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1 ALGEMENE INLEIDING 

 

 

1.1 structuurplanning, een proces van visie- en 
beleidsvorming 

Structuurplanning is de soort van ruimtelijke planning die momenteel 
gehanteerd wordt in Vlaanderen. De structuurplanning wordt gezien 
als een middel om tot een goed ruimtelijk beleid te komen. 

In het document Structuurplanning: een handleiding voor de gemeenten 
(AROHM, Afdeling Ruimtelijke Planning, 1994) staat structuurplan-
ning omschreven als “een dynamisch en continu proces van visie- en be-
leidsvorming met betrekking tot de kwaliteit van de ruimte en de realisa-
tie ervan”. 

De structuurplanning situeert zich met andere woorden op het domein 
van de beleidsvoorbereiding: ze is gericht op de voorbereiding van de 
beleidsdoelstellingen en op het onderzoek en de toetsing ervan aan de 
beschikbare middelen. 

 

 

1.2 het ruimtelijk structuurplan als kader voor 
ruimtelijke ontwikkelingen 

Het ruimtelijk structuurplan is het resultaat van een structuurplan-
ningsproces. 

Het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelij-
ke ordening vormt de juridische basis voor de opmaak van ruimtelijke 
structuurplannen. Dit decreet is, in licht gewijzigde vorm, in werking 
getreden op 1 mei 2000. 

Artikel 18 van het decreet stelt het volgende: “Onder ruimtelijk struc-
tuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor 
de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht 
samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoe-
ring van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.” 

Het geheel van de ruimtelijke ordening wordt als volgt gekaderd (art. 
4): “De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ont-
wikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige 