFVOEREN 
HEMELWATER

INFILTRATIE IN BODEM

WATER HERGEBRUIKEN

ECOLOGIE EN NATUUR BELEVING
oude meanders 

herstellen

hemelwater 
loskoppelen van riool

42%
58%

Bron: Overheid Vlaanderen, Bodembedekking Vlaanderen 2012
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In de loop van de tijd is het watersysteem in de 
Scheldevallei sterk veranderd. In de 15de eeuw begon men 
met de kanalisatie van de Schelde, waarbij de meanders 
zijn rechtgetrokken. De oude meanders zijn nog deels 
terug te vinden in het landschap en liggen als autonome 
elementen in het landschap. In de loop van de tijd heeft 
de natuur hier vrij spel gehad, en zijn deze ontwikkeld tot 
interessante biotopen voor flora en fauna. 

De zachter oevers van de toenmalige Schelde hebben 
tijdens de kanalisatie plaats gemaakt voor harde boorden, 
die weinig ecologische waarde hebben en waardoor de 
water- en bodemwaterkwaliteit is afgenomen. Daarnaast 
heeft dit tot gevolg dat de ruimte voor het water is 
verkleind en dat er hierdoor geen sprake meer is van een 
winter en zomerbed. Dit heeft geleid tot overbelasting 
van het watersysteem met overstromingen tot gevolg. 

Ter hoogte van het sportcomplex ligt een sluis, welke een 
fysieke scheiding vormt van de Schelde. De naastgelegen 
vistrap zorgt ervoor dat de sluis voor vissen en andere 
fauna geen belemmering is. 

In het landschap liggen ook een aantal putten, die zijn 
ontstaan door het delven van klei in de Scheldevallei. 
Deze putten zijn erg diep, zijn niet onderling verbonden 
en hebben een momenteel een geringe ecologische 
waarde. Het water staat er stil en de oevers zijn te steil 
om een ecologisch milieu te doen ontstaan. Enkele jaren 
geleden stelde Waterwegen en Zeekanalen (huidige 
Vlaamse Waterweg) voor om de putten te vullen met 
Scheldeslib, milieufront Omer Wattez spande hier een 
rechtzaak tegenaan, maar uiteindelijk zag Waterwegen 
en Zeekanalen zelf af van het opvullen van de putten, 
aangezien het vullen de putten in kwaliteit zou doen  
afnemen. 

Lezing van het watersysteem

Nieuwe ecologische verbindingen in het Scheldepark Harde kades zijn een belemmering voor ecologie en waterbergend vermogen

Input bewoner tijdens de 
participatiemarkt van 27 juni

“Het is een interessante ambitie om al 
het afvalwater natuurlijk te zuiveren 
en het park uit te bouwen tot een 
ecologische watermachine.”

Input tijdens themagroep ‘sport’

“Het faciliteren van watersporten op de Schelde 
zou kunnen overwogen worden, al moet rekening 
gehouden worden met de beroepsscheepvaart. 
Daarnaast biedt de Donk al mogelijkheden voor 
waterrecreatie, al gaat het om een afgesloten 
terrein waarvoor moet betaald worden.”
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Input bewoner tijdens de 
participatiemarkt van 27 juni

“Schandalig dat slibstort van waterwegen 
en zeekanalen ooit toegelaten werd door de 
deputatie. Het dichten van ontginningsputten 
moet zeker vermeden worden in de toekomst.” 

Analyse van het watersysteem met aanvullingen van bevindingen uit de participatiemomenten



28CIRCULAIR SCHELDEPARK OUDENAARDE

Scheldeoevers als klimaatadaptief park

Het Scheldepark zal transformeren in een klimaatadaptief park 
dat een antwoord geeft op de huidige waterproblematiek. 
De focus ligt hierbij op het verlagen van de druk op het 
watersysteem, het creëren van extra ruimte voor waterbuffering 
en het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierbij worden twee 
strategieën nagestreefd, waarbij het noordelijke deel van het 
park zal inzetten op het maximaal benutten van de aanwezigheid 
van de putten en waarbij het zuidelijke deel voornamelijk zal 
inzetten op tijdelijke overstroming voor buffering ten tijde van 
extreem hoge waterstanden.

REGENWATEROVERLAST LOKAAL OPLOSSEN
Het oplossen van de waterproblematiek begint bij de bron. 
Daarom zet het raamwerk in op het lokaal verwerken van 
regenwater. Te denken is aan het inzetten op ontharden en 
infiltratie, maar ook aan hergebruik van het water. Hierdoor zal 
de druk op het systeem afnemen. 

SCHELDEPARK ALS WATERBUFFER
Het huidige landschap kan bij piekbuien worden ingezet om 
water vast te houden. In het noorden zullen de putten worden 
aangewend voor het bufferen van water waar het kan infiltreren 
of terug gepompt kan worden naar de Schelde. In het zuiden 
kunnen landbouwgronden worden gezet als tijdelijke buffer, en 
bodem infiltratie.

PARK INZETTEN ALS NATUURLIJKE FILTER
Door het ontharden van de Scheldeoevers en het herprofileren, 
koppelen en vergroenen van de putten zal de waterkwaliteit 
verhoogd worden.

Laasby is een klein drop in Denemarken dat in 2013 te maken 
kreeg met extreme buien wat resulteerde in wateroverlast. De 
gemeente besloot een oud fabrieksterrein te transformeren 
in een klimaatadaptief park, dat bestaat uit drie waterpartijen. 
Tijdens extreme peikbuien (tot 1x/100jaar) wordt het water 
uit de omgeving naar het park geleid en hier gebufferd, waar 
het kan infiltreren. Naast het waterbufferende vermogen 
van het park, is het geprogrammeerd met verschillende 
speelaangelegenheden en buitenfitnesstoestellen. 

BEST PRACTICE 
LAASBY SEA PARK, DENEMARKEN
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OUDENAARDE

OUDENAARDE

NATUURLIJK OVERSTROOMBAAR GEBIED

SCHELDE VALLEI ENAME

BEPERKTE RUIMTE 
VOOR WATER

TOENEMENDE STEDELIJKE DRUK

TOENEMENDE DRUK OP RIOOL 
DOOR VERHARDING EN BEBOUWING

TOENEMENDE NEERSLAG

TOENEMENDE NEERSLAG

DROOGTE DOOR 
SNELLE AFVOER

AGRARISCH GEBIED

VERHARDE KADES

SLECHTE WATERKWALITEIT 
DOOR SCHEEPVAART EN OVERSTORT

ENAME

OUDENAARDE ENAME

LANDSCHAPSPARK NATUUR ONTWIKKELING
MET RUIMTE VOOR WATER

ONTWIKKELING STEDELIJKE RAND

HEMELWATER LOSGEKOPPELD 
VAN RIOOL

NATUURLIJK OEVERPROFIEL MET 
RUIMTE VOOR RECREATIE EN ECOLOGIE

LANGZAAM VERKEER
AUTO TE GAST

Ecologische oevers 

water berging

water berging

WATER BERGEND 
VERMOGEN VERGROTEN

VERBETERD AQUATISCH MILIEU

SCHUILPLAATSEN VOOR FAUNA

BODEM EN WATER ZUIVEREN

VERTRAAGD AFVOEREN 
HEMELWATER

INFILTRATIE IN BODEM

WATER HERGEBRUIKEN

ECOLOGIE EN NATUUR BELEVING
oude meanders 

herstellen

hemelwater 
loskoppelen van riool
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 1. MAATREGELEN NEMEN BIJ DE BRON

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

ONTKOPPELEN REGENWATER- EN 
VUILWATERRIOOL 
Zwartwaterriool ontlasten door het ontkoppelen 
van het hemelwater van het zwartwatersysteem. 
Hiermee wordt de kans op het overbelasten van 
het rioleringssyteem verkleind.

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

MAXIMAAL ONTHARDEN
Maximaal ontharden van de onbebouwde 
ruimte om zo ruimte te creëren voor infiltratie 
van hemelwater. Daarnaast gaat ontharding de 
opwarming van de stad tegen, waardoor het 
stedelijk hitte-eilandeffect tegen gegaan wordt. 

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

REGENWATER MAXIMAAL RECUPEREREN
Regenwater herbruiken in de woning en in de 
tuin verlaagt de druk op het riool en verlaagt de 
drinkwatervraag van huishoudens. Maatregelen 
ten diensten van hergebruik zijn: de aanschaf 
van regentonnen, toilet spoelen met regenwater, 
en zelfs het aansluiten van een wasmachine op 
(behandeld) hemelwater. 

VERTRAAGD AFVOEREN WATER
Water vertraagd afvoeren en waar mogelijk 
infiltreren verlaagt wederom de druk op het riool 
en zorgt voor het aanvullen van het grondwater. 
Voorbeelden zijn wadi’s en brede bermen.



31 PLUSOFFICEARCHITECTS + DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS + VECTRIS

1.O
PG

AV
E

3
.PIJLERS

2
.LEZ

EN
 VA

N
 D

E VA
LLEI

4
.RA

A
M

W
ERK

5
.D

EELPRO
JEC

TEN
6

.A
C

TIEPLA
N

2. SCHELDEPARK ALS WATERBUFFER

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

SCHELDEPARK ALS SPONS
Parkruimtes en landbouwgebied kunnen ingezet 
worden als waterbuffer, door het aanleggen 
van hoogwateroverstorten. Bij hoogwater zullen 
deze ruimtes overstromen en worden hiermee 
overstromingen elders voorkomen (bijvoorbeeld in 
de stedelijk bebouwde ruimte).

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

ONTGINNINGSPUTTEN VOOR 
WATERBERGING
De putten die aanwezig zijn in het gebied als 
gevolg van de ontginning kunnen worden ingezet 
voor waterbuffering, door het aanleggen van 
hoogwateroverstorten en door regenwater van 
verharde vlakken naar het oppervlaktewater te 
leiden. Deze fluctuatie in het waterpeil draagt bij 
aan de ecologische waarden van de putten.  

3. PARK ALS NATUURLIJKE FILTER

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER
Door het verbinden van de putten en oude 
Scheldemeanders wordt het aaneengesloten 
wateroppervlak vergroot en ontstaat er (mogelijk) 
natuurlijke stroming, wat ten goede komt aan 
de waterkwaliteit en de verdeling van het te 
bufferen water wordt gereguleerd. Verbonden 
waterlichamen kunnen ook ecologisch interessant 
zijn voor migrerende fauna.

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

NATUURLIJKE ZUIVERING
Groene oevers en onderwaterflora functioneren als 
een natuurlijke filter, wat ten goede komt aan de 
waterkwaliteit.  

ONTKOPPELEN RIOOL

PUTTEN VOOR WATERBERGING

HERGEBRUIK REGENWATER

ONTHARDEN EN VERLAGEN SCHELDE BORDERS

SCHELDEPARK ALS SPONS

VERBINDEN VAN OPPERVLAKTEWATER 

MAXIMAAL ONTHARDEN

NATUURLIJKE ZUIVERING

ONTHARDEN EN VERZACHTEN 
SCHELDEBOORDEN
Het ontharden van de scheldeboorden en het 
vervangen door (natuurlijke) oevers verhoogt 
de capaciteit van de bedding van de Schelde. 
Hierdoor zal de kans op overstoming elders 
worden verkleind. Daarnaast heeft de ontharding 
een gunstig effect op flora en fauna: creëren 
van uitstapplekken, schuilmogelijkheden, 
waterzuivering etc.
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Voorbeeld:
Thalie Park door URBICUS

Thalie park is gelegen op een voormalige stortplaats in de Thalie 
vallei in Frankrijk. Het integrale ontwerp door URBICUS voorziet 
in de behoefte een naastgelegen ziekenhuis en medisch centrum 
met elkaar te verbinden en een prettige openbare ruimte te 
creëren.

Naast het creëren van een openbare ruimte, biedt het ontwerp 
ook oplossingen voor verschillende duurzaamheidsvraagstukken 
in het gebied. Zo is het gebied gelegen in een overstromingszone 
van de Saône en kunnen verschillende delen van het park 
vollopen om tijdelijk water te bufferen. Ook wordt regenwater 
van de daken van de omliggende bebouwing opgevangen 
in wadi’s en gebufferd op de waterbekkens. Daarnaast zijn de 
oevers van de vijvers beplant met vegetatie die het waterleven 
stimuleert en een zuiverende werking heeft. 

Hierbovenop heeft het studiebureau uitvoerig onderzoek 
gedaan naar de vervuiling in het gebied en verschillende 
saneringstechnieken voorgesteld, afhankelijk van het het type 
vervuiling. 

Thalie Park: combinatie van waterbuffering, ecologische en recreatie
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Voormalige ontginningen, getransformeerd naar een park bij oude steenfabriek 
in Toronto, Green Brickworks

Voorbeeld:
Green Brickworks door Claude Cormier

De Don Valley Brick Works, opgericht in 1889, was bijna 
een eeuw lang de thuisbasis van een van de belangrijkste 
baksteenproducenten van Canada. Het enorme terrein is 
ingesneden met industriële steengroeven en kan gezien worden 
als zowel een erfgoedlocatie als een brownfield. 

Een multidisciplinair team heeft een kwart van het 40 hectare 
grote park van Don Valley Brick Works en de postindustriële 
site herontwikkeld als een actief, educatief en groen 
ontmoetingscentrum. Het project werd geïnitialiseerd door 
Evergreen, een non-profitorganisatie in Toronto die zich toelegt 
op het maken van programma’s die stadsgemeenschappen 
opnieuw verbinden met lokale natuurlijke systemen.

In zijn nieuwe vorm zal het gebied als katalysator dienen voor 
nieuwe ideeën over relaties tussen natuur, individuen en steden.

 

Het plan voorziet in diverse functies zoals een tuin- 
en kinderdagverblijf van 110.000 vierkante meter, 
een ontdekkingsruimte voor kinderen, congres- en 
evenementfaciliteiten, schaatsbaan, een biologische 
boerenmarkt, ruimtes voor een scala aan sociaal bewuste 
organisaties en voortdurende ontwikkeling binnen het bestaande 
40 hectare grote wetlands and meadows park.

De vijvers in het gebied verzamelen sediment van het 
afstromende water, voordat het wordt vrijgegeven aan de rivier 
de Don. Ook dienen zij als buffer capaciteit in natte periodes.
De vijvers worden gevoed door beekdalen met waterminnende 
beplanting. 

In het park zijn onder andere de volgende natuur typen te 
vinden: retentie vijvers, weiden, ravijn hellingen, hakhout bossen 
en beekdalen.



LANDSCHAP



35 PLUSOFFICEARCHITECTS + DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS + VECTRIS

1.O
PG

AV
E

3
.PIJLERS

2
.LEZ

EN
 VA

N
 D

E VA
LLEI

4
.RA

A
M

W
ERK

5
.D

EELPRO
JEC

TEN
6

.A
C

TIEPLA
N

Bron: Van Gossum. et al. (eds.), 
Natuurrapport – Aan de slag met ecosysteemdiensten. 

Het belang van biodiversiteit: 
ecosysteemdiensten

Het landschap is de drager van de biotische wereld. Dit is een 
complex systeem van biotopen en leefgemeenschappen die 
samen een evenwichtige leefomgeving vormen. Helaas neemt 
door toedoen van menselijke interventies de druk op het 
landschap toe en heeft de biodiversiteit de laatste jaren een 
ernstige daling ingezet. 

Een natuurlijke leefomgeving is onmisbaar voor een gezond 
bestaan. De natuur haalt fijn stof uit de lucht, zuivert ons water, 
produceert voedsel- en energiegewassen en biedt ons tal van 
ontspanningsmogelijkheden. Er spelen zich in de natuur allerlei 
processen af die ons als individu en maatschappij onschatbare, 
maar niet altijd tastbare voordelen opleveren. 

De natuurlijke omgeving waarin ze plaatsvinden, zijn 
ecosystemen. De voordelen die ze opleveren voor de mens 
noemen we ecosysteemdiensten.

Zelf beïnvloeden we ook de ecosystemen waarin we leven, 
zowel in negatieve als positieve zin. We blijven de open ruimte 
bebouwen. Het verlies aan onbebouwde ruimte resulteert in 
een daling van het aanbod van heel wat ecosysteemdiensten. 
We verbruiken fossiele brandstoffen en dragen zo bij aan de 

wereldwijde klimaatverandering die op haar beurt de evolutie en 
kwaliteit van onze ecosystemen beïnvloedt. Daarnaast kunnen 
we het aanbod aan ecosysteemdiensten ook verhogen bv. door 
een aangepast beheer of landgebruik. 

De toestand van een ecosysteemdienst wordt bepaald door 
de verhouding tussen vraag en aanbod. Het tekort aan 
ecosysteemdiensten compenseren we deels door import. Zo 
voeren we bijvoorbeeld voedsel, veevoer, hout of water in om 
aan de vraag te voldoen. Of trekken we zelf naar het buitenland 
om tot rust te komen in de ongerepte natuur. Een deel van 
het gebrek vangen we op door de inzet van technologische 
alternatieven zoals niet- biogebaseerde energiebronnen of 
waterzuiveringsinstallaties. 

In de overige gevallen vertaalt het tekort zich in welzijns- en 
welvaartsverliezen. Die ervaren we bijvoorbeeld bij schade door 
overstromingen, wanneer we verontreinigde lucht inademen, 
of wanneer we de nabijheid van groene ruimte missen. Voor de 
meeste ecosysteemdiensten groeit het tekort nog steeds door 
de toenemende vraag. 
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Landschappelijke versnippering en afname van open ruimte in het 
landschap leidt onder andere tot de afname van biodiversiteit en 
complexe ecosystemen. Dit kan verregaande gevolgen hebben 
voor mens en milieu.  Ook de landbouw heeft te leiden onder 
afname van de veerkracht van ecosystemen en hun bijdrage 
aan bijvoorbeeld bestuiving en ziekteresistentie van gewassen. 
Bodem, water en luchtkwaliteit hebben directe gevolgen voor de 
gezondheid van mens en dier en zijn cruciaal voor een evenwichtig 
voortbestaan. In Vlaanderen zijn de gevolgen daarvan al zichtbaar 
in de vorm van voedsel tekorten (import uit het buitenland) en 
ziekte gerelateerd aan verslechterde luchtkwaliteit. Kwetsbare 
ecosystemen zorgen bijvoorbeed voor de beschikbaarheid van 
schoon drinkwater. Door tekorten hieraan moeten hoge kosten 
gemaakt worden voor mechanische zuivering. 

Biodiversiteit: de daling van het aanbod 
in Vlaanderen

VRT, 18 mei 2005 De Morgen, 09 april 2018

De Volkskrant, 06 februari 2018
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VERDROGING
De uitputting van de watervoorraad uit zich in lagere 
grondwaterstanden, het opdrogen van natte gebieden, daling 
van de waterpeilen in plassen en waterlichamen en lagere 
rivierdebieten. Een vermindering van de hoeveelheid beschikbaar 
ondiep grondwater beïnvloedt rechtstreeks de vegetatie. 

VERMESTING
Eutrofiëring leidt tot veranderingen in biomassa en 
soortensamenstelling. Bij een verhoogde beschikbaarheid 
van stikstof en fosfor gaan competitieve soorten (bv. grassen) 
overheersen ten opzichte van soorten van meer voedselarme 
milieus. In oppervlaktewateren zal eutrofiëring aanleiding 
geven tot toename van invasieve uitheemse soorten of algen. 
Explosieve algengroei heeft tot gevolg dat er minder licht in het 
water kan doordringen. Dit kan gepaard gaan met uitscheiding 
van toxische stoffen, waardoor de habitat ongeschikt wordt voor 
sommige vissen en andere organismen. 

VERZURING
Verzuring zorgt indirect voor veranderingen in 
soortensamenstelling of voor een afname van het aantal soorten 
in een ecosysteem, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de 
vegetatiestructuur. Denk bijvoorbeeld aan de vergrassing van 
heide, met de achteruitgang van een aantal diersoorten als 
gevolg. Verzuring van oppervlaktewater heeft een aantasting van 
het visbestand en de watervegetatie tot gevolg. Veel amfibieën, 
slakken, mosselen en schaaldieren overleven een sterke verzuring 
niet.

Kwetsbaarheid van het landschap: 
verstoring van ecotopen

Kwetsbaarheid voor verzuring

Kwetsbaarheid voor Eutrofiëring (vermesting)

Kwetsbaarheid voor verdroging
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Karakteristieke wilgen langs wegen en velden Natte natuur met waterminnende soorten zoals riet en Elzen. 

Waardevolle natuur, biodiversiteit, 
doelsoorten en bedreigingen

DOELSOORTEN 
Het rivieren landschap herbergt een groot aantal biotopen, 
elk met zijn kenmerkende soorten. In het water groeien 
fonteinkruiden, waterlelies en watergentiaan en de oevers zijn 
standplaatsen voor zachthoutooibos en leefgebied voor bevers, 
otters, zangvogels en koloniebroeders. De vegetatie van 
geïsoleerde wateren vertoont vaak zonering van de oever naar 
dieper water. Riet- of helofytenvegetatie gaat via een zone met 
biezen over in een begroeiing met waterplanten. Vaak zijn deze 
wateren geschikt als voortplantingsbiotoop voor limnofiele 
vissen, amfibieën en tal van libellensoorten. Ook voor soorten 
als de ringslang, otter en bever zijn deze wateren cruciaal. 

Overstromingsvlaktes met natte graslanden en bossen zijn 
voor veel soorten van belang, zoals sprinkhaanzangers en 
oeverzwaluwen. Na hoogwaterperiodes kan langdurig water 
op het land blijven staan en die plassen vormen belangrijke 
biotopen voor amfibieën, steltlopers en reigerachtigen.  
 
ECOLOGISCH WAARDEVOLLE GEBIEDEN 
Ontginningsvijvers, oeverwallen, beekdalen en (natte) 
graslanden zijn belangrijke natuurgebieden voor riviervallei 
soorten. Bossen en bossages zijn belangrijke stepping stones 
voor vogels en migrerende fauna. Bomenrijen en hagen 
functioneren als corridors voor vleermuizen en schuilplekken 
voor kleine soorten.  

WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN 
De natuur biedt een rijkdom aan grondstoffen zoals zoet water, 
klei, mineralen, hout, voedsel, etc. De aanwezige natuur in het 
gebied heeft naast een landschappelijke en ecologische waarde 
ook een grote economische waarde.  

LANDSCHAP ONDER DRUK 
Er is steeds minder open ruimte beschikbaar door toename 
van bebouwing. Het open landschap verdwijnt langzaam. Dit 
betekent een afname in foerageer gebeid, waterbergend 
vermogen van het landschap, versnippering en lagere 
waardering van het landschap. Ook neemt de veerkrachtigheid 
van de natuurlijke systemen af. De versnippering van het 
landschap heeft ook tot gevolg dat de traditionele structuur van 
het landschap minder zichtbaar en leesbaar wordt. 

AFNAME BIODIVERSITEIT 
Het belangrijkste nadeel van het versnipperde landschap is de 
afname van soorten diversiteit. Het ecosysteem raakt verstoord 
door menselijk ingrijpen. 

HITTESTRESS 
Groen zorgt dankzij verdamping en schaduw voor een regulerend 
effect op het microklimaat. Daarnaast zorgen bomen voor het 
opvangen van fijnstof en het omzetten van CO2 naar zuurstof. 
Door afname in het groene areaal nemen de negatieve effecten 
van hitte en droogte toe. Dit effect wordt hittestress genoemd.  

UITDAGINGENHUIDIGE KWALITEITEN
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Robuust continu landschappelijk raamwerk 
als basis voor ontwikkeling Scheldepark

De Clementwijk in Sint Niklaas is een duurzame en groene 
woonwijk met 700 woningen, met in het hart een natuurlijk 
park van 4 hectare. Uitgangspunt voor het ontwerp is 
het behouden en versterken van de landschappelijke en 
ecologische kwaliteiten, gecombineerd met het oplossen van 
de waterproblematiek en het creëren van een plek voor de 
nieuwe buurt. 
Het oppervlaktewater en de laagtes in het landschap bieden 
ruimte voor het bufferen en infiltreren van regenwater, en 
tegelijkertijd biedt een serie aan decks de mogelijkheid van het 
landschap te genieten. 

BEST PRACTICE 
CLEMENTWIJK, SWECO

Om de rijkheid aan biotopen in het gebied te ondersteunen, 
zal het landschap ingericht worden met de landschappelijke 
karakteristieken van de Scheldevallei als uitgangspunt. In het 
noordelijk deel van het gebied gaan ontginningen, economische 
activiteiten en natuurontwikkeling hand in hand. In het zuidelijke 
deel zijn natuur, cultuur (historie) en nieuwe ontwikkelingen 
landschappelijk met elkaar verweven. 

HUIDIG SCHELDELANDSCHAP ALS VERTREKPUNT 
Het landschappelijke karakter van de Scheldevallei wordt in 
ere hersteld waar dit versnipperd is geraakt. Ook wordt de 
ecologische draagkracht, de functionaliteit en het natuurlijke 
adaptatie vermogen van het park als uitgangspunt gezien voor 
de nieuwe ontwikkelingen. 

DUIDELIJKE KADERING VAN HET SCHELDEPARK 
Duidelijke kaders helpen bij het lezen van het landschap en de 
verbinding van het stedelijke gebied met het park. Door randen 
landschappelijk in te richten dragen zij bij aan de ecologische 
verbinding. 

ONTGINNINGEN ALS MOTOR VOOR ONTWIKKELING 
LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK
De ontginningen zijn een tastbaar restant van het industriële 
verleden en hebben een economische en culturele waarde. 
Om ook een natuurlijke en landschappelijke waarde te hebben 
dienen sommige bestaande en vooral nieuwe ontginningen 
landschappelijk ingericht te worden. De dynamische gradiënten 
die hierdoor ontstaan zijn zeer waardevol en aantrekkelijk voor 
ecologie en recreatie.  
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OUDENAARDE

OUDENAARDE

NATUURLIJK OVERSTROOMBAAR GEBIED

SCHELDEVALLEI ENAME

LAGE ECOLOGISCHE 
WAARDE RIVIER

NIEUWE 
ONTWIKKELING

TOENEMENDE STEDELIJKE DRUK AFNAME BIODIVERSITEIT
VERDROGING EN VERZILTING

ONTGINNING

AGRARISCH GEBIED

VERHARDE KADES

ENAME

ENAMEOUDENAARDE

LANDSCHAPSPARK
ONTWIKKELING NATTE 
NATUUR, DYNAMISCH 

PEILBEHEERONTWIKKELING ADAPTIEF STEDELIJK WEEFSEL

LANGZAAM VERKEER
AUTO TE GAST

VERZACHTING OEVERS
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1. KARAKTERISTIEK SCHELDELANDSCHAP ALS VERTREKPUNT

2. DUIDELIJKE KADERING VAN HET SCHELDEPARK

VERSTERKEN VAN LANDSCHAPPELIJKE 
KARAKTERISTIEKEN
Karakteristieke elementen van het landschap zijn 
belangrijk voor de cultuurhistorische waarde, de 
identiteit en het functioneren van het landschap. 
Voorbeelden van deze karakteristieken zijn: 
hagen en houtwallen, wilgen rijen langs beken 
en velden, natte graslanden en hakbossen. Deze 
landschappelijke structuren vormen een ruimtelijk 
raamwerk voor nieuwe ontwikkelingen. 

ECOLOGISCHE VERBINDINGEN LEGGEN
Ecologische verbindingen kunnen eenvoudige 
middelen zijn om natuurgebieden te koppelen 
of om migratie van fauna te ondersteunen. Dit 
kan door ecologisch beheer, aanleggen van 
houtwallen, doorzetten van bomenrijen of fauna 
tunnels en bruggen aanleggen om obstakels te 
overbruggen.   

GROENE BUFFERS ROND NIEUWE 
ONTWIKKELINGEN: PARK ALS VOORTUIN
Rond de nieuwe ontwikkelingen in het plangebied 
wordt een groenbuffer aangelegd. Dit is een 
rand met een parkachtig of landschappelijk 
groen gebied. Zodoende zijn nieuwe woningen 
verzekerd van groen dicht bij huis en blijft de 
landschappelijke structuur van het gebied 
intact. Ook wordt hierdoor voorkomen dat het 
stedelijke weefsel ongelimiteerd doorgroeit en het 
landschap langzaam dichtslibt. 

OPENBAAR DOMEIN UITBREIDEN DOOR 
UITWISSELING VAN BOUWRECHTEN EN 
EIGENDOM
Door private percelen extra bouwrechten te 
geven in ruil voor het afstaan van een deel van 
de kavel, kan het publieke domein uitgebreid 
worden. Zo ontstaan tuin-aan-tuin typologiën 
en nieuwe (kwalitatieve) voorkanten aan het 
landschapspark. Hierdoor wordt de rand 
geactiveerd en de landschappelijke structuur 
verstevigd. Dit zou kunnen gebeuren op zeer 
langwerpige percelen op rechteroever. 

LANDSCHAPPELIJKE RANDEN AANLEGGEN 
BIJ ACHTERKANTEN
Waar het landschapspark grenst aan de 
achterzijde van woningen, wordt een stevige  
landschappelijke rand aangeplant met bomen 
en struiken. Dit ten gunste van ecologie, de 
leesbaarheid van het landschap en het verbeteren 
van de ruimtelijke relatie. 
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3. ONTGINNINGEN ALS MOTOR VOOR ECOLOGISCHE ONTWIKKELING

ONTGONNEN ZONES TRANSFORMEREN NAAR 
ECOLOGISCH WAARDEVOL GEBIED
Door herprofilering van de ontgonnen zones kunnen 
ecologisch, landschappelijk en recreatief waardevolle 
gebieden gecreëerd worden. Een dynamische gradiënt 
van droog naar nat waarbinnen ruimte is voor fluctuatie, 
zorgt voor grote hoge soortenrijkdom en een ecologisch 
waardevolle ontwikkeling. 

TOEKOMSTIGE ONTGINNINGEN INZETTEN ALS 
ECOLOGISCHE EN RECREATIEVE TREKPLEISTERS
Na en tijdens het benutten van de economische waarde van 
het gebied, door het delven van grondstoffen, dient het 
gebied herontwikkeld te worden tot hoogwaardige natuur 
en landschap om de landschappelijke en ecologische 
waarde voor de toekomst te kunnen waarborgen. 
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Input tijdens themagroep ‘natuur’

“Als het enkel een oppervlakkige ontginning is, kan dat 
hand in hand gaan met de ontwikkeling van natuur. Als je 
dieper graaft dan 3 à 4 meter heeft dat niet veel betekenis 
meer voor de natuur.” 
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Voorbeeld: 
Drentse Aa door Strootman

Het landschap van de Drentse Aa is een van de meest 
gewaardeerde landschappen in Nederland door het bijna 
idyllische karakter. Het gebied kent van oudsher grofweg drie 
typen landschappen:  de beekdalen, essen en landbouwgronden. 
In de loop van de tijd  zijn de verschillen tussen deze typen 
vervaagd, waardoor het contrast tussen de verschillende 
landschappen verminderd is. 

Strootman stelde voor om het contrast tussen de verschillende 
landschappen terug te versterken, waardoor het landschap 
wederom een structurerend element wordt. Om hiertoe te komen 
is er een nauwkeurige analyse gemaakt van de landschappen, 
en ingezet om deze karakteristieken terug tot de oppervlakte te 
brengen. Zo worden de beekdalen versterkt door het beplanten 
van oevers, worden de landbouwpercelen weer terug gebracht 
naar hun voormalige grootte en wegen worden aangezet met 
bomenrijen.  Naast het versterken van het landschap, biedt het 
plan ook meekoppelkansen voor de wateropgaven, infrastructuur 
en archeologie. 

Strootman heeft daarnaast een aantal zogenaamde ‘Belvederes’ 
in het landschap geplaatst: locatie specifieke elementen die 
de recreant het landschap laten beleven. Het is een familie van 
uitkijkpunten, die uitgebreid is met een reeks van meubilair 
welke over het landschap zijn verspreid. 

Drentsche Aa: landschapsversterking, gecombineerd met wateropgaven recreatie.
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Voorbeeld
Park Groot Schijn door Maxwan

Het ontwerp van Maxwan voor Park Groot Schijn in Antwerpen 
combineert op een slimme manier de vraag naar meer areaal 
voor moestuinen met tegelijkertijd een versterking van het 
landschap. Het ontwerp clustert de moestuinen op twee plekken 
waardoor de ruimte voor het landschap gemaximaliseerd wordt. 
Dit landschap ligt als een band om de moestuinen en verbindt de 
tuinen met het omliggende stedelijke weefsel.

De Koude Beek is de drager van het landschap en meandert door 
het landschap. Het masterplan versterkt de natuurlijke waarden 
in het gebied, maar biedt ook ruimte voor recreatie.

Op het terrein zijn vier wadi’s aangelegd, welke dienst doen 
als buffer bij piekbuien. Het omliggende landschap is zo vorm 
gegeven dat het regenwater naar de wadi’s wordt geleid, 
waardoor het park door het jaar heen verschillende uitstralingen 
zal hebben: nat grasland in de herfst en een drogere 
bloemenweide in de zomer. Dit veranderend landschap en de 
aanwezigheid van de beek met zijn natuurlijke oevers maakt het 
park interessant voor verschillende soorten flora en fauna. 

Landschapspark Groot Schijn, Antwerpen
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Op weg naar nieuwe mobiliteit
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Woon-werk verplaatsingen vanuit omgeving naar werklocaties in Oudenaarde

Verplaatsing van Oudenaarde naar omliggende steden, in de reistijd is de verplaatsing van woning tot station en van station tot bestemming niet opgenomen.

Deinze aangeduid als fietsstad 2018 door inspanningen in fietsvriendelijke infrastructuur en blue bikes in de categorie 20.000 tot 50.000 inwoners

Woon-werk verplaatsingen vanuit omgeving naar werklocaties in Deinze

OUDENAARDE IS GOED AANGESLOTEN OP HET GROOTSTEDELIJKE NETWERK

In Oudenaarde stellen we vast dat er heel wat kansen liggen 
om een hoogwaardige mobiliteit verder uit te bouwen. De stad 
is goed aangesloten op een regionaal grootstedelijk netwerk 
via de fietssnelweg, de treinverbinding met twee stations, de 
vaarroute over de Schelde en de N60. Een kleine tijdsvergelijking 
toont bovendien dat de trein de snelste optie is (van station tot 
station) voor de bestemmingen Gent, Brussel en Kortrijk. Hierbij 
moet vermeld worden dat de frequentie ervan niet optimaal is: 
naar Gent rijden twee treinen per uur, naar Brussel en Kortrijk 
één om het uur. Daar is er ruimte voor verbetering. Het voor- en 
natransport werd hierin dus niet meegenomen en dus krijgen we 
hierdoor slechts een deel van het beeld.

Met haar uitgebreide economische activiteiten biedt Oudenaarde 
voor heel wat mensen in de regio een belangrijke tewerkstelling 
aan. De tewerkstellingsgraad van de stad is bovendien ook erg 
hoog. Woon-werkverkeer per fiets is hier een aantrekkelijke 
opportuniteit. We zien dat Deinze hiervoor vandaag al veel 
inspanningen levert. Zo werd de gemeente dit jaar bekroond 
tot fietsstad 2018. Hoewel Oudenaarde een fietsstad bij 
uitstek is wanneer het aankomt op recreatief wielertoerisme, 
kan er van Deinze geleerd worden. De analyse van de 
woonwerkverplaatsingen geven extra inzichten. Vergelijkbare 
steden zoals Deinze staan al verder in de modal shift: bijna 
dubbel zoveel fietsgebruikers en veel meer voetgangers. In die 
zin kan Oudenaarde nog grote winsten maken in de de omslag 
van auto naar alternatieve modi, want het potentieel van mensen 
waarvoor alternatieven wel haalbaar zijn is nog niet volledig 
aangesneden. 

Bron: Stadsmonitor Vlaamse Overheid 2017

Bron: Google Maps

Bron: Stadsmonitor Vlaamse Overheid 2017
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Oudenaarde, fietsstad bij uitstek...

Oudenaarde als poort tot de Vlaamse Ardennen en ondersteuner van het 
wielertoerisme

Recreatief fietsen langs de Schelde buiten de stad Centrum Ronde van Vlaanderen

Jaarlijkse aankomst van de Ronde van Vlaanderen Fietsroutenetwerk van fietssnelwegen

Oudenaarde heeft een sterke band met de fiets. Als aankomstplek 
voor de Ronde van Vlaanderen en als poort naar de Vlaamse 
Ardennen is het een uitstekende uitvalsbasis voor wielertoerisme. 
De lange fietsroutes langs de Schelde en het bezoekerscentrum 
van de Ronde van Vlaanderen maken allemaal deel uit van die 
fietscultuur die in deze regio leeft. 

Bovendien kent de stad Oudenaarde zelf weinig topografie en 
hoogteverschillen waardoor het ook makkelijk fietsen is. Zelfs 
voor pendelaars is de afstand naar Gent (30km) een haalbare 
kaart, zeker wanneer de elektrische fiets mee in beschouwing 
wordt genomen. 
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Die fietscultuur staat in schril contrast met de beleving voor 
dagdagelijkse gebruikers. De vele scholen in het centrum 
bijvoorbeeld zijn niet vlot bereikbaar via veilige fietspaden. 
We merken her en der onderbrekingen op in het fietsnetwerk 
doorheen de stad. Allerlei kruisingen zijn niet op maat van 
fietsers opgelost waardoor zowel de echte als de gepercipieerde 

veiligheid van fietsers te kort schiet. Als we de mobiliteit en de 
bijhorende druk op het klimaat echt serieus nemen dan is er hier 
werk aan de winkel. De gezondheidswinst voor de maatschappij 
is al herhaaldelijk wetenschappelijk aangetoond. Ook de fijnstof 
uitstoot wordt met dit soort maatregelen teruggeschroefd.

Het Nieuwsblad, 31 augustus 2017

...behalve voor haar eigen inwoners

Input tijdens themagroep ‘jeugd’

“Het fietspad tussen de Galgestraat 
en Lotharingenbrug is zeer goed maar 
wordt ‘s nachts niet verlicht. Dit geeft 
een heel onveilig gevoel.” 

“De fietsbrug is zeer oncomfortabel: je 
kan er niet op fietsen omdat de hellingen 
zeer steil zijn met scherpe bochten en 
men komt direct op de straat uit wat 
gevaarlijke situaties creëert.”
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In de vele participatiemomenten wordt het fietspadennetwerk 
telkens als één van de belangrijkste uitdagingen aangehaald.  
Heel wat mensen zien hier ruimte voor verbetering. Gelukkig is er 
met relatief kleine budgetten heel wat vooruitgang te boeken in 
dit gebied. Die eerste stappen liggen voor de hand en zouden in 
een duidelijk fietsbeleidskader kunnen passen. 

Het raamwerk stelt dan ook voor een duidelijk fietsbeleid met 
concrete acties en herinrichtingsvoorstellen op de beleidsagenda 
te zetten voor de nieuwe legislatuur.

Fietspad wordt onderbroken op de sportsite

Fietspad ligt niet naast de Schelde en is bijgevolg onaantrekkelijk

Auto’s uit zijstraten moeten fietspad veelvuldig oversteken Fietsers moeten op de rijweg rijden in de drukke Galgestraat

Fietspad langsheen Schelde steekt straat over en wordt voetpad, fietsers moet-
en vanaf dan op straat fietsen

Fietspad op drukke Lotharingenbrug zonder fysieke afscheiding

Fietsrouteknelpunten binnen het 
projectgebied
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Onveilig fietspad direct naast de vrachtroute en laadkade van Vande Moortel Dorpscentrum van Eine waar 40ton vrachtwagens doorheen moeten

De huidige afwikkeling van vrachtverkeer langs de Scheldeoever 
is problematisch. De industriële activiteiten langs de Schelde 
zijn op zich waardevol voor de lokale economie, maar hun 
mobiliteitsimpact is al lang een pijnpunt. Nochtans leeft er bij 
het bestuur en de bevolking een duidelijk visie over de mogelijke 
oplossing. De vrachtverkeersafwikkeling doorheen het dorp van 
Eine richting de N60 moet aangepakt worden. Er is nood aan een 
betere route voor het vrachtverkeer.

Een pluspunt is de uitdoving van de kleiontginningsactiviteiten op 
rechteroever in afzienbare tijd, waardoor de vrachtbewegingen 
over de brug op termijn verdwijnen, waardoor de aanwezige 
infrastructuur van de Lotharingenbrug nu in de toekomst 
overgedimensioneerd zal zijn wanneer deze enkel nog gebruikt 
wordt voor personenvervoer. 

Het vrachtverkeer als belangrijkste 
pijnpunt in Oudenaarde haar 
mobiliteitsstructuur

Input bewoner participatiemarkt

“Dag op dag rijden er tientallen 
vrachtwagens door ons dorpcentrum. 
Vermits de straten smal zijn rijden 
de trucks vaak over het voetpad als ze 
een bocht maken waardoor zelfs de 
straatstenen omhoog komen!” 
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Ontbrekende schakels & knelpunten in 
het mobiliteitsnetwerk 

PLANNEN VOOR EEN FIETSSNELWEG
De fietssnelweg naar Gent is bijna voltooid, dat is een kans 
om fietsverplaatsingen extra te ondersteunen met een betere 
fietsinfrastructuur, fietsgerelateerde ontwikkelingen en goede 
ontvangstinfrastructuur.

FIETSPAD RECHTEROEVER
Het fietsen en wandelen op rechteroever heeft nu al grote 
kwaliteit, met een sterke beleving van het landschap en de 
rivier. 

ONVEILIGE KRUISINGEN
Tal van kruisingen zijn niet ingericht met de fietser in het 
achterhoofd, ondanks dat op vele plaatsen een fietspad 
is aangelegd. Gezien de grote scholenconcentratie en de 
sportsite als aantrekkingspool voor talrijke fietsers, is het 
noodzakelijk hier een prioriteit van te maken. Een specifiek 
voorbeeld hiervan zijn de T-vormige kruisingen van zijstraten 
die uitkomen op de Scheldekant, en de fietssnelweg hier 
steeds bij onderbreken. Vermits het zicht voor auto’s hier ook 
nog eens slecht is levert dit erg gevaarlijke situaties op voor 
voorbijrijdende fietsers. 

VRACHTVERKEER
De vrachtverkeersafwikkeling voor de industriële sites aan 
de Schelde verlopen nog steeds door het centrum van Eine, 
waar de straten smal en onaangepast zijn. Er moet op zoek 
gegaan worden naar een alternatieve vrachtroute met een 
directe afwikkeling richting de N60. Zo zal er in centrum 
Eine ook meer plaats voorhande zijn voor goede en veilige 
fietsinfrastructuur. 

ONTBREKENDE SCHAKELS
Doorheen het gebied zijn er nog ontbrekende schakels om 
een volwaardig zachtverkeer netwerk te ontwikkelen. De 
sportsite en andere ontwikkelingen dienen hier een bijdrage 
aan te leveren. Ouders moeten hun kind zonder zorgen terug 
met de fiets naar school durven sturen, want een route is maar 
zo veilig als haar zwakste of meest gevaarlijke punt. 

UITDAGINGENHUIDIGE KWALITEITEN

Fietspad rechteroever Onveilige kruisingen en conflicten met gemotoriseerd verkeer op de zachte 
verkeerspaden
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Overlast vrachtver-
keer / laden en lossen

Ontbrekende 
structuur aanvullen

Ontwikkelen 
fietssnelweg

ZOTTEGEM
RO

NSE

KORTRIJK

GENT

N
60

N60

N453

Overlast vrachtver-
keer in centrum Eine

Conflict tussen 
fietspad en laden/lossen

Vrachtverkeer route

Fietspad naast rijweg

Fietspad ontbreekt

Vrijliggend fietspad

Gevaarlijke kruising

STATION OUDENAARDE

STATION EINE
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N60

poort Eine

poort Erfgoedsite Ename

poort Sportsite

poort Liefmans

Beter faciliteren van zacht verkeer als 
alternatief voor gemotoriseerd verkeer

Om de mobiliteit van de site te verbeteren moeten we inzetten 
op een volwaardige oplossing voor het hele gebied. We kiezen 
voor de volgende principes:

INZETTEN OP ZACHT VERKEER
Een vervollediging van de ladderstructuur tussen Scheldeoever 
en Galgestraat laat toe om de site van het Sportpark en de 
Santenssite ook echt te gebruiken als voetganger en fietser. Het 
is de interface tussen de woonstad en de lineaire Scheldevallei 
met een fietssnelweg die tot in Gent reikt. Het gebruik van de 
auto kan ook gereduceerd worden door alternatieven aan te 
bieden zoals het verder uitwerken van autodelen. 

ONTWIKKELING VAN POORTEN NAAR HET SCHELDEPARK
Aan de sleutelplekken zoals de Liefmansbrouwerij, het 
archeologische centrum, de sportsite of de Alveysite worden 
parkpoorten ontwikkeld, soms kleinere, anderen iets groter, als 
uitvalsbasis voor recreanten en uitwisselingspunt met andere 
actoren en horeca rondom het gebied. Daar wordt infrastructuur 
gedeeld en wordt er ingezet op extra beleving. 

HERDENKEN VAN BESTAANDE STRUCTUREN
Door een stapsgewijze oplossing voor sommige van de 
conflicten in het gemotoriseerd verkeersnetwerk kan je ook 
de infrastructuur die daar bij hoort stapsgewijs omvormen. 
Een grote vrachtwagenbrug kan een andere invulling krijgen, 
een brede weg langs de Scheldeoever kan meer op maat van 
fietsers ingericht worden, enzoverder...

MOBILITEIT

Input bewoner participatiemarkt

 “De Galgestraat kan niet al het verkeer van Scheldekant 
opvangen.”

“De Scheldekant autovrij maken is zorgen voor meer 
autoverkeer door de woonzone: Bijzonder fout!”
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ENAMEOUDENAARDE

NIEUWE STEDELIJKE MOBILITEIT
FIETSSNELWEG

NIEUWE RECREATIEVE ROUTES

HERDENKEN BESTAANDE 
STRUCTUREN INZETTEN OP ZACHTE 

VERKEERS VERBINDINGEN

vracht verkeer omleiden

doorwaadbaarheid 
vergroten

verharding reduceren

landschappelijke 
poorten

verblijfsplekken
�ets en voetpaden

alternatieve mobiliteit stimuleren

auto delen
�etsbox

hersteldienst

bouwen voor
leven met �ets

�etstoerisme
uitbouwen

ONTWIKKELING VAN 
POORTEN EN 

VERBLIJFSPLEKKEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOOLS 

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN
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1. INZETTEN OP ZACHT VERKEER

2. HERDENKEN VAN BESTAANDE STRUCTUREN + FACILITEREN VAN ALTERNATIEVEN

AANLEGGEN ZACHTE 
VERKEERSVERBINDINGEN
Zachte verkeerswegen versterken het 
netwerk van voetgangers- en fietspaden 
en verhogen de mogelijkheid om voor 
alternatieve vervoersmiddelen te kiezen. Door 
gescheiden paden aan te leggen verhoogt de 
aantrekkelijkheid, maar ook de veiligheid.

AANLEGGEN FIETSSNELWEG
Een fietssnelweg maakt een snellere verbinding 
tussen dorpen en steden mogelijk. Bovendien 
verhoogt het de veiligheid van de fietser door 
gevaarlijke kruispunten met auto’s te vermijden.

REDUCEREN AUTOVERKEER
Een pendelbus en het verkiezen van 
anderssoortige mobiliteiten trachten autoverkeer 
te reduceren. Zo kan een watertaxi ingezet 
worden voor transport van personen en goederen.

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
Een alternatieve route voor vrachtverkeer mijdt 
de smalle en onaangepaste straten door het 
dorpscentrum en verlaagt de verkeershinder in 
het centrum. 

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

FIETSBOX HERSTELDIENST
Langsheen de zachte verkeersverbindingen 
bieden fietsboxen hersteldiensten aan. Fietsers 
met pech kunnen een andere fiets uitlenen en hun 
eigen fiets in de box plaatsen, die ze daar later 
gerepareerd terug oppikken.

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
Zachte verkeersgebruikers genieten van 
ontsluiting via de begane grond en zullen nooit 
via een helling gebouwen moeten bereiken.

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

Input bewoner participatiemarkt

“Kunnen we het station van Ename 
niet heropenen? Dat is toch duurzame 
mobiliteit.”

Input themagroep ‘mobiliteit’

“Door de heropening van het station 
Ename zal het autoverkeer naar het station 
Oudenaarde mogelijks afnemen.”
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OPTIMALISEREN DOORWAADBAARHEID
Nieuwe rechtstreekste doorsteken voegen 
treden toe aan de ladder en verhogen 
de doorwaadbaarheid voor zachte 
verkeersgebruikers. 

3. ONTWIKKELING VAN POORTEN EN VERBLIJFSPLEKKEN VOOR HET SCHELDEPARK

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE POORTEN 
EN TREKPLEISTERS
Nieuwe trekpleisters met recreatieve functies 
zoals een fietshotel dienen als poorten voor het 
landschapspark rond de Schelde. 

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN
Langsheen het netwerk van zachte 
verkeersverbindingen voegen verblijfsplekken 
belevingswaarde toe, waar gebruikers kunnen 
rusten en recreëren. Daarnaast verbeteren ze de 
beeldkwaliteit van de ruimte door bijvoorbeeld 
een uniforme huisstijl. 

FIETSTOERISME UITBOUWEN
Nieuwe infrastructuur voor toerisme gericht op 
fietsers, zoals hotels, horeca, fietsroutes enz. 
versterken en bouwen verder op de bestaande 
fietscultuur van de omgeving.

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

AUTO DELEN STIMULEREN
Het delen van een auto voor meerdere gebruikers 
maakt een beter en meer doordacht gebruik van 
de auto als vervoersmiddel. 

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN
Fietskoerierdiensten vervangen gemotoriseerd 
verkeer vanuit een logistiek depot en bezorgen 
goederen en pakketjes in de laatste kilometers op 
een schonere, snellere en stillere manier bij hun 
ontvangers.

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN
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Voorbeeld:
Inzetten op zacht verkeer

Les Jardins de la Palud in Landerneau is een lineair landschapspark 
aan beide zijden van de oevers van de Elorn Rivier. Ontworpen 
door Urbicus, is het project gebaseerd op het creëren van een 
sterke relatie tussen stad en natuur, en meer specifiek tussen 
de omliggende stad en de rivier. Het neemt elementen van 
het platteland in bruikleen en gebruikt deze als opbouwende 
structuur voor het park. 

De havendammen langs de Elorn zijn verbonden en ontwikkeld 
tot stedelijke en feestelijke esplanades met duidelijk omschreven 
doelen: een kadepark voor feestelijke activiteiten, een sport- en 
vrijetijdskade en een stedelijke en commerciële kade. 

Zachte verkeersverbindingen in de Jardins de la Palud, Urbicus Fietsbox fietsostrade Antwerpen - Mechelen (Het Nieuwsblad 25/09/18)

JARDINS DE LA PALUD, LANDERNEAU

Langsheen de fietsostrade tussen Mechelen en Antwerpen 
bieden fietsboxen hersteldiensten aan. Fietsers met pech kunnen 
met een elektrische vervangfiets uit die kluis hun rit zorgeloos 
verder zetten. Ondertussen wordt de fiets hersteld door de 
sociale-economie-organisatie Werkmaat. Het gaat hierbij wel 
enkel om kleine herstellingen zoals aan het licht, de remmen, 
de ketting... Voor november 2018 vind je tussen Mortsel en 
Mechelen op de fietsostrade F1 om de 3 km zo’n fietskluis. 

FIETSBOX HERSTELDIENSTEN
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Recreatieve routes en bruggen (Groot Schijn)

Voorbeeld: 
Ontwikkelen van poorten en 
verblijfsplekken

Het ontwerp van Maxwan voor Park Groot Schijn in Antwerpen 
bestaat uit een parkontwerp, landschapsontwerp van de Koude 
Beekvallei, 172 moestuintjes voor de buurt en 30 bijkomende 
tuinen. Bovendien zijn er 4 wadis geïntegreerd in het landschap 
om het watermanagement van de vallei te handhaven. Het 
combineert op een slimme manier de vraag naar meer areaal 
voor moestuinen met versterking van het landschap. Om dit 
te bereiken, hebben de ontwerpers het park opgedeeld in 
“scharnieren” en “kamers”. 

De “scharnieren” vertegenwoordigen de paden en natuurlijke 
gebieden en graslanden, die hun natuurlijke kenmerken en 
diverse en inheemse plantensoorten behouden. Deze gebieden 
omvatten ook de ingangen van het park door uit te breiden 
naar het omliggende stedelijke netwerk en te verbinden met 
bestaande groene ruimten via vijf afzonderlijke poorten.

In de “kamers” vindt men een breed scala aan programma’s en 
functies, waaronder sport, gebieden voor kinderen of honden, 
een actief caravanpark en de volkstuinen, of gemeenschappelijke 
tuinen. Dit creërt verschillende verblijfsplekken waarlangs een 
het padennetwerk continu afwisselende panorama’s biedt. 

Poort naar het landschap met beeldmerk (Groot Schijn)

Rustplekken in Park Groot Schijn in Antwerpen

PARK GROOT SCHIJN
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Voorbeeld:
Herdenken van bestaande structuren en 
faciliteren van alternatieven

CityDepot, een dochteronderneming van bpost, is het eerste 
bedrijf in België dat een totaaloplossing biedt voor de duurzame 
distributie van goederen naar de binnenstad en terug. Goederen 
van transporteurs, grote retailers en merken, kleine retailers, 
e-commerce bedrijven, steden, (semi-) publieke organisaties en 
consumenten worden in verschillende vestigingen verzameld en 
van daaruit verdeeld.

Stedelijke distributie is een zeer belangrijk onderdeel van het 
creëren van aangename steden. Bedrijven zoals CityDepot dragen 
bij aan ecologische, economische en sociale duurzaamheid en 
verenigen grote en kleine bedrijven die actief zijn in stedelijke 
distributie op een open en neutraal platform. 

Fietskoerier FRL Leeuwarden (FRL)Citydepot Charleroi (IGRETEC)

CITYDEPOT

Tegenwoordig boomt de e-commerce en dat doet ook het aantal 
leveringen toenemen. Tegelijk kampen we met hardnekkige 
files, luchtvervuiling en te veel verkeersslachtoffers. De 
fietskoeriers voorzien hiervoor een sneller, duurzamer en stiller 
alternatief dan de klassieke manier van pakketbezorging met 
gemotoriseerd verkeer. Alle pakketjes worden hierbij geleverd 
door vrachtwagens aan een voorstedelijk distributiecentra, en 
van daaruit worden de laatste kilometers door de fietskoeriers 
met de fiets afgelegd. 

FIETSKOERIER
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Tour & Taxis in Brussel biedt gratis shuttles aan tussen het 
complex en het station Brussel-Noord. De busjes rijden met een 
frequentie van om de 5 minuten, zodat de vele bezoekers en 
gebruikers zich snel en efficiënt kunnen verplaatsen.

Shuttle Tour&Taxis en station Brussel-Noord (Vegaplan)

BEDRIJFSBUS TOUR&TAXIS



Bioboerderij 
Ourobouros

Bio geitenboerderij
 De Volle Maan

Bioboerderij
Wijveld

Bioboerderij
De Zwaluw

Mobiele fruitpers

Kloostermoestuin

Bioboerderij Blauw Kasteel

Voedseltuin Rijkbos

Bakkerij Burez

Aquafin

Kringloopwinkel

Kringloopwinkel

Kringloopwinkel

Kringloopwinkel

Liefmansbrouwerij

Containerpark

BrandWoeker repaircafé

Stokstroom aquapark:
Tomato Masters &

Aqua4C viskwekerij

De Wassende Maan: 
Bioboerderij & 

voedselpakketten

Lesage Champignonkwekerij

Biofab BiotechnologieKodibox Verhuisdozen

MicMac Minuscule

Selectie uit circulaire initiatiefnemers rond Oudenaarde 
en potentiële nieuwkomers

1:135.000CIRCULARITEIT
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Een circulaire economie die Oudenaarde, 
haar landschap en haar inwoners 
verbindt.

De urgentie voor een transitie naar een andersoortige 
economie klinkt steeds duidelijker in onze maatschappij. Zowel 
beleidsmatig als in de publieke opinie is er een groeiende vraag 
naar duidelijkheid over waar materialen vandaan komen, naar hoe 
we grote klimaatdoelstellingen praktisch kunnen realiseren en 
hoe dit kan samengaan met een sociaal inclusieve maatschappij. 
Bovendien merken we vandaag meer en meer kosten i.p.v. 
baten als neveneffecten van economische activiteiten. De oude 
economische modellen krijgen het steeds moeilijker omdat de 
verborgen kosten (milieubelasting van zeevaart, sociale uitbuiting 
in bepaalde landen, enz. ) niet langer meer worden geduld door 
onze maatschappij. 

In deze context neemt het thema van circulaire economie een 
belangrijke rol in als een positief verhaal dat economische 
activiteiten terug wil koppelen aan positieve effecten voor zowel 
klimaat als mens. Circulaire economie of het sluiten van kringen 
vormt een integrale manier om CO2-neutrale doelstellingen 
te halen, waterproblematieken aan te pakken én tegelijkertijd 
economisch robuust te blijven. We kunnen de stad Oudenaarde 
vergelijken met een grote mijn van materialen en stromen die 
blijven groeien, de vraag is hoe we deze mijn beter kunnen 
beheren en verschillende stromen kunnen verbinden met elkaar 
en de stad. 

We merken dat het thema van de circulaire economie erg goed 
past bij de toekomstvisie van Oudenaarde: een aangename 
woonstad met hoog voorzieningenniveau, goede bereikbaarheid 
én een gezonde economie en tewerkstelling. Circulair denken 
is één van de manieren om die kwaliteiten ook met elkaar te 
verbinden. Bovendien ontspruiten in de omgeving van de stad 
reeds interessante projecten die experimenteren met een meer 
circulaire economie: bioboerderijen die hun voedselproductie 
koppelen aan de zorg voor natuur of zorg voor bepaalde 
groepen van mensen, kringwinkels die afgedankte materialen 
een nieuw leven geven en daarnaast ook sociale tewerkstelling 
genereren, opleidingen die de maker-skills weer opwaarderen 
als aantrekkelijke afstudeerrichtingen of een Repair Café dat 
georganiseerd werd in de BrandWoeker. 

Interessant in deze projecten is dat er ook gezocht wordt naar een 
sociale dimensie, met collectiviteit als basis voor een circulaire 
economie. Niettegenstaande we enkele pioniers zien in en rond 
de stad, is er nog veel ruimte om te groeien. Hoe kunnen we de 
grote tewerkstelling, de bruisende bedrijvigheid en het wijdse 
waterlandschap van Oudenaarde zien als een gedeeld stedelijk 
én landschappelijk systeem dat zichzelf niet uitput maar verrijkt?

Het project R-Urban in de agglomeratie van Parijs probeert stromen tussen ver-
schillende plekken binnen een voedselproductiecyclus met elkaar te koppelen. 
Op de plekken waar deze stromen samengkomen wordt de ruimte ingericht om 
het kennis, materialen en stoffen delen te koppelen aan de buurt.

Een van de plekken binnen het R-Urban project, waar een grote moestuin 
gecultiveerd wordt.
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Geen klein bier

Circulair denken binnen de econmie is op zich niets nieuws. 
Vele bedrijven zijn zelf al bezig met het zoeken naar betere 
en efficiëntere processen waar reststromen herbruikt worden 
en kringlopen gesloten. Dat heeft immers economische 
voordelen.  Maar het is ook een overlevingsstrategie. Wie zich 
niet aanpast aan deze maatschappelijke én economische trend 
dreigt irrelevant te worden. Bedrijven beseffen dat ze op zoek 
moeten gaan naar een bredere visie op onze omgeving en de 
manier waarop we omgaan met materiaal, energie en stromen. 
Het is een innovatietaktiek die ondernemers helpt om hun 
businessmodellen robuuster te maken en veerkrachtiger ten 
opzichte van de wereldeconomie en haar beter te verankeren 
in lokale netwerken, zowel wat de consumptie, stroom van 
goederen, mensen en energie betreft als binnen het draagvlak 
en sociaal netwerk. Circulair werken heeft het grote voordeel 
dat het de economische doelen kan verbinden met sociale en 
maatschappelijke doelen, wat een troef betekent voor bedrijven 
om binnen de omgeving waar ze opereren ook draagvlak en 
goodwill op te bouwen. In termen van risicobeheersing geen 
onbelangrijk aspect.

Er zijn al tal van mogelijkheden en implementaties van de 
circulaire economie die zich niet beperken tot lokale en 
kleinschalige initiatieven. Levi Strauss, Unilever, Dell en Philips 
zijn maar enkele voorbeelden van grote spelers die nu reeds 
een circulair economie-model hanteren. “Ook voor kmo’s en 
bedrijven is het belangrijk om het belang van die circulaire 
economie in te zien. Grondstofprijzen hebben een belangrijke 
impact op de rentabiliteit van een bedrijf. Als daar grote 
fluctuaties en stijgingen in komen, dan heeft dat een impact 
op ons economische weefsel en onze bedrijven.”, zegt Karen 
Vanderstraeten, Facilitator Circulaire Economie Voka. Een 
circulaire transitie kan de nood aan veel middelen en kosten bij 
een klassiek model terugdringen.

Een transitie op grotere schaal kan daarom ook een positief 
verhaal brengen voor het creëren van een sociaal, ruimtelijk en 
maatschappelijk draagvlak. Het is een manier om de economie 
van de toekomst te maken: in plaats van te investeren in een 
economisch model dat nu onder spanning staat, kunnen we 
de stap zetten om over 20 jaar ook nog relevant te zijn. “In 
mijn ogen is vooral het inzicht essentieel dat er in het begrip 
circulaire economie ook veel ‘economie’ zit. Het is een verhaal 
van economisch én maatschappelijk rendement, dat zichzelf 

terugbetaalt.” Steven Beckers, Lateral Thinking Factory.

Zo kan er ingezet worden op e-waste recycling. Op 
maatschappelijk en sociaal vlak brengt het vele voordelen: het 
is erg arbeidsintensief en de verwerking kan op een relatief 
kleine oppervlakte gebeuren. Het is iets wat je ter plaatste kan 
doen en zo materialen snel terug in omloop brengen. Volgens 
een studie van the Natural Resources Defense Council in de VS 
kan een verhoogde focus op het recyclen van e-waste tegenover 
afdanking leiden tot 1 miljoen nieuwe jobs tegen 2030. 

Daarnaast is er ook het state-of-the-art project “Remo 
Milieubeheer” door Group Machiels. Deze opslagplaats voor 
industriële afvalstoffen zet het cradle-to-cradle principe om in 
praktijk waarbij eerdere grondstoffen opnieuw aan het begin van 
de productiecirkel worden geplaatst. Vandaag produceert Remo 
al elektricitieit en warmte uit opgeslagen afval. 

Bovendien zijn er in Nederland heel verwante voorbeelden te 
vinden, waar het circulaire denken in de economische sector 
wordt toegepast. Vooral het bedrijventerrein de Kleefse Waard 
in Arnhem lijkt zeer interessant voor Oudenaarde. Zij willen het 
meest duurzame bedrijventerrein van Nederland worden, geven 
enkel ruimte aan zowel jonge ondernemingen en investeerders 
als grote bedrijven die mee in dit verhaal willen stappen.

Daarnaast is er het platform dat lokaal geteeld voedsel in Flevoland 
inventariseert, verzamelt en kenbaar maakt aan het grote 
publiek. Deze referentie doet denken aan de tomatenkwekerij 
Tomato Masters, de bioboerderijen, voedselbossen, voedseltuin 
Ename… maar dan op verder uitgewerkte schaal en met 
incoörporatie van bestaande landbouwbedrijven. 

opmerking: alle quotes komen uit het artikel “in circulaire 
economie zit vooral veel economie”, bnk.tijd.be (bnp paribas 
fortis), geraadpleegd op 1/11/18

CIRCULAIR DENKEN IS GEEN KWESTIE VAN SCHAAL 
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In de vestiging Best Philips wordt elektronica voor de medische wereld zoals 
operatie imaging systemen en patiëntmonitoring vernieuwd en omgezet naar 
“as-new” systemen. 

Het binnenbrengen en recycleren van afgedankte elektronica zorgt voor 
verschillende voordelen voor het creëren van een maatschappelijk en sociaal 
draagvlak.

De Remo landfill in Houthalen-Helchteren is een state-of-the-art voorbeeld in 
Vlaanderen voor de opslag van industriële afvalmaterialen.

De “Gasplasma cyclus” ontwikkeld door Groep Machiels wordt gebruikt voor 
de verwerking en recyclage van de verzamelde industriële afvalmaterialen.

Industriepark Kleefse Waard Arnhem, Nederland Website Lokaal voedsel Flevoland, Nederland
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INDUSTRIEPARK KLEEFSE WAARD, ARHNEM (NL)

OP NAAR HET MEEST DUURZAME BEDRIJVENTERREIN VAN NEDERLAND

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) wil in 2025 het meest 
duurzame bedrijventerrein van Nederland zijn. De bouw van het 
Dock Office van afvalplastic past perfect bij de visie van circulair 
ondernemen op het IPKW-terrein, in Arnhem. Directeur Kevin 
Rijke: ‘We willen al ons afval kunnen hergebruiken, van oud 
hout tot plastic. Dit spannende plan voor een duurzaam plastic 
kantoor is dan ook een prachtvoorbeeld voor ons terrein.’

‘Wij hebben de ambitie uitgesproken om in 2025 het duurzaamste 
bedrijventerrein van Nederland te zijn’, vertelt IPKW-directeur 
Rijke. ‘We hebben hier op het terrein een kleine 80 bedrijven, 
die allemaal bezig zijn met innovatie, duurzaamheid, energie. Ze 
werken aan de nieuwe wereld, die van de generatie na ons. Als dat 
de kern is van de bedrijvigheid hier - de wereld mooier en beter 
maken - dan moet je als terrein ook die verantwoordelijkheid 
pakken.’

Hoe word je een duurzaam bedrijventerrein? Rijke: ‘Om te 
beginnen door ruimte te bieden aan duurzame ondernemers. We 
hebben daarbij vijf thema’s benoemd: energie, afval, mobiliteit, 
gebouwen en mensen. En op al die gebieden doen we projecten. 
Zo hebben we voor ons afval een grondstoffenbank opgezet. We 
onderzoeken welke restmaterialen er op het terrein zijn én we 
kijken hoe we die kunnen hergebruiken. Zo maken we al banken 

van ons eigen afvalplastic en gebruiken we oud hout in onze 
biomassaketel. Allemaal met als doel: circulair ondernemen - alle 
grondstoffen in de regio duurzaam hergebruiken.’

Op een dag komt Erik van airhunters bij hem langs. ‘Ik heb een 
stout idee,’ zegt hij tegen Rijke. Airhunters wil zelf een kantoor 
bouwen van plastic, niet op de kade, maar boven het water, op 
een pilaar waar ooit een hijskraan stond. Rijke: ‘Nu hebben wij 
een eigen bouwbedrijf. We bouwen in principe zelf, zodat we 
weten dat het bouwkundig én esthetisch goed is. Maar ja, als je 
echt gelooft in het sluiten van kringlopen, dan is dit kantoor een 
perfect voorbeeld. We zouden gek zijn als we dit project niet 
steunen.’

Het industriepark is dan ook heel blij met dit circulaire kantoor 
van afvalplastic. ‘En we helpen graag, bijvoorbeeld met 
onze contacten bij de gemeente en met de promotie van het 
Dock Office.’ Het is de bedoeling dat het kantoor helemaal 
zelfvoorzienend is. Rijke: ‘Maar ook als blijkt dat ze wat extra 
stroom of verwarming nodig hebben, dan kunnen we energie 
leveren die we zelf opwekken: met biomassa, zonnepanelen en 
windmolens op ons eigen terrein. Voor ons is het een geweldige 
manier om te laten zien hoe slim en duurzaam we al kunnen 
omgaan met onze grondstoffen.’

https://www.airhunters.nl/bouw/ipkw.phpHoe maak je een bestaand bedrijventerrein circulair?

Voorbeeld grootschalig én circulair
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(...) Het doel is om uiteindelijk een industriepark zonder afval te 
realiseren. Dat betekent dat alle reststromen zoals warmte op 
het park hergebruikt worden, waardoor een gesloten systeem 
ontstaat. De transformatie van het industriepark, dat al sinds de 
jaren ’40 van de vorige eeuw bestaat, kan een blauwdruk zijn 
voor andere industrieterreinen in Nederland en daarbuiten. “Op 
deze plek kunnen we nieuwe modellen en technologie voor 
bijvoorbeeld industriële symbiose (samenwerking waarbij de 
restcapaciteit van een bedrijf als grondstof wordt ingezet voor 
een ander bedrijf) ontwikkelen en testen”, legt McCarville uit. Zo 
wordt er aan een complexe tool gewerkt waarmee flows binnen 
Veolia's procesvoering of die van klanten geïdentificeerd kunnen 
worden, die hergewaardeerd of als brandstof ingezet kunnen 
worden. “Als we het in Arnhem kunnen laten werken dan kan het 
overal”, betoogt McCarville.

Het innovatieve project op de Kleefse Waard gaat trouwens 
niet alleen over energie en het verwaarden van reststromen. 
Het gaat ook over mensen. “Hoe kan het park werkgelegenheid 
in de regio stimuleren, en hoe kan het talent behouden en 
aantrekken?”, geeft McCarville als voorbeeld. Dat de interesse 
voor het park al groot is onder de inwoners bleek uit een open 
dag waar 15.000 mensen op afkwamen. McCarville gelooft dat 
de betrokkenheid van inwoners belangrijk is om de transitie 
tot een succes te maken. “Als je technologische vooruitgang 
samenbrengt met de passie van mensen voor hun leefomgeving, 
dan krijg je een energie waarmee echte duurzame verandering in 
gang kan worden gezet.” (...)

http://www.nederlandmvo.nl/duurzaamheid/we-naderen-een-kantelpunt-bij-
circulaire-economie

CEO Veolia (Hildagarda McCarville) aan het woord

Veolia FabriekBeurs waar producten van het bedrijventerrein getoond worden

Bedrijventerrein kantine als bestemming Centrale parking met oplaadpunten

Opwekking duurzame windenergie als experimentGrote bedrijven zijn gevestigd op het terrein



68CIRCULAIR SCHELDEPARK OUDENAARDE

Bedrijventerrein Kleefse Waard, Arnhem
76 Ha

Bedrijventerrein Scheldepark, Oudenaarde
59 Ha
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LOKAAL VOEDSEL FLEVOLAND

LOKALE PRODUCTIE ÉN CONSUMPTIE VAN VOEDSEL

Vers eten uit de buurt, waar vind ik dat in Flevoland? 
Deze website brengt consumenten uit Flevoland en lokale 
voedselproducenten bij elkaar. Rijp geoogst fruit, ambachtelijke 
boerenzuivel, kakelverse eieren, eerlijk vlees, smakelijke 
aardappelrassen, dauwverse seizoensgroenten en verse vis uit 
het Zuiderzeegebied. Je weet in één klik waar het vandaan komt 
en waar je het kunt kopen: vers en vertrouwd.

Deze website laat je als consument zien wat er in Flevoland 
geteeld, verwerkt en verkocht wordt. En dat is best veel! Je kunt 
hier kennismaken met de boeren en producenten en het kopen 
op de boerenmarkt in Almere, de Streekmarkten in Dronten 
en Emmeloord, via de webwinkels, boerderijwinkels en andere 
verkooppunten verspreid over de provincie. Iets kopen bij 
iemand die je kent is vertrouwd en leuk en gemakkelijk met deze 
website. Eén klik en de kaas heeft een gezicht gekregen. En ga 
eens lekker eten bij de restaurants/cateringbedrijven die deze 
producten gebruiken in hun gerechten.

http://lokaalvoedselflevoland.nl

Onderzoek Wageningen University

Website Lokaal Voedsel Flevoland
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Ontwikkeling van een circulair landschap 
rond Oudenaarde

STEENBAKKERIJ
Binnen de steenbakkerij Vande Moortel wordt intern reeds 
restwarmte van de ovens gebruikt om stenen te drogen.

LOKALE VOEDSELPRODUCTIE
De voormalige Kloostertuin wordt reeds gedeeld door inwoners 
om volkstuintjes te cultiveren, waar hobby productie een sociale 
agenda bedient.

WAARDEVOLLE GRONDSTOFFEN
Op verschillende plekken vinden we interessante 
opslagplaatsen van grondstoffen, die nu eerder als afval 
gezien worden. Voorbeelden zijn het containerpark met 
haar bibliotheek aan oude materialen en de waterinstallatie 
van aquafin die onder andere rioolwater vol restwarmte 
en waardevolle cellulose behandelt. Daarnaast hebben we 
ook productieplaatsen van grondstoffen. Zo produceert de 
Liefmansbrouwerij naast bier ook brouwresten die gebruikt 
kunnen worden door bakkers als grondstof of voor kwekers als 
substraat. De sluis is een systeem dat gravitaire energie beheert 
die nu gewoon verloren gaat. 

VRAAG EN AANBOD
Bedrijven hebben elk hun eigen waardeketen, die intern telkens 
zo kostenefficiënt mogelijk opgesteld wordt. De uitdaging hier 
is om de waardeketens van verschillende bedrijven met elkaar 
te verbinden, om zo gedeelde winsten en mogelijke synergie 
bloot te leggen. Concreet betekent dit dat afval in het ene 
bedrijf misschien wel een grondstof vormt voor een ander 
bedrijf. Of dat de energie die de ene niet meer gebruikt een 
andere speler kan voeden. Dat afstemmen van vraag en aanbod 
is heel wat werk en is altijd een broos evenwicht. Daarom 
wordt het belangrijk systemen op te schalen zodat de vraag en 
aanbod zijden niet door 1 speler worden bepaald.

ONTBREKENDE SCHAKELS EN KENNIS
Nieuwe ontwikkelingen betekenen niet enkel een financiële 
opportuniteit. Bij het blootleggen van stromen van verschillende 
bedrijven moet creatief op zoek gegaan worden naar missing 
links: welke soorten programma kan als katalysator optreden 
voor een circulair landschap?

ONTWIKKELINGEN ONBEKEND
We weten nog niet precies welke ontwikkelingen precies zullen 
plaatsvinden en welke spelers zich zullen aanbieden. De stad 
kan in deze context optreden als een curator in het zoeken naar 
en toelaten van een programma dat het landschap versterkt 
en de bestaande synergiën uitbreidt. Ook kan de stad grote 
(bestaande) ruimtes ter beschikking stellen voor KMO’s die een 
complementair programma hebben.

UITDAGINGENHUIDIGE KWALITEITEN

Input expert tijdens 
participatiemarkt

“Lokale bedrijven, KMO-zones moeten 
kunnen, zeker als deze zich kunnen 
groeperen om dan via het water 
basismaterialen te laten aanleveren.”

Nieuwe sluis in Harelbeke die energie opwekt en bijgevolg energieneutraal 
werkt.

Het nieuwe warmtenet in Harelbeke transporteert restwarmte onder de Leie 
door naar 500 woningen, goed voor een verminderde uitstoot van 10.000 ton 
CO2 per jaar - het equivalent van bijna 5000 bomen.
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Ontwikkelingszones

Ontwikkeling infrastructuur

Potentie voor uitwisseling stofstromen

Potentie voor uitwisseling restwarmte

Potentie voor hergebruik gebouwen

Warmte- en infrastructuurvragers:

Open ruimte ontwikkelingen:

Sportinfrastructuur + faciliteiten

KMO Ontwikkeling

WoningOntwikkeling

Industrie Ontwikkeling

Groen en Recreatie Ontwikkeling

Ontwikkeling Speelplaats

Ontwikkeling Sport Voorzieningen

Ontwikkeling Buiten Sport

Eineplein

RepairCafe BrandWoeker

Containerpark + Aqua�n

Sporthal en Sportoase

Verweven programma

Oudenaarde Markt

Belangrijke speler in 

natuurontwikkeling

Enameplein

Brouwerij Liefmans

Sluis

Kloostermoestuin

Naar een Circulair landschap
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EEN PLEK WAAR ONTWIKKELING STEEDS BIJDRAAGT AAN HET PARK EN MEESTAPT IN EEN 
CIRCULAIRE KETEN

Natuur en cultuur landschap

Natuur en recreatie landschap

Productie landschap

Sport, recreatie en 
wonen

We selecteren drie thema’s die de ontwikkeling van het 
landschapspark kunnen sturen richting een circulaire 
economie. De stad als curator kan volgens deze drie 
thema’s en de drie karakteristieke landschappen nieuwe 
ontwikkelingen coördineren en interessante spelers 
aantrekken.

UITWISSELEN VAN WARMTE EN ENERGIE
De belangrijkste reeds aanwezige warmte- en energie 
producent is steenbakkerij Vande Moortel. De energievragers 
zijn de Sporthal en Sportoase en een eventueel toekomstige 
ontwikkeling.

UITWISSELING VAN MATERIALEN EN STOFFEN
Hier speelt het containerpark en de Aquafin installatie een 
belangrijke rol: hoe kunnen de materialen die hier als afval 
worden behandeld als grondstof gezien worden voor nieuwe 
en/of bestaande bedrijven?

UITWISSELEN VAN PROCESSEN EN KENNIS
We merken reeds enkele kleinschalige initiatieven: 
de moestuin in de oude abdij en het Repaircafé in de 
BrandWoeker. Hoe kunnen we dit soort kennisoverdracht en 
samenwerken ook professioneel organiseren?

CIRCULAIRE
ONTWIKKELING
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ENAMEOUDENAARDE

ACTOREN VERBINDEN
ACTOREN VERBINDEN

VRAAG EN AANBOD VERBINDEN

STOFSTROMEN VERBINDEN

STOFSTROMEN 
ENERGIE EN WARMTE BENUTTEN BESTAANDE 

MATERIALEN

PROCESSEN EN KENNIS

 STOFSTROMEN UITWISSELEN

BOTTOM-UP INITIATIEVEN
 ACTOREN IN CONTACT BRENGEN

UITWISSELING VAN ENERGIE EN WARMTE

LOKALE VOEDSEL PRODUCTIE

HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

TOOLS 

LOKALE VOEDSELPRODUCTIE 

HERGEBRUIK BESTAANDE MATERIALEN, BOUWPROCES

UITWISSELING VAN ENERGIESTROMEN

PLAATS VOOR BOTTUM-UP INITIATIEVEN

ACTOREN VERBINDEN

UITWISSELEN VAN STOFSTROMEN 

GEDEELDE INFRASTRUCTUUR
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1. UITWISSELEN VAN WARMTE, ENERGIE EN STOFFEN

2. BENUTTEN VAN REEDS BESCHIKBARE MATERIALEN

UITWISSELEN VAN ENERGIESTROMEN
Er bestaan opportuniteiten om energiestromen 
zoals warmte en elektriciteit, ontstaan als 
nevenproduct van civiele en industriële processen,     
in te zetten voor andere gebruikers. Zo kan 
gegenereerde warmte gebruikt worden om 
zwembaden te verwarmen.

HERGEBRUIK VAN BESTAANDE MATERIALEN
Afbraak- en afvalmateriaal dat nog bruikbaar is 
kan hergeïntroduceerd worden in de cyclus voor 
nieuwe contructies. Ook ingezamelde meubels 
en toestellen kunnen deel uitmaken van een 
herbruiklus, gekoppeld aan een kringloopwinkel of 
repaircafé. 

HERGEBRUIK VAN STOFSTROMEN
Ook bijproducten van bepaalde processen, 
kunnen elders worden gebruikt voor het 
vervaardigen van nieuwe producten. 

LOKALE VOEDSELPRODUCTIE 
Een korte-keten-voedselproject kan worden 
opgestart om lokaal geproduceerd voedsel aan te 
bieden aan een sociaal restaurant dat maaltijden 
kan produceren voor lokale horecazaken 
en caterings. Restproducten van industriële 
processen kunnen daarnaast gebruikt worden om 
voedsel te kweken.
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PLAATS MAKEN VOOR BOTTOM-UP 
INITIATIEVEN
Er bestaat reeds interesse voor kleinschalige 
projecten waarbij burgers ook effectief initiatief 
nemen. Die bottom-up initiatieven moeten 
ondersteund worden met een kansrijk kader door 
de stad waarbij niet alleen functionele, maar ook 
culturele aspecten aan bod komen.

3. UITWISSELEN VAN PROCESSEN EN KENNIS

ACTOREN VERBINDEN
Het is niet altijd duidelijk hoeveel en welke 
stromen en processen voorhanden zijn om met 
elkaar te verbinden. Een manager van stromen 
van energie, materiaal en mensen kan actief  
spelers samenbrengen om coalities te vormen. 

GEDEELDE INFRASTRUCTUUR
Door ruimte te delen in bestaande of nieuwe 
gebouwen kunnen KMO’s en kleine zelfstandigen 
hun samenwerking optimaliseren, zowel op vlak 
van kennisoverdracht als in het delen van stoffen 
en restwarmte. Zo kunnen meerdere kleine spelers 
samen bijdragen aan een circulair netwerk.
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Voorbeeld:
Benutten van restwarmte en uitwisselen 
van stoffen

Het benutten van restwarmte en uitwisselen van stoffen 
gebeurt op verschillende manieren. Bedrijven onderling kunnen 
bijvoorbeeld een samenwerking aangaan om hun reststoffen en/
of warmte te koppelen. Zo vinden we in Deinze een interessante 
synergie tussen twee naburige bedrijven: het bedrijf Tomato 
Masters levert elektriciteit, warmte en regenwater aan de 
naburige viskwekerij en krijgt als wederdienst het water van de 
vissen. Dit water, vol nutriënten, wordt gebruikt als voedingswater 
voor de tomaten. Zo wordt bespaard op water en meststoffen, 
wat zowel de bedrijven als het milieu ten goede komt.

Maar ook woningen en industrie kunnen een samenwerking 
aangaan. Zo zal een nieuwe woonwijk aan de Nieuwe Dokken 
in Gent via ZAWENT-technologie worden verwarmd door een 
combinatie van afvalwater, keukenafval en industriële restwarmte.

Op grote schaal wordt de restwarmteproductie van grote 
industriële gebouwen meer en meer gekoppeld via warmtenetten 
met de warmtevraag van woningen, andere industrie,... 

Warmtenet dat vertrekt vanuit fabriek

Warmtehub

Tomato Masters Deinze
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Rotor DC 
(Foto: Isabelle Vanhoutte)

Voorbeeld: 
Slim hergebruik van bestaande 
materialen

BC materials is een project waarbij de uitgegraven aarde van 
bouwprojecten in de stad Brussel niet meer afgevoerd worden 
naar plekken buiten de stad. Het project experimenteert met 
allerlei methoden om van uitgegraven grondsoorten nieuwe 
bouwmaterialen te produceren, en die meteen ook weer in 
de stad te herbruiken. Baggerslib en uitgravingen lijken ook in 
Oudenaarde mogelijke instromen van grondstof te zijn waarmee 
materialen geproduceerd kunnen worden.

De organisatie Rotor DC zet zich in om het hergebruik van 
bouwmaterialen en interieurinrichting te faciliteren. Zo geven 
ze materialen een tweede leven. Naast deze werking als 
recuperatiebedrijf focussen ze ook op onderzoek naar hergebruik 
en inventariseren ze via hun website bestaande tweedehands 
bouwmaterialen handelaars.

Een heel andere vorm van materialen slim hergebruiken vinden 
we terug in Nederland, waar vandaag op grote schaal wordt 
ingezet op de winning van grondstoffen zoals cellulose uit 
rioolwater.

Diagram BC Materials

Kaart cellulosewinning in Nederland
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Voorbeeld:
Voedsel projecten: sociaal inclusief zorg 
dragen voor het landschap

Voedselproductie kent vele vormen: van het professioneel en 
productief cultiveren van het landschap tot volkstuintjes die eerder 
als hobbyplekken fungeren en een belangrijke maatschappelijke 
functie vervullen. Zo raakt voedselproductie de thema’s van 
kennisdelen, materiaaldelen en stoffen uitwisselen aan. De 
maatschappij toont steeds meer interesse in alternatieven voor 
de agro-industrie waarbij kortere ketens en directe economische 
coalities tussen de boer en de gebruikers worden opgezocht. 
Dat laat toe om ook maatschappelijke waarden te gaan delen: 
zorg voor het landschap, biologische kwaliteit van het voedsel, 
seizoensgebonden productie, verminderde co2 uitstoot en 
fijnstof-productie. Rondom Oudenaarde is er al heel wat gaande 
op dit gebied en het grote voordeel is dat er ook nog ruimte is. 
Zo kan de Community Supported Agriculture in de steden vaak 
niet groter dan 2ha worden, maar hier is er makkelijk een ander 
schaalniveau aan te snijden dat heel wat schaalvoordelen heeft, 
zonder de kleine menselijke schaal te verliezen. 

Rooffood Gent

Abdijtuin Ename: collectieve moestuin

Mobiele Fruitpers Zevergem

Biodynamische boerderij De Wassende Maan

Input bewoner tijdens 
participatiemarkt

“Er zijn heel wat voedselautomaten 
in Oudenaarde (ingebakken in de 
cultuur) die lokaal geproduceerd 
voedsel verdelen. Dit gebeurt ook op 
de boerenmarkt die echt deel is van de 
identiteit van de streek. Hier kan zeker 
extra op ingezet worden!” 
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RAAMWERK 
Ruimtelijke uitgangspunten voor 

het Scheldepark
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N60

poort Eine

poort Erfgoedsite Ename

poort Sportsite

poort Liefmans

Raamwerk: ruimtelijke uitgangspunten 
voor het Scheldepark

CIRCULAIRE
ONTWIKKELING

WATERLANDSCHAP

MOBILITEIT

Input werkatelier met experten

“We willen een faunapassage van het 
Scheldepark naar het Enamebos aanleggen.” 
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Water

Nieuwe ontginningen
Het gebied tussen Vande Moortel en de Alvey site wordt in te toekomst afgegraven. 
De kleiputten zullen hierna worden gekoppeld en ingezet worden voor het bufferen van 
(regen)water, waardoor de kans op overstromingen tijdens piekbuien verkleind wordt. 
Daarnaast zal de beekloop op dit systeem van putten worden aangesloten, waardoor 
er een continue doorstroming van de putten is, wat ten goede zal komen aan de 
waterkwaliteit.  
Daarnaast zal het waterpeil voor de zomer kunstmatig hoog gehouden kunnen worden, 
waardoor er een buffer ontstaat voor de droge zomermaanden. Bij extreme droogte 
kan het water gebruikt worden voor het bevloeien van de velden of het aanvullen van 
het grondwater.
Het inzetten op natuurlijke oevers en juiste ecologische omstandigheden zal 
daarbovenop bijdragen aan een goede waterkwaliteit.

Oude Schelde armen, nieuwe ontginningen en bestaande putten
Aan de overzijde van de Schelde zal een gelijksoortige strategie worden toegepast, 
alleen zullen hier naast de nieuwe ontginningsplassen, ook de bestaande putten en 
oude Schelde-armen ingezet worden binnen het systeem. 

Landbouwgronden en parkzones
Bij piekbuien zullen de landbouwgronden dienst kunnen doen als tijdelijke buffer, waarbij 
het water voor een korte tijd vastgehouden wordt. Waar mogelijk zal dit water zoveel 
mogelijk geïnfiltreerd worden, het overtollige water zal via een slotensysteem afgevoerd 
worden naar de Schelde.  
De parkzones zullen worden uitgerust met wadi’s, waar lokaal regenwater, maar ook 
hemelwater van de omliggende daken kan infiltreren.

Urbaan weefsel
In het stedelijk weefsel zal voornamelijk worden ingezet op het hergebruiken, het lokaal 
infiltreren en bufferen van het regenwater. Dit zal de druk op het vermogen van de 
Schelde verlagen, maar verlaagt ook de vraag naar drinkwater en zorgt ervoor dat de 
grondwaterspiegel aangevuld blijft. 

Scheldeboorden
Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om de Scheldeboorden op bepaalde 
plaatsen te verzachten of te verlagen, om zo de capaciteit te vergroten en in tijden van 
piekbuien en hoogwater de kans op overstromingen te verkleinen. Daarnaast zal het 
verzachten van de boorden bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. 

ONTKOPPELEN RIOOL
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Landschap

Landschap van putten en oude Schelde meanders
Het noordelijke deel van het Scheldepark wordt gekenmerkt door de putten die zijn 
ontstaan door de afgravingen en de oude Scheldemeanders die een overblijfsel zijn van 
de kanalisatie van de Schelde. Er wordt ingezet op het versterken van de landschappelijke 
karakteristieken, door de nieuwe putten organisch vorm te geven en bomen in groepen 
of in gekromde lijnen te plaatsen.
Ook wordt de kwaliteit van de putten aangepakt. Door het inzetten op groene oevers, 
herprofilering en watercirculatie, verbetert de kwaliteit van het water. De combinatie 
met de creatie van biotopen leidt ertoe dat de omstandigheden voor flora en fauna 
zullen verbeteren. De nieuw te graven putten zullen moeten voldoen aan strenge eisen, 
waardoor het delven een positief effect heeft op de landschappelijke en ecologische 
waarden.

Verzachten van Scheldeboorden
Als de oevers van de Schelde op bepaalde plaatsen kunnen worden verzacht, zullen 
er interessante milieus ontstaan voor fauna en flora. Daarnaast kan fauna makkelijker 
uit het water komen via flauwe hellingen en zal de oever een lijn worden waarlangs 
verschillende fauna migreert. 

Landschap van de landbouwgronden
Het zuidelijke deel van het Scheldepark kent een duidelijk andere structuur. Hier zijn 
geen putten te vinden, maar  domineren de weiden en bomenrijen. De opeenvolgende 
bomenrijen zorgen voor een kamerlandschap, waarbij recreanten van kamer naar kamer 
zullen fietsen. Deze bomenrijen zullen, waar mogelijk, doorlopen in het stedelijk weefsel, 
waardoor het park wordt verknoopt met het urbane weefsel.

Landschappelijk raamwerk
Het landschap vormt een robuust raamwerk, waarbinnen ontwikkelingen worden 
gestuurd. Zo wordt voorkomen dat er lange aaneengesloten bouwvelden de oevers van  
de Schelde zullen opvullen. Strategisch gelegen groenzones vormen een buffer tussen 
de ontwikkelingen. Ook wordt er afstand gehouden van de Schelde, om de recreant, het 
water en de ecologie de ruimte te geven. 

Van diepe tuinen, naar parkruimte
Op de rechteroever liggen een aantal percelen met extreem diepe kavels, waardoor 
het  park geen massa meer heeft. Door de eigenaren van de diepe percelen een extra 
bouwrecht te geven in ruil voor een deel van de kavel, wordt het park verbreed, en 
ontstaan er voorkanten richting het park (waarbij de ontsluiting niet via het park gaat). 
Het gaat hier specifiek om de wit gearceerde tuinen op de raamwerkkaart.

Van achterkant naar groenzone
Momenteel grenst het Scheldepark op veel plekken aan de achtertuinen van de 
aanpalende bebouwing. Door deze tuinen te voorzien van een bomenrij en/of houtwal,  
zal er een aangename overgang worden gecureerd tussen het park en de kavel, en 
wordt de landschappelijke structuur versterkt. 
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Mobiliteit

Een fietssnelweg langsheen de Schelde
De weg langsheen de linkeroever van de Schelde wordt vervolledigd en getransformeerd 
naar een fietssnelweg. In eerste instantie wordt de straat autoluw gemaakt door 
flankerende maatregelen zoals snelheidsdrempels, fietsvriendelijke bestrating enz. 
Indien het vrachtverkeer aan de Vande Moortel steenbakkerij wordt omgeleid via een 
nieuwe vrachtroute, bestaat ook de mogelijkheid om de linkeroever autovrij te maken 
en volledig in te zetten op zacht verkeer. Fietsherstelboxen zullen op regelmatige 
afstanden hersteldiensten voorzien en bijdragen aan een verbeterde fietsinfrastructuur.

Een netwerk van zachte verkeersverbindingen
Het omliggende weefsel zal ook versterkt worden met zachte verkeersverbindingen 
die aantakken op de fietssnelwegen langs de Schelde. Op deze manier verhoogt de 
doorwaadbaarheid voor fietsers en wordt autoverkeer gereduceerd. De gebouwde 
omgeving zal ook worden aangepast aan een leven met de fiets. Ontsluiting van 
bestemmingen voor fietsers zal steeds op de begane grond gebeuren. Op deze 
manier worden scholen op een veilige manier bereikbaar, wordt het fietsgebruik meer 
gestimuleerd en wordt de Scheldevallei een verbinder in plaats van scheiding tussen 
linker- en rechteroever. 

Alternatieve vrachtroute
Een nieuwe vrachtroute wordt voorgesteld die meer rechtstreeks aantakt op de N60. 
Zo verminderen gevaarlijke kruisingen en contacten met zachte verkeersgebruikers. 
Ook wordt een distributiecentrum voorzien van waaruit goederen met alternatieve 
vervoersmodi zoals fietskoeriers kunnen worden verdeeld. 

Pendelbus
Om autoverkeer nog meer te reduceren voorziet een pendelbus een snelle en efficiënte 
verbinding en bereikbaarheid voor enkele belangrijke bedrijven en plekken zoals het 
station, het centrum, de sportsite en industrie. Ook het delen van auto’s draagt bij aan 
het reduceren van het autoverkeer. 

Poorten
Recreatieve poorten die toegang geven aan het landschapspark rond de Schelde zijn 
tevens een plek voor nieuwe trekpleisters zoals een fietshotel of ideaal om in te zetten 
op autodelen of andere mobiliteitsinnovatie. Bovendien zorgt nieuwe infrastructuur voor 
toerisme gericht op fietsers, zoals hotels, horeca, fietsroutes enz. voor het versterken 
van de bestaande fietscultuur van de omgeving. 

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN

TOEKENNEN VAN RECREATIEVE 
POORTEN EN TREKPLEISTERS

AANLEGGEN FIETSSNELWEG

TOEVOEGEN VERBLIJFSPLEKKEN

AANLEGGEN ZACHTE VERKEERSVERBINDINGEN

ALTERNATIEVE ROUTE VRACHTVERKEER
T.B.V. LANGZAAM VERKEER 

REDUCEREN AUTOVERKEER

GOEDE DOORWAARDBAARHEID 

AUTO DELEN STIMULEREN

FIETSBOX HERSTELDIENST

BOUWEN VOOR EEN LEVEN MET FIETS
FIETS NOOIT OP HELLING

ALTERNATIEVE MOBILITEIT STIMULEREN

FIETSTOERISME UITBOUWEN



89 PLUSOFFICEARCHITECTS + DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS + VECTRIS

1.O
PG

AV
E

3
.PIJLERS

2
.LEZ

EN
 VA

N
 D

E VA
LLEI

4
.RA

A
M

W
ERK

5
.D

EELPRO
JEC

TEN
6

.A
C

TIEPLA
N

ZOTTEGEM
RO

NSE

KORTRIJK

GENT

N
60

N60

N453

INDUSTRIEZONE N60 (1)

INDUSTRIEZONE N60 (2)

INDUSTRIEZONE 

CENTRUM

SPORT

VDM -SANTENS

AQUAFIN

EINE - ALVEY

STATION



90CIRCULAIR SCHELDEPARK OUDENAARDE

UITWERKING: INZETTEN OP ZACHT VERKEER

De eerste stap bestaat uit het aanleggen en vervolledigen van 
een fietssnelweg F45 langsheen de linkeroever van de Schelde. 
Hierbij worden ook dwarse doorsteken naar het weefsel gemaakt 
om meer treden toe te voegen aan de ladder. Zo wordt een 
doorwaadbaar zacht verkeersnetwerk opgebouwd.
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Bestaande situatie F45 aan kant Schelde + toevoegen 
doorsteken
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Autoluwe Scheldekant + sportas Autovrije Scheldekant + connectie rechteroever

In dit scenario wordt de bestaande autoweg aan de linkeroever 
van de Schelde autoluw gemaakt en getransformeerd naar 
een fietsstraat. Fietsers worden de primaire weggebruikers 
dankzij flankerende maatregelen zoals het toevoegen van 
snelheidsdrempels, fietsvriendelijke bestrating, het verschuiven 
van rijvakken enzovoort. Een sportas langsheen de sportsite 
verweeft ook de sportcomplexen in het zachte verkeersnetwerk.

In een verder scenario wordt de linkeroever autovrij gemaakt. 
Dit opent ook de mogelijkheid om zachte connecties met de 
rechteroever te maken; door bijvoorbeeld een nieuwe fietsbrug 
die de woonwijken op rechteroever direct verbindt met de 
sportsite en het station. 
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UITWERKING: HERDENKEN VAN BESTAANDE STRUCTUREN: VEILIGE EN 
AANTREKKELIJKE WEGPROFIELEN 
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Langs de Scheldeoever willen we een betere fietssnelweg. De 
huidige fietspaden zijn onaantrekkelijk en onveilig door de 
nabijheid van vrachtverkeer en auto’s. In het wegprofiel zijn 
zachte verkeersgebruikers gescheiden van de Schelde door 
gemotoriseerd verkeer, terwijl het net interessant zou zijn om een 
sterkere verbinding hiermee te vormen.

Langsheen de Schelde bestaat de mogelijkheid om de 
fietssnelweg te verbeteren volgens verschillende scenario’s 
kan worden uitgewerkt. Een eerste alternatief bestaat erin 
het bestaande fietspad te verbreden om veiligheid en 
aantrekkelijkheid te verhogen. Dat houdt heel wat impact in 
op de bestaande percelen die er aan grenzen (aankoop of 
onteigening…). Daarom stellen we ook een andere piste voor.
In het autoluwe scenario komen fietsers als primaire gebruiker op 
de huidige autoweg, als in een soort fietsstraat. 

Dat houdt in dat er wel nog autoverkeer (geen vrachtverkeer) 
mogelijk is maar dat die zich aanpast aan de andere gebruikers. 
Dat vergt wel heel wat flankerende maatregelen om de veiligheid 
van de fietsers te garanderen en de snelheid van de auto’s te 
beperken. In een autovrije variant van dit scenario wordt de weg 
versmald tot een wandelpad dat een sterkere relatie met de 
Schelde heeft en potenties van een natuurlijke of een recreatieve 
kade opzoekt.

Zodra de vrachtverkeerroute voor de beide industriële sites in het 
gebied is opgelost, kan voor het stuk weg tussen de Alveysite en 
de spoorbrug een eerste stap gezet worden. Dit stuk weg heeft 
geen belangrijke rol te spelen in de automobiliteit. Hier zou je als 
eerste het laatste scenario kunnen uitvoeren.



93 PLUSOFFICEARCHITECTS + DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS + VECTRIS

1.O
PG

AV
E

3
.PIJLERS

2
.LEZ

EN
 VA

N
 D

E VA
LLEI

4
.RA

A
M

W
ERK

5
.D

EELPRO
JEC

TEN
6

.A
C

TIEPLA
N

WATERPEIL
8.40 m

KADEPEIL
11.30 m

KADEPEIL
11.30 m

KADEPEIL
11.30 m

STRAAT
6.60 m

STRAAT
6.60 m

FIETSPAD
2.20 m

BESTAAND PROFIEL

FIETSPAD VERBREED

TRANSFORMATIE VARIANT 1

TRANSFORMATIE VARIANT 2

WATERPEIL
8.40 m

FIETS- EN VOETPAD
4.0 m

WATERPEIL
8.40 m

FIETS + AUTO
5.00 m

VOETPAD
2.50 m

KADEPEIL
11.30 m

WATERPEIL
8.40 m

VOETPAD
2.50 m

RUSTPLEKFIETSPAD
3.00 m



94CIRCULAIR SCHELDEPARK OUDENAARDE

UITWERKING: ONTWIKKELEN ALTERNATIEVE VERVOERSMODI

Last mile via andersoortige mobiliteit Collectief verbond voor pendelbus
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Het ontwikkelen van alternatieve vervoersmodi vraagt een 
zoektocht naar collectivisering, zowel voor personen als voor 
goederen transport. 

Enerzijds zien we grote kansen in het efficiënt organiseren van de 
logistieke toevoer van goederen. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat vooral de last mile bij goederentransport een heikel punt 
is. Daarom is het interessant om een collectieve overslagplaats 
te installeren waar goederen kunnen geleverd worden door 

trucks en bestelwagens en vanwaar vervolgens het laatste deel 
van het traject kan afgelegd worden met fietsen of elektrische 
bestelwagens. Hierdoor kan het verkeer erg ontlast worden in en 
rond het landschapspark.

Verder zien we grote potenties in het organiseren van een 
pendelbus tussen de bedrijven rond de site, om zo het 
individueel autoverkeer te verminderen en openbaar vervoer 
gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk te maken. 
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UITWERKING: ONTWIKKELING VAN POORTEN EN VERBLIJFSPLEKKEN VOOR HET 
SCHELDEPARK

Om het landschapspark goed te ontsluiten voor fietsverkeer en 
duidelijk te accentueren naar de omgeving toe, is het interessant 
om de belangrijkste toegangen te gaan ontwikkelen als poorten 
naar het park. Hierdoor wordt aandacht geschonken aan het 
project, zijn er lokale horecakansen en kunnen we kwalitatieve 
fietsparkings installeren. Dit zijn plekken die de overgang tussen 
de stad/omgeving en het circulair waterlandschap dirigeren. 
In plaats van vage grenzen ensceneren ze het aankomen en 
verlaten van het park als volwaardige stopplaatsen.
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Poorten van het Nationale Park Hoge Kempen (Bron: Nationaal Park Hoge 
Kempen)

De burcht van Pietersheim in Lanaken functioneert als recreatieve poort voor 
het NPHK (Bron: stad Lanaken)
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Circulariteit

Uitwisseling van Warmte en Energie
Energiestromen zoals warmte en elektriciteit, ontstaan als nevenproduct van civiele 
en industriële processen, kunnen gebruikt worden om warmte- en energievragers 
zoals het zwembad, de sporthal en andere gebouwen in het landschapspark mee te 
verwarmen. Zo worden resten en noden aan elkaar gekoppeld op een technologisch 
innovatieve manier.

Uitwisseling van Stoffen
Rond de voedseltuinen bij de abdij en de Liefmans brouwerij zou een netwerk 
uitgebouwd kunnen worden dat kennis en restproducten deelt, zowel binnen 
Oudenaarde als met spelers buiten de stad zoals een champignonkwekerij in Harelbeke. 
Daarnaast kan een slimme begrazingsmanier ervoor zorgen dat het landschap aan de 
rechteroever vruchtbaar gehouden wordt, en zo de bodem leggen voor een project 
dat experimenteert met gezonde en lokale voeding in het nieuwe landschapspark en 
bovendien ook ruimte biedt voor buurtwerking.

Hergebruik van bestaande materialen
Het containerpark vormt een interessante pool om een tweedehands materialen 
economie rond uit te bouwen. De nabijheid van Oudenaarde en haar deelgemeentes 
zorgen zowel voor een toevoer van materialen als een afname van gebruiksklare 
materialen. De centrale plek van het containerpark ten opzichte van de nieuwe actoren 
op de Alvey - en Santenssite kan hen een sterke positie geven in deze nieuwe circulaire 
economie, die nood heeft aan technische expertise en vakkundige techniekers. 
Daarnaast kan ook de kringwinkel van Oudenaarde een rol spelen als afnemer van 
materialen.

In het gebied liggen aanknooppunten om circulair te gaan werken, al zijn deze nu 
misschien nog kleinschalig, de opgave is ze uitbouwen tot volwaardige performante 
systemen. 

Gedeelde Infrastructuur
Door complementaire gebruikers in eenzelfde gebouw te clusteren kunnen 
interessante samenwerkingen ontstaan op vlak van zowel kennisuitwisseling als 
infrastructuurdelen. De concrete vraag hier is welke gebruikers het hergebruik 
van materialen kunnen faciliteren en versterken. Ook kennisproductie over deze 
materialeneconomie kan hier een plek krijgen.
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De steenbakkerij Vande Moortel werkt 
al circulair. De restwarmte van de 
baksteenovens wordt nu al herbruikt om 
te drogen. De resterende restwarmte kan 
in de toekomst ook gebruikt worden in 
andere processen.

Met het op de agenda staande project 
rond de ontdubbeling van de riool 
collector in Oudenaarde op linkeroever is 
meteen een startschot gegeven voor een 
mogelijk project voor het terugwinnen 
van energie en/of grondstoffen: Cellulose, 
Fosfor, Biomassa voor o.a. bioplastic, 
biocomposieten en bioraffinage, 
Stikstof...

Warmterecuperatie uit rioolwater is 
een goed begin omdat het een relatief 
constante bron van warmte is. Ook de 
cellulosevezels in dat water zouden via 
het zuiveringsstation terug gewonnen 
kunnen worden als grondstof voor papier 
of andere toepassingen. Samen met de 
warmterecuperatie door steenbakkerij 
Vande Moortel vormt deze installatie 
een sterk duo aan de input zijde van de 
warmtecyclus. 

mogelijke partners: Aquafin, stad 
Oudenaarde, Vlaanderen Circulair

De warmtevraag van het zwembad 
(binnen of buiten) is substantieel. De 
toelevering van die warmte zou ook 
van andere bronnen kunnen komen dan 
de eigen opwekking. Er zijn spelers in 
het gebied die nu reeds restwarmte 
produceren. Een schakeling tussen deze 
spelers maakt dat een micro warmtenet 
een realistische piste wordt. Zulke 
netten kunnen systematisch opgeschaald 
worden tot een buurtnetwerk waar al 
de sportgebouwen op aantakken en 
meerdere producenten op intakken. 
Ook de residentiële vraag kan hier aan 
gekoppeld worden op voorwaarde dat ze 
voldoende volume/densiteit heeft. 

mogelijke partners: Sportoase, 
steenbakkerij Vande Moortel, Aquafin, 
Sportsite, nieuwe ontwikkelingen

Steenbakkerij produceert veel 
warmte

Waterzuivering en warmte 
recuperatie bij Aquafin

(Openlucht)zwembad 
verbruikt veel warmte

sportoase

open lucht vijver

santenssite

sporthal rode los

nieuwe recrean

coupure aquafin

steenbakkerij

waterzuiveringsstation

IN

IN

IN

UIT

UIT

UIT

UIT

UIT

UITWERKING: UITWISSELEN VAN WARMTE EN ENERGIE
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Rond de archeologische site op 
rechteroever is er nu reeds een 
groententuin aangelegd. Deze heeft het 
potentieel om een sleutelrol op te nemen 
als ontmoetingsplek om tuinen te delen, 
kennis rond voedseltelen uit te wisselen 
en om korte ketendenken ook educatief 
te ontsluiten. 

mogelijke partners: netwerk permacultuur 
voedseltuin-coach, voedseltuin 
Rijkbos Elene, archeologisch centrum, 
buurtvereniging, buurtbewoners, stad 
Oudenaarde

De grote parkruimte en natuurlijke 
landschappen op beide Scheldeoevers 
zijn een producent van biomassa. 
Het potentieel hiervan zit in een 
ecologisch beheer met bijvoorbeeld een 
Scheldepark schapenkudde die rond 
trekt in het gebied en voor natuurlijke 
begrazing kan zorgen. Daarbij kunnen 
bepaalde natuurgebieden vermeden 
worden om overbemesting tegen te gaan 
en de gewenste verarming van de bodem 
niet te verstoren. De lokale kudde kan 
ook een vleesproducent zijn. Inzetten op 
kleine hoeveelheden hoogwaardig vlees 
is een trend die past in de circulaire visie 
voor het gebied.

mogelijke partners: Ourobouros, 
Natuurpunt, stad Oudenaarde

Op de sportsite zijn er vele cafetaria. 
Elke club heeft zijn eigen organisatie 
waar vooral de verkoop van dranken 
winst oplevert. Door deze intitiatieven 
te koppelen met een korte keten 
voedselproject waarbij lokaal geteeld 
voedsel wordt aangeboden onstaat er 
een andere dynamiek die ook gezonder 
en lekker voedsel kan aanbieden. Dat 
soort toelevering kan een basis worden 
voor een sociaal restaurant waar mensen 
opgeleid worden in catering en zo de weg 
naar de jobmarkt terug kunnen vinden.  

mogelijke partners: sportoase, recrean, 
sporthal, voetbalkantines, lokale 
restaurants, voedseltuinen rechteroever, 
ocmw oudenaarde, SEVA sociale 
economie Vlaamse Ardennen 

De brouwerijsite Liefmans produceert 
nog kleine hoeveelheden bier en wordt 
vooral ook als eventlocatie gebruikt. 
De ligging met zicht over de Schelde 
en het oeverpark is bijzonder en de site 
kan een trekker worden in het denken 
over stromen en hoe deze cycli beter te 
sluiten. Het brouwproces heeft immers 
heel wat residu warmte en ook het 
brouwafval (graan, hop en andere) kan als 
bronmateriaal nog andere toepassingen 
hebben: dierenvoeder, rijsmiddel voor 
broodbakkerij, kweeksubstraat voor 
zwammen of algen... 

mogelijke partners: Liefmans, bakkerij 
Burrez Oudenaarde, Lesage champignon 
Harelbeke

Voedselproductie in 
historische abdijtuin

Ecologisch beheer met de 
Scheldepark schapenkudde

Korte keten catering en 
sociaal restaurant

Brouwproces en catering in 
Liefmansbrouwerij

UITWERKING: UITWISSELEN VAN STOFFEN

landschapsbeheer

kudde

voedseltuin

sociaal restaurant

grazen

bemesting

voedsel

zwammenbrood

brouwresidu brouwresidu

vlees

compost

groenten

catering sportsite

brouwerij 
liefmans

bakkerij champignonbroodresten

bier
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UITWERKING: HERGEBRUIK VAN BESTAANDE MATERIALEN

Het potentieel van de sorteersite in het 
gebied ligt in de mogelijkheid om ter 
plaatse een deel van de ingezamelde 
materialen meteen ook weer te 
herintroduceren in de cyclus. Zulke sites 
kunnen ook uitgroeien tot een afhaalpunt 
voor ruwe bouwmaterialen die nog 
bruikbaar zijn. Door de koppeling met 
een kringloopwinkel of een repaircafe 
kan je de herbruiklus van meubilair en 
toestellen ook koppelen aan deze plek. 

mogelijke partners: stad Oudenaarde, 
Kringwinkel Vlaamse Ardennen, 
repaircafe Oudenaarde 

Containerpark verzamelt 
materialen en groenafval

De strategische ligging van de Alvey site in 
het hart van het dorp en vlak bij het station 
maakt van deze plek een ideale locatie 
om de woonstad aan de productieve 
stad te koppelen. Het is geen plek voor 
intensief vrachtwagenverkeer maar een 
kleinschalig bedrijfverzamelgebouw waar 
meerdere kleine maakateliers producten 
maken en materiaal verwerken. Het kan 
een mooie uitvalsbasis worden om lokaal 
in de stad met elektrische bestelwagens 
te leveren. We denken aan schrijnwerkers 
voor keukens, meubelmakers, 
staalbewerkers, glazenmakers enz. 

mogelijke partners: Eigenaars Alveysite, 
Stad Oudenaarde

Mogelijk herbruik van 
materialen op site Alvey

repair cafébewoners

toestellen

zelfgemaakt object

meubels

afval

allerhande spullen

containerpark

kringwinkel

materialenbibliotheek

gerecupereerde bouwmaterialen

bouwmaterialen
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UITWERKING: CIRCULAIR ERFGOEDBEHEER

Uittreksel uit de doelstellingen van de provinciale administratie voor de erfgoedsite 
Ename:

“Doelstelling: erfgoedsite Ename: exemplarisch bewaren, beheren en ontsluiten van het 
onroerend erfgoed van Ename en er sensibiliseren rond erfgoedzorg

Beschrijving doelstelling: 

We maken van de provinciale erfgoedsite Ename de draaischijf voor zowel het erfgoed 
van Ename als de provinciale erfgoedzorg (inclusief depotwerking) door het integreren 

van de Erfgoedsite-Ename-werking en de werking van het erfgoedcentrum op één 
plek.

We ontsluiten verder op een exemplarische wijze het erfgoed van Ename (de abdijsite, 
de tuinen, de scheldevallei, het dorp, de kerk, het bos, …) én actualiseren het erfgoed 

door de bevolking van Ename te betrekken via evenementen en samenwerking.
 

We besteden extra aandacht aan vernieuwende ontsluitingsvormen en de  zorg voor 
én behoud van het erfgoed.Dit als voorbeeld voor andere plekken in Oost-Vlaanderen.

Hiervoor bouwen we de archeologische site op een exemplarische wijze uit tot een 
volwaardig archeopark.

 
We vervullen een katalysatorrol voor publiekswerking en erfgoedwerking gelinkt aan 

toerisme, onderwijs, wetenschap en erfgoedzorg.

We verbinden er erfgoedgemeenschappen door vorming en ontmoetingsdagen voor 
de erfgoedsectoren en verbredende publiekswerking en educatie.Extra troef hiervoor 

is de ‘zichtbaar’ depotwerking.

We ontplooien een internationale werking (ICOMOS Ename Charter) en participeren in 
Europese projecten (bv.Creative Europe - Faces & Fences).”

De erfgoeddoelstellingen voor de 
Ename site kunnen geplaatst worden 
in het circulaire verhaal. Zo kan 
worden gekeken hoe de tuinen van de 
erfgoedsite deel uit kunnen maken van 
een voedselproductiecyclus. 

mogelijke partners: Erfgoedsite Ename, 
Stad Oudenaarde

Uitbouwen samenwerking 
met erfgoedsite Ename
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CASE 1: POORT LIEFMANS

CASE 2: SLUIS

Het gebied om Brouwerij Liefmans wordt getransformeerd tot 
een van de poorten naar het landschap. De brouwerij heeft 
momenteel al nevenactiviteiten, zoals een feestzaal, maar dit zou 
in de toekomst kunnen uitbreiden met een terras met zicht op de 
Schelde, informatiepunt over het Scheldepark en de recreatieve 
mogelijkheden, fietsvoorzieningen etc. Ook zal het een goede 
plek zijn om lokaal geproduceerd voedsel te verkopen. Te 
denken is hierbij aan de broodbakkers van Oudenaarde en lokaal 
gekweekte champignons. De brouwerij kan dan tevens fungeren 
als etalage van experimenten met circulaire economie. De 
brouwerij zal goed bereikbaar zijn voor langzaam verkeer, door 
de goede ligging aan het fietsnetwerk. 
Daarnaast worden de karakteristieken van het landschap 
versterkt, waarbij er wordt ingezet op het benadrukken van de 
lineaire groene structuren. De open landbouwgronden kunnen 
bij piekbuien worden aangewend voor regenwaterbuffering.

De aanwezige sluis is momenteel een autonoom element dat 
weinig interactie met de omgeving heeft. In de toekomst zal 
deze een integraal onderdeel worden van het Scheldepark, en 
een bestemming worden in het recreatief netwerk. Dit wordt 
bewerkstelligd door de dichte groene rand om de sluis zoveel 
als mogelijk transparanter te maken (blijvend rekening houdend 
met de veiligheid) en maximaal in te zetten op de ontharding 
van het gebied. Daarnaast zal de sluis een bestemming 
worden waar recreanten het spel van de boten kunnen 
aanschouwen. Door het toevoegen van een nevenprogrammatie 
aan het huidige sluisgebouw, zoals bijvoorbeeld een kleine 
horecavoorziening, zal men langer in het gebied verblijven. De 
sluis is een slecht gelegen bestemming voor wonen maar dit 
kan men compenseren door andere plekken in te zetten. Er zijn 
verschillende pistes. Zo kan de Alvey site gedeeltelijk worden 
omgezet naar wonen. Deze locatie is goed gelegen in de 
woonkern en bij een openbare vervoersknoop. Een andere optie 
zijn stadsgronden aan de zuidzijde van de Sportsite aangezien 
deze goed gelegen zijn aan rand van de stadskern. Eventueel 
kan woonprogramma gestimuleerd worden op de Santenssite. 
Deze locatie is beter gelegen aan de rand van een woonwijk en 
realiseert mee een deel van het park. Ook zou de sluis in de 
toekomst getransformeerd kunnen worden van een energie 
verbruiker naar een energie opwekker, waarbij het stromende 
water wordt gebruikt om energie op te wekken. Het optoppen 
van het sluisgebouw is mogelijk met 1 laag ter compensatie van 
de twee wooneenheden die moeten verdwijnen Deze laag maakt 
wonen met zicht en terras op het water mogelijk. Tenslotte is 
er een (verder te onderzoeken) optie die de omgeving volledig 
als open ruimte kan integreren in het Scheldepark zonder er 
programmatie aan toe te voegen (bv. door een aankoop van de 
gronden en de bebouwing door de Stad).

Versterken landschapskenmerken, lineaire elementen

Langzaamverkeersverbinding via de sportsite

Zachte oevers

Plek voor verkoop lokaal geproduceerde producten

Programma toevoegen aan de sluis, bv. horeca, fietshotel o.i.d. 

Potentiële opwekking van energie in de toekomt.  

Bestaande langzaamverkeersverbinding

Landbouwgronden als buffer bij piekbuien

Sportaangelegenheden in het parklandschap

Meer ruimte voor robuust groen raamwerk: percelen worden 
onderdeel van het park

Langzaamverkeersverbinding

Langzaamverkeersverbinding, fietssnelweg

Brouwerij Liefmans als poort naar het landschap: 
horecagelegenheid, terras, infopunt etc.

Sluis als recreatief interessant element, behoud van functie

Vier cases
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CASE 3: PUTTEN, VIJVERS EN OUDE SCHELDE-ARMEN

CASE 4: NIEUWE ONTGINNINGEN

Versterken landschapskenmerken

Versterken landschapskenmerken

Huidige bebouwing krijgt waar wenselijk een dubbelbestemming, 
bijvoorbeeld een informatiepunt, koffiehuis of verhuur van 
vismateriaal of bootjes

Herprofileren van bestaande putten ten behoeve van de ecologie 
en waterkwaliteit

Nieuwe ontginningen als aanleiding voor het verbeteren van 
ecologische en recreatieve waarden in het gebied

Verzachten van oevers

Percelen die wachten op ontginning inzetten voor laagdynamische 
landbouw en natuur

Langzaamverkeersverbinding

Langzaamverkeersverbinding die meeloopt met de lijnen van het 
landschap

Recreatief netwerk door het landschapspark, waardoor de putten 
beleefbaar worden

Inzetten op ecologische oevers

Inzetten op ecologische oevers

Inzetten op educatie en informatie over ecologie

In het gebied met putten en de oude Schelde-armen zullen 
de bestaande landschapskarakteristieken worden versterkt, en  
wordt er ingezet op waterbuffering, ecologie en recreatie. 
De bestaande putten zullen opnieuw geprofileerd worden ten 
behoeve van de versterking van de ecologie. Ook wordt er 
ingezet op het toepassen van zo veel mogelijk natuurlijke oevers, 
wat ten goede zal komen aan de waterkwaliteit, en tegelijkertijd 
habitats zal creëren voor flora en fauna. 
De bekkens en oude Schelde-armen worden met elkaar 
verbonden zodat er een groot aaneengesloten wateroppervlak 
ontstaat. Bij piekbuien kan dit wateroppervlak worden ingezet 
voor waterbuffering, waarbij het peil van de putten verhoogt.
Daarnaast ligt er een kans om de beleefbaarheid van het gebied 
te vergroten. Dit wordt enerzijds gedaan door het verbeteren 
van de fietsinfrastructuur langs de Schelde en een fijnmaziger 
wandelnetwerk, anderzijds door het creëren van uitzichtspunten 
vanwaaruit het landschap geobserveerd kan worden. Ook zal 
bestaande bebouwing een recreatieve dubbelfunctie kunnen 
krijgen.
Ook de vijver aan de brug in eigendom van De Bree Solutions 
hoort thuis in dit waterbeheersverhaal. Ze levert een belangrijke 
bijdrage aan de waterbuffering en met een ecologische 
herinrichting van de randen is het ook een meerwaarde voor 
het park en de naastliggende functies. Wel is er een lopende 
vergunningsprocedure voor het vullen van deze vijver. Hoewel 
het vanuit de filosofie van het landschapspark logisch is om 
de vijver mee te integreren in de open-ruimte-structuur, is het 
mogelijk dat dit aspect van het raamwerk niet wordt gerealiseerd.

Aan de andere zijde van de Schelde, liggen percelen die in 
de toekomst ontgonnen gaan worden. Na de ontginningen 
zullen deze putten direct zo ingericht worden dat ze kunnen 
transformeren naar ecologische vijvers, waar ruimte is voor 
waterberging en ecologie. 
De nieuwe putten zullen een zelfde vormentaal krijgen als de 
putten aan de oostzijde van de Schelde: plassen met organische 
vormen.
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DEELPROJECTEN
Inzoomen op vier strategische locaties
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Op de sportsite van de stad Oudenaarde die een groot deel 
van het scheldepark beslaat, vinden we een groot aanbod aan 
sportinfrastructuur: voetbalstadion met trainingsfaciliteiten, 
atletiekpiste, tennis en squash, sportoase, stedelijke sporthal, 
skatepark, looppistes, petanque, fitness, padel, baseball enz. 
Maar die grote rijkdom aan actoren en zeer uitgebreid aanbod 
leidt nu niet tot een gezamenlijke beleving, meerwaarde van 
elkaars nabijheid of gedeelde strategie. Bovendien is de site 
niet goed ontsloten voor wandelaars en fietsers, sommige 
paden zijn te smal, andere volgen onlogische routes en lange 

omloopafstanden. Overal zien we afrasteringen en heel 
functionele één-op-één-oplossingen. Door een gezamenlijke 
visie wil het raamwerk stap voor stap inzetten op het versterken 
van de gezamenlijke identiteit. Want zo een uitgebreid aanbod 
in het hart van de stad is een troef die we moeten uitspelen. 
Zo kan je als overheid je sportinfrastructuur ook inzetten als 
onderdeel van een belevingsvolle stad waar er plaats is voor alle 
gebruikers, ook wandelaars, naburige scholen en omwonenden. 
Bovendien heeft deze site het potentieel een toegangspoort tot 
het Scheldepark te worden. 

SPORTSITE OUDENAARDE LINKEROEVER

06 — Een nieuw fietspad steekt de sportsite door en verbindt de Scheldekant 
met de Galgestraat

02 — Het atletiek- en voetbalstadion wordt volledig afgeschermd door een 
dubbele heg

04 — De finse piste en het fietspad lopen gedeeltelijk parallel, maar een hek 
verhindert de overstap van de ene op de andere

01 — Achtertuinen van woningen geven direct uit op de hoofdparking van 
het sportcentrum

03 — Onvoldoende brede paden worden opeens afgesloten voor fietsers en 
zorgen voor een verwarrende en weinig doorgaanbare wegenstructuur

05 — Het aanpassen en verwijderen van hekwerken kan leiden tot een betere 
toegankelijkheid en meer interactie tussen verschillende sporten

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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Door een versnipperde eigendomsstructuur en de historische 
aanwezigheid van allerlei gebouwde infrastructuur is de site 
erg wanordelijk en nauwelijks leesbaar voor niet vertrouwde 
gebruikers. Bovendien leidt deze organisatie er toe dat er 
heel wat inefficiënte routes moeten gevolgd worden wat niet 
bevorderlijk is voor de niet gemotoriseerde gebruiker. De 
kansen die er zich nu aandienen zijn niet te onderschatten. De 
stad initieerde onlangs een aantal belangrijke projecten: er werd 
een nieuw dwars fietspad aangelegd, sportoase bouwde er een 
zwembad en de sporthal werd gerenoveerd. 

Ook de eerste fase van de parking werd uitgevoerd. Maar er staan 
nog heel wat zaken op stapel: een nieuwe collector doorheen 
het sportpark, de vraag om atletiek en voetbal te splitsen, de 
te koop staande recreanclub, de uitbreidingswens van de fitness 
en de vrijkomende lokalen aan de Galgestraat (Plezanten Hof) 
maken dat een groot deel van de site opnieuw in vraag gesteld 
wordt. Die historische kans krijg je niet vaak. De stad besliste dan 
ook om een structuurvisie te laten opmaken om deze operatie in  
goede banen te leiden. De conclusies daarvan vindt u hier.

Algemeen is het uitgangspunt om de recreatieve ruimte voor de 
sportsite niet in te krimpen.

RUIMTELIJKE WANORDE LEIDT TOT EEN ONOVERZICHTELIJKE STRUCTUUR

Veelheid aan kantines Complexe parkeerstructuur Achterkanten

De vele cafetaria’s en kantines op de 
site tonen de veelheid van actoren. Voor 
de verenigingen is dit een belangrijk 
onderdeel van hun werking zowel sociaal 
als economisch. De vraag stelt zich 
wel of er geen meerwaarde kan zijn in 
enkele gezamenlijke oplossingen (samen 
aankopen van producten bijvoorbeeld). 
Ook de ligging van elke cafetaria is vooral 
op de interne werking gericht, maakt dat 
de site niet altijd toont hoe levendig 
alle onderdelen wel zijn.  Zeker de stad 
kan een sleutelrol spelen in het delen 
van ruimte en overlappend gebruik van 
infrastructuur.

Verschillende parkeerterreinen
rondom het gebied bieden in totaliteit 
plaats aan 377 auto’s, maar deze liggen 
zeer verspreid en veroorzaken een 
complexe parkeerstructuur. Ook zijn 
de bezettingen van die parkings erg 
variërend in de tijd. De leesbaarheid van 
de parkeerinfrastructuur en gedeeltelijke 
herorganisatie ervan kan de sportsite 
klaarmaken voor een nieuwe dynamiek 
waar de toegang tot het park op een 
veilige en autovrije manier gebeurt, 
met aandacht voor de fietsers en hun 
parkeerplekken bij de ingangen van de 
belangrijke gebouwen. 

Het sportcentrum voelt aan als de 
achterkant van de stad door de tuinen 
van de rijwoningen in de Galgestraat, 
perceelsgrenzen van de verkavelingen 
in de Fortstraat, en de ontoegankelijke 
Santenssite. Stedenbouwkundig is een 
afwerking van deze conditie noodzakelijk. 
Inzetten op de juiste strategie voor elke 
rand wordt een aandachtspunt in het 
project.

Input bewoner tijdens 
participatiemarkt

“Het fietspad ligt aan de verkeerde 
kant van de weg. Fietsers moeten 6 à 7 
keer een zijstraat oversteken waarbij 
de auto zeer beperkt zicht heeft. Dit is 
levensgevaarlijk!”

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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Bestaande toestand
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03
Zachte doorsteken creëeren 

een  verweven netwerk 
richting een fietsvriendelijke 

Scheldekant

05
Richtinggevende 

boomstructuren vervangen 
hekwerken en geven zo 

structuur aan het domein

06
We bouwen 1 collectieve 

identiteit uit waar op zoek 
wordt gegaan naar wat we 

delen

04
Onderbenutte ruimtes worden 
beter ingezet met een gepast 

programma

02
Een laagdynamisch 

bewegingspark geeft ruimte 
voor sport, spel en recreatie

01
Een hoogdynamische sportas 

verbindt alle belangrijke 
sportprogramma’s op de site

Het lijkt dat er geen beschikbare ruimte 
meer is op de sportsite. Nochtans is er 
veel restruimte. We vullen deze plekken 
op een waardevollere manier in met een 
nieuw sportgebouw, woonontwikkeling, 
speelruimte of natuurlijke parkplek.

Hekwerken worden enkel nog ingezet als 
functioneel instrument om ballen tegen 
te houden of velden ontoegankelijk te 
maken. Zo ontstaat een doorwaadbaar 
park met sporteilanden in.  Structuur 
en richting wordt gegeven door 
boomstructuren.

De sportas wordt de plek om 1 
collectieve identiteit uit te bouwen en 
te kijken én tonen wat gedeeld kan 
worden. Hier kunnen food trucks tijdens 
drukke zomerdagen staan, hier kan de 
warmteleiding tussen Vande Moortel en 
het zwembad lopen.

Nieuwe doorsteken verweven de 
sportsite met haar stedelijke omgeving 
en verkleinen de afstand tussen stad 
en Schelde. Deze doorsteken zijn 
toegankelijk voor fietsers en wandelaars 
maar ook voldoende breed voor 
nooddiensten en leveringen. 

Het sportpark krijgt verschillende 
informele plekken die beweging, 
recreatie, sport en spel toelaten. Ze zijn 
geen eigendom van een vereniging of 
private partner en kunnen vrij gebruikt 
worden door iedereen: scholen, 
jeugdbewegingen en inwoners. 

De sportas wordt het kloppend hart 
van de site en verbindt alle zware 
sportinfrastructuur door middel van een 
breed fiets- en wandelpad. Ze stimuleert 
sport en beweging en creëert een 
heldere structuur doorheen de wir-war 
van velden. 

6 PRINCIPES VOOR HET SPORTPARK VAN DE TOEKOMST

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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Mogelijk toekomstbeeld sportsite met één van beide scenario’s ingetekend 1:5.000

Input bewoner tijdens 
participatiemarkt

“De vraag naar groen bij jonge families, 
jeugdbewegingen en scholen is heel 
groot. Kan de sportsite niet perfect 
gecombineerd worden met een park 
gelegen aan de Schelde? ”
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WENS: EEN GESCHEIDEN WERKING TUSSEN VOETBAL EN ATLETIEK, EEN NIEUWE TOPLAAG 
VOOR DE ATLETIEKPISTE EN EEN NIEUW VOETBALSTADION

Met de bouw van een nieuw voetbalstadion kan ook ingezet 
worden op een hoogwaardige beeldkwaliteit en infrastructuur 
voor het sportpark. Ook dat is deel van een kwalitatieve 
benadering waarin een gebouw dat vooral op piekmomenten 
heel performant moet kunnen werken ook een betekenis geeft 
aan het gebied als er geen wedstrijden zijn. 

Met het club house Varkenoord toont NL architects hoe een 
infrastructuurgebouw ook effectief hoogwaardige architectuur 
kan zijn en zowel tribune als binnenruimte in één structuur 
verenigt. 

Zijgevel Club House Valkenoord, NL architects. Zicht naar de sportvelden vanuit Club House Valkenoord, NL architects.

Club House Valkenoord, NL architects.

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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De toplaag van de huidige atletiekpiste is dringend aan vervanging 
toe. Het is de kans om de piste landschappelijk te integreren in 
het park en ze zo buiten de trainingsuren ook toegankelijk te 
maken voor het grote publiek. Inwoners van Oudenaarde zouden 
vrij gebruik moeten kunnen maken van de infrastructuur om 
te gaan lopen, springen of recreëren op en rond de piste. Het 
binnengebied kan ingericht worden als een informeel veld voor 
jeugdbewegingen en scholen.

In Barcelona tekende en realiseerde Pritzker-Prize winnaar RCR 
Arquitectes een dergelijke piste. Ze smelt feilloos samen met het 
landschap zonder haar primaire functie te verliezen. 

Input bewoner tijdens 
participatiemarkt

“Een nieuw stadion op site Santens kan 
ruimte creëeren voor sport, recreatie en 
natuur. Nu ligt het teveel op elkaar en 
kan weinig ruimte ten volle gebruikt 
worden. ”

Tossols Basil Athletics stadium, RCR Arquitectes Tossols Basil Athletics stadium, RCR Arquitectes

Tossols Basil Athletics stadium, RCR Arquitectes
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Een eerste optie is om de voetbalwerking naar het noorden 
te verhuizen. Dit brengt een groot aantal voordelen met zich 
mee die hieronder opgelijst worden. Er wordt gekozen om het 
voetbalstadion aan de Galgestraat te situeren, om in de lijn van 
de ‘sportrand’ te blijven: hier bevinden zich de meeste gebouwen 
en zwaarste infrastructuur. Daarbovenop wordt de sportas zo 
duidelijk beeindigd door een stadion met duidelijke ingangen en 
hoofdgebouw. Zo vormt het officiële veld en nieuwe hoofdgebouw 

voor de volledige voetbalwerking de schakel tussen de 3 velden er 
rechts van, waarvan twee kunstgras en één veel landschappelijker 
geïntegreerd is, en het bestaande kunstgrasveld aan de sporthal. 
Daarbovenop is het hoofdgebouw zo erg bereikbaar vanaf de 
hoofdparking, en dichtbij de parkeerterreinen van Santens die in 
mondelinge overeenkomst eventueel gebruikt kunnen worden.

De werking van de jeugd en 1ste ploeg wordt 
samengebracht in één gebouw waardoor 
kleedkamers, technische lokalen, opslagruimtes en 
de kantine gedeeld kunnen worden, in onmiddelijke 
nabijheid van alle speelvelden

Het oude stadion kan men blijven gebruiken tijdens 
de bouw van het nieuwe stadion waardoor er geen 
conflict is voor bezoekers hun abbonementen en 
tickets

De leegstaande parking van de site Santens kan 
ingezet worden als parkeerbuffer die enkel op 
matchdagen gebruikt wordt

De ruimtelijke inplanting van de velden creëert een 
duidelijke rand van velden en geeft ruimte aan een 
open groene corridor richting het noorden

Het voetbalgebouw vormt de kop van de sportstrip 
met een dubbele tribune die ook de jeugdvelden 
bedient

De ruimte tussen de tweede tribune en de petanque 
is krap, maar voldoende om een ruime passage, 
tribune en hekwerk in te richten.

ONTWERPEND ONDERZOEK: VERPLAATSEN VAN HET VOETBALSTADION

De overeenkomst met de Santens parking maakt 
deel uit van de mobiliteitsoplossing voor het nieuwe 
stadion maar ligt niet op terreinen van de stad.
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De fitness kan mee ondergebracht worden in het 
hoofdgebouw van de voetbalwerking om zo een 
win-win situatie te creëeren voor uitrusting van de 
voetbal en inkomsten voor de eigenaar van de fitness

Er is geen overeenkomst met de eigenaar van Santens 
nodig betreffende de parkeer-voorziening

Een deel van de huidige velden kan blijven liggen

Een (veel) zwaardere investering is vereist vermits 
zowel het voetbalstadion afgebroken en herbouwd 
moet worden, als de volledige atletiekpiste verlegd 
wordt

Er is minder parking beschikbaar op een plek waar de 
overlast naar de buurt groter zal zijn bij het toekomen 
van een groot aantal wagens

Ruimtelijk gezien begint en eindigt de sportstrip niet bij 
een bepaald gebouw of belangrijk aanknopingspunt

De werking van de 1ste ploeg en jeugd wordt 
samengebracht in het hoofdgebouw van het stadion, 
maar de trainingsvelden liggen op enige afstand van 
dit gebouw

De woonontwikkeling in het zuiden wordt een stuk 
minder evident door de lawaai- en lichtoverlast van 
het nabijgelegen stadion 

Het inpassen van het stadion tussen de twee 
doorsteken is erg krap, er is geen ruimte meer voor 
een looppiste of apart wandelpad

In een tweede scenario wordt de atletiekpiste verlegd naar het 
noorden. Dit brengt enkele voordelen, maar ook best wat nadelen 
met zich mee. De voetbalwerking kan nu niet samengebracht 
worden met de jeugd en het stadioncomplex bestaat uit een 
officieel veld en oefenveld. 

ONTWERPEND ONDERZOEK: HERBOUWEN VAN HET VOETBALSTADION EN VERPLAATSEN 
VAN DE ATLETIEKPISTE
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2. RIOTHERMIE 

1. EEN WATERCONCEPT VOOR DE SITE

3. EEN GENEREUZE PARKRUIMTE AAN DE SCHELDE

4. PARK TOT AAN JE DEUR

Elke ontwikkeling biedt plaats aan een intelligente wateroplossing voor het herbruiken, bufferen en infiltreren van 
het regenwater. Die oplossingen zijn natuur inclusief en zetten maximaal in op het werkende landschap. Het is 
uitgesloten dat een bouwproject extra druk legt op het watersysteem van het park.

De overgang van het landschap van de Scheldeoever naar de sportgebouwen wordt ingericht als onderdeel van het 
publieke park met aandacht voor natuur, padenstructuren en de visuele identiteit. Het is geen plek voor vertuining 
of afrasteringen. De ruimte wordt zo veel mogelijk opengemaakt en enkel de hoogstnoodzakelijke terreinen worden 
omheind. De gebouwen richten zich dan ook op het park en de transparantie tot aan de Schelde is een meerwaarde 
voor zowel het gebruiksgenot als de zichtbaarheid van recreanten.

De werken aan de collector zijn een ideale kans om enkele extra doelstellingen te halen. Warmtewinning uit 
het rioolwater kan een onderdeel worden van een warmtenet dat grote warmtevragers op de site (sportoase, 
sporthallen, verwarmde terreinen…) voedt.

In de doelstelling een circulair oeverpark uit te bouwen is de verbinding langs de Schelde een belangrijk onderdeel. 
Een brede zone moet er open blijven als onderdeel van dat park, vrij toegankelijk voor de diverse gebruikers. 
Gebouwen die zich aan deze rand bevinden worden ontworpen als parkrand gebouwen.

Het raamwerk geeft de volgende aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het gebied mee:

WATER

LANDSCHAP

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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WATER

LANDSCHAP

5. TOEGANGSPOORT VOOR FIETSERS IN OUDENAARDE

6. LAAGDYNAMISCHE ACTIVITEITEN

Het Scheldepark raakt via de sportsite aan het hart van de stad. De fietsroute langs de Schelde moet op meerdere 
plaatsen beter verbonden worden met de sportas en de padenstructuren, zodat de ruimte ook uitnodigt om meer 
met de fiets te verplaatsen. Fietsparkings krijgen prioritaire plekken aan de ingangen van de gebouwen. 

Gezien de ligging ingesloten in het woonweefsel moet er in de programmatie aandacht zijn voor de verkeerseffecten. 
Activiteiten die veel autoverkeer genereren zijn hier niet gepast. De meerwaarde voor de buurt van het project 
moet duidelijk zijn in het voorstel (een buurtplein, een speelplek, een ontmoetingsinfrastructuur, een voorziening...)

MOBILITEIT

7. CIRCULAIR BOUWEN

De site integreert een hoogwaardige circulaire visie in de bouwconcepten. Hoe wordt energie opgewekt en 
herbruikt? Wat is de volgende stap in het herbuiken van de bouwmaterialen aan het eind van de gebruikscyclus van 
deze gebouwen? De site ligt immers midden in het circulair Scheldepark en moet er dus een bijdrage aan leveren 
die de identiteit er van versterkt. 

CIRCULARITEIT

8. SAMEN WERKEN

In het gebied is er mogelijkheid om samen te werken rond voedsel. De omliggende initiatieven die voedsel 
produceren kunnen een identiteit leveren voor de verschillende kantines en cafetaria in het park. Er is ruimte voor 
sociale economie in dat systeem. 
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De Santenssite wisselde de laatste jaren een paar keer van 
eigenaar. Op dit moment vinden er een paar logistieke activiteiten 
plaats in de gebouwen. Er is heel wat spanning op de vraag 
van de huidige eigenaar om het gebied om te zetten naar een 
woonplek met enkele kleinschalige economische activiteiten en 
de huidige bestemming als potentieel watergebonden industrie. 
De geschiedenis van deze site en haar toekomstige invulling 
leeft sterk bij de bewoners. 
Velen zien baat in een nieuwe woonplek in de stad, maar ook de 
vraag naar de toekomst van de economie in Oudenaarde gaat 

over de lippen. De huidige gebouwen zijn gesloten van aard en 
hebben enkel aan de Galgestraat een voorkant en toegangen. 

SITE SANTENS

06 — Plek waar de site afgesneden wordt door de spoorweg

02 — Zicht vanaf de straatkant

04 — Parking aan de straatkant

01 — Zicht vanaf de Schelde

03 — Fabriekshallen

05 — Zicht binnenin de site

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey

Input bewoner tijdens participatiemarkt juni 2018

“Op de voormalige site Santens willen we een mengvorm 
van wonen en kleinschalige creatieve werkplaatsen/
werkgelegenheden/bureau’s en vooral geen monofunctionele 
invullingen meer!”



123 PLUSOFFICEARCHITECTS + DELVA LANDSCAPE ARCHITECTS + VECTRIS

1.O
PG

AV
E

3
.PIJLERS

2
.LEZ

EN
 VA

N
 D

E VA
LLEI

4
.RA

A
M

W
ERK

5
.D

EELPRO
JEC

TEN
6

.A
C

TIEPLA
N

01

02
03

04

06

05



124CIRCULAIR SCHELDEPARK OUDENAARDE

2.  DE VIJVER ALS BUFFER

1. EEN WATERCONCEPT VOOR DE SITE

3. EEN GENEREUZE PARKRUIMTE AAN DE SCHELDE

4. EEN PARKVERBINDING AAN DE GALGESTRAAT

Elke ontwikkeling biedt plaats aan een intelligente wateroplossing voor het herbruiken, bufferen en infiltreren van 
het regenwater. Die oplossingen zijn natuur inclusief en zetten maximaal in op het werkende landschap. Het is 
uitgesloten dat een bouwproject extra druk legt op het watersysteem van het park.

Om ook aan de Galgestraat het parkbeeld te versterken wordt de ruimte tussen de site en de straat ingericht als 
een parkstrook.

De huidige vijver naast de site wordt ingezet als onderdeel van de bufferstrategie voor het gebied. Ze wordt 
geïntegreerd in de landschapscontext van het park en wordt een meerwaarde aan de rand van de Santenssite. 
Het is een manier om afstand te houden tot de hoogspanningslijnen die er boven lopen. Wel is er een lopende 
vergunningsprocedure voor het vullen van deze vijver, waardoor er geen garantie is dat de vijver daadwerkelijk zal 
worden ingezet.

In de doelstelling een circulair oeverpark uit te bouwen is de verbinding langs de Schelde een belangrijk onderdeel. 
Een brede zone moet er open blijven als onderdeel van dat park, vrij toegankelijk voor de diverse gebruikers. 
Gebouwen die zich aan deze rand bevinden worden ontworpen als parkrand gebouwen.

Het raamwerk geeft de volgende aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het gebied mee:

WATER

LANDSCHAP

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“De vijver moet absoluut behouden blijven. Kan dienen als 
recreatieplek voor een eventuele woonwijk of als ecologische 
plek binnen het grasland. Het groen in Oudenaarde 
verdwijnt steeds meer en meer en de Santenssite is behalve 
het Liedtspark de enige open plek dicht bij het stadscentrum 
waar nog echt geïnvesteerd kan worden in publiek groen.” 

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“De percelen zijn moerassig van aard en daarom moeilijk 
te bebouwen. Het is algemeen geweten dat de huidige 
industriële hallen heel wat verzakt zijn.” 

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“Er is ruimte voor starters, jonge ondernemers die samen 
gebracht kunnen worden in een onderzoekscentrum. Dit heeft 
een kleinere mobiliteitsimpact dan opnieuw zware industrie toe 
te laten. Woningen bijbouwen heeft geen zin vermits er nu al een 
overaanbod is.”

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey

Input tijdens themagroep ‘natuur’ maart 2018

“De vijver bestond vroeger uit 7 verschillende waterpartijen 
met paadjes er tussen. Er blijft hiervan niet veel over. Bij 
laagwater kun je er nog een paar zien. Het is ook een 
plek voor bijzondere vogelsoorten:  Aalscholver, nijlgans, 
dodaars , ...”
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WATER

LANDSCHAP

5. FIETSROUTES VERVOLLEDIGEN

6. VRACHTVERKEER OPLOSSING

7. PARKING DELEN

De verbinding van de fietsroute uit de sportsite naar het fietspad en de brug aan de Galgestraat loopt door de 
parkstrook op de site. Ook moet er minstens 1 hoogwaardige dwarsverbinding naar de Scheldeoever gerealiseerd 
worden. Deze fietsstructuur vormt de basis voor de stedenbouwkundige invulling. De adressen richten zich er ook 
op en er is aandacht voor de menselijke schaal.

Centraal in de ontwikkeling van deze site is de gedeelde oplossing met de site Vande Moortel voor het vrachtverkeer. 
Om de dorpskern van Eine te vrijwaren wordt een vrachtverkeeroplosisng aangelegd naar het industriegebied ten 
westen van deze zone. De wegeninfrastructuur van de site wordt zo op de Galgestraat aangetakt en niet op de 
Scheldeoever. De site kan dankzij de watervervoer optie ook een interessante uitvalsbasis zijn voor een lokaal 
duurzame distributie voor de last mile: boot naar fietskoerier en elektrische bestelwagens voor stadsleveringen.

De nabijheid van de sportsite laat toe om een gezamenlijke oplossing te ontwikkelen voor de parkeerinfrastructuur. 
De eigen parkeerbehoefte wordt opengesteld om andere vragen die overlappend in de tijd zijn mee op te 
vangen. Dat vergt een visie die de stad ook klaar maakt voor een mobiliteitstransitie waar over een aantal jaar de 
parkeerinfrastructuurvraag er ook heel anders zal uitzien. 

MOBILITEIT

9. CIRCULAIRE VISIE

De site integreert een hoogwaardige circulaire visie in het bouwconcept. Hoe wordt energie opgewekt en herbruikt? 
Wat is de volgende stap in het herbruiken van de bouwmaterialen aan het eind van de gebruikscyclus van deze 
gebouwen? De site ligt immers midden in het circulair Scheldepark en moet er dus een bijdrage aan leveren die de 
identiteit er van versterkt. 

CIRCULARITEIT

10. INCLUSIEF WERKEN

In het gebied is er plaats voor gemengd woon-werken, als deel van een inclusieve stadsfilosofie. Richtinggevend 
wordt vooropgesteld dat minstens 50% van de vloeroppervlakte op deze site voor economie in de ruime zin van 
het woord (productie, kleinhandel, diensten, horeca, ...) wordt ingezet. Deze vermenging laat toe om ook ruimte 
en stromen van stoffen en energie te gaan delen. De invulling van het overige gedeelte hangt af van de motivering 
die mogelijk is op basis van het gewenste programma. Voorbeeld: wonen als compensatie van andere te schrappen 
gebieden of ontsnipperingsinitiatieven.

8. REDUCEREN AUTOGEBRUIK

Op de Santenssite kan een plek komen voor autodelen en alternatieven dienen geïntegreerd te worden in het 
mobiliteitsconcept. 
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De huidige steenbakkerij maakt gebruik van de waterkade om 
klei en andere grondstoffen zoals zand te lossen. De site zelf is 
erg ruw van aanblik: volgestorte grachten met steenafval, talrijke 
palletten steen staan buiten opgesteld, er wordt langs de weg 
wild geparkeerd, het fietspad is vervuild door laden en lossen 
enz. Op dit moment bouwt de fabriek een nieuwe toonzaal/
kantoorgebouw aan het water. De vraag om uit te breiden met 
een tweede steenbakkerij past niet in de huidige bestemming 
maar kan een mooie oplossing zijn om meer watergebonden 
industrie in het gebied te verzekeren, een belangrijke 

doelstelling van de provinciale overheden en andere partners. 
In het algemeen zijn uitbreidingen op de site Vande Moortel 
enkel mogelijk in functie van de al aanwezige steenbakkerij 
en dus niet voor de vestiging van andere bedrijven. Er is wel 
meer zorg nodig voor de beeldwaarde van de fabriekssite en 
de kleine landschapselementen rondom de site. Daarom zijn 
uitbreidingen op de site enkel toegelaten indien het bedrijf aan 
landschapsherstel zal doen in de omgeving van de al ontgonnen 
zones. Ook de overlast van vrachtwagens is een veel gehoorde 
verzuchting in de stad en bij haar bewoners.

STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL

06 — Logistieke ontsluiting op de site

02 — Ruwe aanblik van de site

04 — Ruwe aanblik van de site

01 — Opslag afgewerkte producten

03 — Vervoer via Schelde

05 — Ruige landschap op de site

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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2.  UPGRADE LAADKADE

1. WATERINTELLIGENTIE

3. GROENE SCHELDEOEVERS

4. GROENE PARKZONE ROND DE SITE

De fabriek is ook een waterverbruiker én heeft grote oppervlakte aan daken en verharding. Het beter inzetten van 
de waterstromen in de site kan de druk op de omliggende waterrijke landschappen verlichten. De waterbassins ten 
noorden moeten behouden blijven en ingezet als onderdeel van de waterbufferingsmachine.

In ruil voor de uitbreiding van de industriële zone moet de groene rand die het park rond de fabriekssite trekt 
kwalitatiever ingericht worden, niet als tuin, maar als volwaardig landschapspark met waterbuffering. Ook het 
gebied ten zuiden van de spoorweg moet in het landschapspark geïntegreerd worden.

De watergebonden transporten via de laadkade heeft nood aan een upgrade om kleivervuiling op de weg en het 
park te verhinderen, maar ook om getoond te worden als belangrijke activiteit in het park.

De Scheldeoever wordt hier genepen door de gebouwen en de waterlijn. Daarom is een veel hoogwaardigere 
inrichting van deze groene strip noodzakelijk. Het mag geen parkeerveld zijn, maar net een voorkant die het beeld 
van een duurzame onderneming in de twintigste eeuw ondersteunt. 

WATER

LANDSCHAP

5. LANDSCHAPSKAMERS

Het buiten opslaan van grote volumes materialen gebeurt binnen duidelijk gedefinieerde landschapskamers.

Het raamwerk geeft de volgende aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het gebied mee:

Input expert tijdens participatiemarkt

“In het langwerpig stuk bos komt het zomerklokje 
nog voor, een zeer zeldzame bloem.”

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“Wij wonen vlak langs die ontginningsputten. Het 
water komt in onze achtertuinen gewoon uit de 
grond. Daar kan je geen sierplanten zetten, die 
sterven allemaal af!”
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6. FIETSSTIMULANS

7. VRACHTVERKEER OPLOSSING

De gebruikers van de site krijgen een hoogwaardige fietsparkeer-infrastructuur en een nieuwe dwarse fietsverbinding 
tussen Scheldeoever en Leebeekstraat.

Centraal in de ontwikkeling van deze site is de gedeelde oplossing met de site Santens voor het vrachtverkeer. 
Om de dorpskern van Eine te vrijwaren wordt een vrachtverkeeroplosisng aangelegd naar het industriegebied ten 
westen van deze zone. De wegeninfrastructuur van de site wordt zo op de Galgestraat aangetakt en niet op de 
Scheldeoever.

MOBILITEIT

8. CIRCULAIR DENKEN

De reststromen van warmte die na het drogen van de klei nog zo een 35 à 40 graden is wordt ingezet voor circulaire 
toepassingen zoals een warmtenet voor zwemwater of andere vragers. De fabriekssite wordt zo een belangrijke 
trekker in de circulaire stromen van het oeverpark. Ook andere stromen van zand of steengruis kunnen onderdeel 
worden van ene bewuste circulaire strategie.

CIRCULARITEIT

9. PRODUCTIEVE FUNCTIE VAN DE SITE

De productieve functie van deze site wordt bestendigd en past dankzij de waterbereikbaarheid in een duurzame 
en circulaire gebiedsvisie.

Input expert tijdens participatiemarkt

“Investeringen in de steenbakkerij zijn belangrijk voor de 
toekomst van de regio. De uitbreiding mag niet ten zuiden 
van de spoorbrug gebeuren, deze berm dient net als buffer.”

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“Er zou een directe verbinding voorzien moeten 
worden van de Scheldeoever tot de N60 voor 
vrachtwagens en fietsers.” 

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“Het fietspad aan de steenbakkerij is zeer gevaarlijk 
door uitritten van vrachtwagens en geparkeerde 
auto’s. Daarbovenop ligt het vaak vol met slijk en 
steenafval.”
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De site Alvey wordt gekenmerkt door een paar bijzondere 
fabriekshallen die een erg indrukwekkende architectonische 
waarde hebben, al zijn ze niet in de beste staat. Bovendien is de 
verweving van deze hallen met de bebouwing van individuele 
huizen rondom rond erg bijzonder. Deze verweving is historisch 
gegroeid en kan mits juiste invulling en aandacht voor de 
mobiliteitseffecten een enorme meerwaarde zijn voor de 21ste 
eeuwse visie op de stad. De nabijheid van het station Eine is een 
troef. 

De open pleinruimte en het natuurgebied aan de Scheldearm 
vervolledigen de site als onderdeel van de Scheldevallei. Er is een 
wens van de eigenaars om de site als woonplek te ontwikkelen. 

Door haar schaal is ze niet ideaal om voor watergebonden 
bedrijvigheid in te zetten. Ze is niet alleen te klein maar ligt ook 
niet in de buurt van een goede aanlegkade. De strategische 
locatie van deze site als poort tot het park op de overgang met 
het buitengebied langs de Schelde in het Noorden heeft heel 
wat potentieel voor de verdere invulling ervan. Bij het bezoek van 
de site stellen we vast dat er twee bijzondere hallen op de site 
aanwezig zijn. De twee meest westelijke hallen in baksteen en 
staal zijn bijzondere gebouwen met interessante dakkoepels. Ze 
kunnen een aanleiding zijn tot een karaktervolle herbestemming 
en ‘placemaking’ van de site. In dat geval zijn ze wel toe aan 
grondige renovatie.

SITE ALVEY

06 — Zicht langs de straat

02 — De fabriekshallen met architectonische waarde

04 — Ontsluiting van natuurgedeelte op de site

01 — Zicht vanaf de straat

03 — Straatbeeld

05 — Landschap omheen de site

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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2.  DE SCHELDEARM ALS WATERPARK

1. EEN WATERCONCEPT VOOR DE SITE

3. EEN GENEREUZE PARKRUIMTE AAN DE SCHELDE

4. PARK TOT AAN JE DEUR

Elke ontwikkeling biedt plaats aan een intelligente wateroplossing voor het herbruiken, bufferen en infiltreren van 
het regenwater. Die oplossingen zijn natuur inclusief en zetten maximaal in op het werkende landschap. Het is 
uitgesloten dat een bouwproject extra druk legt op het watersysteem van het park.

De overgang van het landschap van de Scheldeoever naar de gebouwen wordt ingericht als onderdeel van het 
publieke park met aandacht voor natuur, padenstructuren en de visuele identiteit. Het is geen plek voor vertuining. 
De gebouwen richten zich dan ook op dat park en de transparantie tot aan de Schelde is een meerwaarde voor 
zowel het woongenot als de zichtbaarheid van recreanten op weg naar deze poort.

De huidige voormalige Scheldearm op de site wordt ingezet als onderdeel van de bufferstrategie voor het gebied. 
Ze wordt geïntegreerd in de landschapscontext van het park en wordt een meerwaarde voor de Alveysite. Het is 
de drager van een waterrijk biotoop en kleine wandelpad.

In de doelstelling een circulair oeverpark uit te bouwen is de verbinding langs de Schelde een belangrijk onderdeel,. 
Een brede zone moet er open blijven als onderdeel van dat park, vrij toegankelijk voor de diverse gebruikers. 
Gebouwen die zich aan deze rand bevinden worden ontworpen als parkrand gebouwen. 

WATER

LANDSCHAP

Het raamwerk geeft de volgende aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het gebied mee:

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“Zoveel mogelijk natuur op het terrein met eventueel 
woonprogramma, opslagruimte voor verenigingen of 
assistentiewoningen.”

Input bewoner tijdens participatiemarkt

“De Alvey site zou het startpunt voor regionale fietsroutes richting 
Gent en de Vlaamse Ardennen kunnen zijn. Bevat bijvoorbeeld 
accommodatie voor fietsers, een picknickplaats, infopunt natuur… ”

Sportsite Site Santens Site Vande Moortel Site Alvey
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5. TOEGANGSPOORT VOOR FIETSERS IN OUDENAARDE.

6. LAAGDYNAMISCHE ACTIVITEITEN

De fietsroute langs de Schelde ontmoet hier de eerste keer de stad Oudenaarde. Het is een poort tot de stad én 
het Scheldepark. De programmatie van een klein fietshotel, horeca, een deelplein of een fietsherstelplaats kan dit 
ondersteunen. 

Gezien de ligging ingesloten in het woonweefsel moet er in de programmatie aandacht zijn voor de verkeerseffecten. 
Activiteiten die veel autoverkeer genereren zijn hier niet gepast. De meerwaarde voor de buurt van het project 
moet duidelijk zijn in het voorstel (een buurtplein, een speelplek, een ontmoetingsinfrastructuur, een voorziening...) 

MOBILITEIT

8. STREVEN NAAR HET BEHOUD VAN INDUSTRIEEL ERFGOED

Circulair werken is ook het streven naar het behouden van nog bruikbare gebouwen. Er zou dan ook moeten 
worden onderzocht of de 2 lange hallen in baksteen en staalstructuur aan de westzijde van de site opnieuw kunnen 
worden ingezet als werk- en ontmoetingsplekken en op die manier identiteit kunnen geven aan de site.

CIRCULARITEIT

9. CIRCULAIR BOUWEN

De site integreert een hoogwaardige circulaire visie in het bouwconcept. Hoe wordt energie opgewekt en herbruikt? 
Wat is de volgende stap in het herbuiken van de bouwmaterialen aan het eind van de gebruikscyclus van deze 
gebouwen? De site ligt immers midden in het circulair Scheldepark en moet er dus een bijdrage aan leveren die de 
identiteit er van versterkt. 

10. INCLUSIEF WERKEN

In het gebied is er plaats voor gemengd woon-werken, als deel van een inclusieve stadsfilosofie. Richtinggevend 
wordt vooropgesteld dat minstens 50% van de vloeroppervlakte op deze site voor economie in de ruime zin van 
het woord (productie, kleinhandel, diensten, horeca, ...) wordt ingezet. Deze vermenging laat toe om ook ruimte 
en stromen van stoffen en energie te gaan delen. De invulling van het overige gedeelte hangt af van de motivering 
die mogelijk is op basis van het gewenste programma. Voorbeeld: wonen als compensatie van andere te schrappen 
gebieden of ontsnipperingsinitiatieven.

7. REDUCEREN AUTOGEBRUIK

Op de Alveysite kan een plek komen voor autodelen en alternatieven dienen geïntegreerd te worden in het 
mobiliteitsconcept om autogebruik te reduceren. 
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ACTIEPLAN
hoe en met wie realiseren we dit 

raamwerk?
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De rollen die we definiëren zijn divers: stimuleren, organiseren, 
communiceren, faciliteren, inspireren. We sommen er enkele op:

DE GRAAFINTENDANT
Het projectbureau organiseert de manier waarop toekomstige 
afgravingen in het gebied geörganiseerd worden zodat ze niet al 
het landschap eerst verwijderen, en nadien in de nabestemming 
pas aan landschapsopbouw en natuurwaarde gaan werken. 
Ook tijdens de werken kunnen delen toegankelijk blijven voor 
wandelaars en andere gebruikers die de landschapstransformatie 
kunnen ervaren. Er is een waterbeheersplan nodig dat ook tijdens 
de werken de performatieve watermachine operationeel houdt.

DE BESTEMMINGREGISSEUR
In een vervolgtraject (zie later) is er voor deelsites een nieuw RUP 
(Ruimtelijk Uitvoeringsplan) nodig. Om deze bestemmingen en 
de eventuele wijzigingen te organiseren, neemt het projectbureau 
een overzichtshouding aan die gebiedswijd strategische keuzes 
maakt.

DE PLACEMAKER
Om het gebied ook als een sociale ruimte in de hoofden van 
de Oudenaardenaars en andere gebruikers te plaatsen, is een 
goede placemaking nodig. De identiteit wordt net opgebouwd 
vanuit goede initiatieven via een uniforme aanpak die de plek 
laten leven en linken leggen naar de circulaire dimensie.

HET DRAAGVLAK
Als projectbureau werd er reeds gewerkt aan een brede 
communicatie en participatie in de opmaak van de visie. Dit 
neutrale veld moet zeker verder gezet worden om concrete 
acties steeds ook te communcieren en te bespreken met 
partners en omwonenden. Ook het leren uit experimenten en 
gerealiseerde onderdelen helpt in het bijsturen van de verdere 
ontwikkelingssstappen. 

DE WATERWEGER
Om het watersysteem in het gebied beter aan te  pakken is een 
strategisch partnerschap met de Vlaamse Waterweg noodzakelijk. 
Zij bezitten gronden aan de oever en bepalen mee het beleid 
en de beeldwaarde van de Scheldeboorden. Ze moeten 
meegenomen worden als partner in een herontwikkelingsvisie 
van gronden,  zowel de percelen rond de sluis als het perceel in 
de oksel van de brug. Zo kunnen gronden die beter gelegen zijn 
mee ingezet worden in de ruiloperatie van ontwikkelingsrechten, 

grondwaarde of bestemmingen.

DE LANDSCHAPSHOEDER
Het projectbureau kan op zoek gaan naar een beheerder voor 
het hele landschap. Daarin kunnen verschillende organsiaties 
participeren die nu al instaan voor landschapsbeheer 
(natuurpunt, ANB, Regionaal Landschap, dienst waterlopen…). 
De doelstelling is om via inrichtingsprojecten en ecologisch 
beheer sterkere natuur en een recreatief landschap te bouwen.

DE CIRKELZOEKER
Initiatiefnemers in de circulaire economie en omwonenden 
met goede ideeën krijgen een duidelijk aanspreekpunt om 
voorstellen in te dienen. De aanbod- en vraagzijde van stromen 
worden er in kaart gebracht en beheerd om betere koppelingen 
te zoeken, om zelf op zoek te gaan naar extra partners en ook 
subsidiekanalen aan te spreken. Het loket legt ook de link naar 
overheden die zelf initiatieven kunnen opzetten.

HET VLIEGWIEL
Vanuit kleine en soms concrete projecten is er voor het 
projectbureau ook een vliegwiel rol weggelegd. De circulaire 
schakels en de grootschalige ambities zijn immers interessanter 
als er meerdere partners aan meedoen. 

DE GELDZOEKER
Voor diverse projecten zijn er diverse financieringsstrategieën 
nodig. Een eerste stap is het onderzoek naar mogelijke 
subsidiekanalen, maar ook instrumenten zoals een 
financieringsbijdrage aan openbaar domein gekoppeld aan de 
mogelijkheid om te mogen ontwikkelen.

ROLLEN

Actieplan

Dit raamwerk legt een kader vast dat doorheen heel 
wat projecten op allerlei niveaus gerealiseerd moet 
worden. Zowel concrete inrichtingsprojecten als grote 
bouwprojecten, landschapsherinrichtingsprojecten, 
programmatie al dan niet tijdelijk, communicatie, beheer, 
enzoverder komen in aanmerking. Centraal in dat proces 
is de vraag wie deze ontwikkelingen leidt. 

Het is immers een complex samenkomen van allerlei 
actoren, eigenaren, en overheden op verschillende 
snelheden. Het projectbureau dat opgericht werd tussen 
de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Oudenaarde 
is een ideale initiatiefnemer om een aantal van deze 
rollen op te nemen omdat ze ook de continuïteit kunnen 
garanderen vanuit het voortraject. 
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Daarnaast definiëren we in het gebied een reeks acties die 
meerdere actoren samenbrengen. De partners kunnen trekkers 
of ondersteuners zijn. Eén van de observaties uit de werkateliers 
is dat er al heel veel interessante partners zijn die boeiende 
initiatieven nemen, maar dat er toch heel wat ‘wait and see’ 
houdingen zijn. Iedereen is enthousiast over de benadering 
maar weinigen nemen concrete initiatieven. Daarom dat het 
projectbureau daar een doorbraak in kan organiseren om wel tot 
concrete acties te komen.

EERSTE STAPPEN
RUP BESTEMMINGSWIJZIGING
Het projectbureau neemt initiatief om een RUP op te maken 
om de bestemmingswijzigingen die nodig zijn vast te leggen en 
druk weg te nemen van de speculatie op bepaalde deelsites. De 
afwerking van de woonrand in het zuiden en de uitbreidingsvraag 
van de watergebonden industriële speler liggen op tafel als 
belangrijke ruilplekken om op andere plaatsen meer plaats 
te maken voor natuur of park ontwikkeling. Ook de inrichting 
van de Alveysite en Santenssite kunnen daar door herbekeken 
worden als plekken waar gemengd woon-werken toegelaten is. 
De watergebonden activiteiten worden verzameld en uitgebreid 
aan de site Vande Moortel.

LANDSCHAPSTAFEL
Het projectbureau start met het samenstellen van een 
landschapstafel: het orgaan dat nieuwe ontwikkelingen 
beoordeelt en financiële bijdrages reguleert (bv. subsidies). 
Hierbij ligt de focus op behoud en verbetering van de groene, 
blauwe, recreatieve en cultuurhistorische waarden, en gaat het 
verrommeling tegen en stuurt het toekomstige ontwikkelingen.  
Het is tevens een platform om actoren binnen het gebied samen 
te brengen zoals natuurorganisaties, de Vlaamse Waterweg, 
lokale belanghebbenden etc. Daarnaast informeert en betrekt de 
landschapstafel bewoners, wat leidt tot een verhoogd draagvlak 
voor toekomstige ontwikkelingen.  

CIRCULAIRE CULTUUR
Het projectbureau start een leertraject op om rond circulariteit 
capaciteit op te bouwen bij het lokaal bestuur, de lokale afdeling 
van Unizo en andere economische spelers. Zo wordt een bredere 
maatschappelijke transitie in kaart gebracht, geduid en wordt er 
aangespoord om initiatief te nemen. De circulaire benadering 
wordt op de kaart gezet en deel van het debat. Parallel worden 
concrete spelers gedefinieerd in dit raamwerktraject benaderd 
door het projectbureau om te kijken hoe ze nu reeds circulaire 
acties kunnen op poten zetten.

FIETSBELEIDSKADER
De Stad Oudenaarde neemt initiatief om een fietsplan 
op te maken dat de knelpunten in de hele stad vertaalt in 
concrete haalbare oplossingen én lange-termijn-strategieën 
die stelselmatig geïmplementeerd worden bij alle nieuwe 
projecten: aandacht voor het wonen met fietsen in 
meersgezinsprojecten, fietsenstallingen prioritaire plekken 
geven, bewustmakingscampagnes, scholenprojecten rond 
fietsmobiliteit… Dit kan meegenomen worden in de herziening 
van het mobiliteitsplan dat haar planningshorizon heeft 
bereikt. Daarin kan de parkeerverordening zowel over auto- als 
fietsverkeer uitspraken doen.

VRACHTVERKEERSVERBINDING
De stad Oudenaarde start een concreet traject op om de werk 
te maken van een oplossing voor de vrachtontsluiting van beide 
industriële sites in het gebied. De oplossing die al lang op tafel 

ligt via een koppeling met het industriegebied net ten westen 
van de site lijkt een interessante piste en kan vergeleken worden 
met andere pistes (niets doen, via de Galgenstraat, via de 
Scheldeoever…). Start de zoektocht naar financiering en betrek 
de eigenaren van beide industriële sites in de oplossingsstrategie.

SCHELDEPARKFEEST
Het projectbureau organiseert een feest in het landschap voor 
de hele bevolking waar een eerste stap wordt gezet naar het 
kennismaken met circulaire concepten (circulair voedsel en 
foodtrucks); in combinatie met een ‘weg-met-het-hek’ actie die 
op de sportsite alle onnodige hekken verwijdert met bewoners en 
sportverenigingen. Hier wordt de link met het participatietraject 
gelegd.

SPORTSITE HERONTWIKKELING
De stad neemt initiatief om een ontwerpplan op te maken 
en een omgevingsvergunning aan te vragen  voor de verdere 
ontwikkeling van de sportsite (fase 1). Daarbij hoort ook een 
actief aankoopbeleid van strategische gronden in het gebied. 

LAAD- EN LOSKADE OPTIMALISEREN
De optimalisatie van de laadkade aan de Schelde ter hoogte 
Vande Moortel om de veiligheid van de andere gebruikers 
(fietsers) te verbeteren is een project waar je nu al werk van moet 
maken. Dat project vergt een intensief overleg tussen de Vlaamse 
waterweg, de eigenaar van de fabriekssite en het projectbureau. 
Het is een grote meerwaarde voor het Scheldepark om hier een 
veiligere slijkvrije fietsverbinding te hebben.

BEELDKWALITEIT EN HUISSTIJL VAN HET 
SCHELDEPARK
Het projectbureau laat een beeldkwaliteitsvisie en huisstijl 
opmaken voor het Scheldepark inclusief de oevers.

EEN GELIJKAARDIG PARK-EN TUINBEHEER
De randen van het projectgebied kunnen eenvoudig 
omgevormd worden tot een kwalitatieve rand tussen park en 
private woontuinen door een aangepast groenbeheer. Het 
informeren van bewoners is hierdoor belangrijk om zo de 
achterkanten van tuinen (vooral bij erg diepe percelen) ook 
ecologisch waardevol te laten zijn. 

INTEGRALE AANPAK RIOLERINGSWERKEN
Aquafin start binnenkort met de ontdubbeling van de riolering 
van het overstortbekken richting de stad, over een tracé dat 
volledig onder de sportsite loopt. Vermits een groot deel van 
de site open gelegd moet worden vormt deze ingreep de kans 
om direct na te denken hoe water meer ruimte kan krijgen in 
het openbaar domein en hoe dit samengaat met de werking 
van het rioleringsnetwerk. 

LANDSCHAPSBOUWERS VANDE MOORTEL
Het projectbureau moet aan Vande Moortel en de stad 
adresseren dat het van vitaal belang is dat de nabestemming 
van de afgegraven gronden goed gebeurt. Men zou kunnen 
starten met een proefproject waarbij de oevers van bestaande 
ontginningsputten worden verzacht en vergroend, om te testen 
welke impact dit in de praktijk heeft op het biologisch leven en 
de waterkwaliteit. 

‘ONTWIKKELING BRENGT MEERWAARDE’ BELEID
De stad dient een sterk beleid op te zetten waarin het stelt dat 
ontwikkeling of uitbreiding in het projectgebied mag gebeuren, 
op voorwaarde dat deze een meerwaarde met zich meebrengt 

ACTIES



138CIRCULAIR SCHELDEPARK OUDENAARDE

binnen de parkzone. Hierbij denken we aan de ontwikkeling van 
de Santenssite die ruimte laat en helpt een park aan de oever te 
financieren, de uitbreiding van Vande Moortel op voorwaarde 
dat de randen landschappelijk goed ingericht worden, een 
nieuw sportgebouw voor de fitness en atletiek om de zone 
langs de Schelde te ontdichten... 

CIRCULAIR ERFGOED
Het projectbureau neemt initiatief om met het bestuur van het 
Ename erfgoedcentrum te kijken hoe de circulaire benadering en 
het landschapsbeheer deel kan uitmaken van hun doelstellingen 
en activiteiten in het ‘archeopark’.

VERVOLGSTAPPEN

SCHELDEPARKCOMMISSIE
Oprichten van een kwaliteitskamer “Scheldeparkcommissie” om 
vergunningenadvies te geven, vooroverleg te organiseren over 
ontwerpvoorstellen, strategische visie te blijven bewaken en 
verdere verfijningen aan het raamwerk te doen. Dit kan volgens 
het model stadsatelier zoals in Oostende, of een klassiekere 
kwaliteitskamerformule. Een stadsbouwmeester(es) is een 
interessant alternatief. 

OVEREENKOMSTEN
Na een succesvol proefproject moeten overeenkomsten 
afgesloten worden voor de nabestemming van de 
ontginningszones om als overheid impact te hebben op de 
echte realisatie van de landschapspark onderdelen. Dit kan 
meegenomen worden in het kader van het RUP.

HERINRICHTEN FIETSPAD NOORD
Eens de vrachtverkeer oplossing gerealiseerd is kan een 
verbetering van de fietsverbinding van aan de Alveysite tot de 
loskade gerealiseerd worden (verbreding fietspad of omvorming 
bestaande straat, of ...). Initiatief ligt bij de Stad en Provincie, deel 
van de financiering kan via het verbeteren van de fietssnelweg 
gebeuren door de provincie.

HET VERLAGEN EN VERZACHTEN VAN DE 
SCHELDEBOORDEN
Het herinrichten van de Scheldeboorden om beter aan te sluiten 
op het Scheldepark zelf, vergt een intensief overleg tussen 
projectbureau en de Vlaamse Waterweg. Op verschillende 
plekken zou een zachtere helling interessante linken met de 
hoger gelegen delen van het Scheldepark kunnen opleveren. 
Dit volgt op de uitwerking van een RUP, het beeldkwaliteitsplan 
Scheldeoevers en de concrete invullingsvoorstellen van specifieke 
sites (vb. Santenssite...). Initiatiefnemer: Projectbureau, partners: 
Vlaamse Waterweg, natuurpunt...

EEN AMBITIEUS WATERPLAN
De stad kan in samenwerking met het projectbureau een 
ambitieus waterplan opstellen dat voorwaarden oplegt aan 
toekomstige ontwikkelingen binnen het projectgebied en 
coalitie-investeringen toelaat tussen stad en grondeigenaar. Dit 
betreft het vergroenen van de oevers van ontginningsputten, 
het investeren in wadi’s, subsidies voor het ontharden van privé-
domeinen (gebeurt al op Vlaams niveau), en meanderingswerken 
aan de Schelde in samenwerking met de Vlaamse Waterweg. 

HET CIRCULAIR LOKET
Eens de experimenteer fase (aftoetsen wat mogelijk is bij 
geïdentificeerde spelers) en het sensibiliseren (informatie 
delen over wat mogelijk is), kan het circulair loket opgericht 
worden, waarbij kennis en informatie verzameld wordt  over 
wie welke stromen beheert en nodig heeft. Het is een centraal 
aanspreekpunt waar circulaire partners op elkaar afgestemd 

kunnen worden. Dit kan voortvloeien uit het projectbureau maar 
kan net zozeer intern binnen de stadsadministratie opgenomen 
worden.

Concreet invullen van de sites Santens en Alvey door de 
eigenaren en hun ontwikkelaars.

Verdere ontwikkeling van de sportparkzone door de Stad 
Oudenaarde.
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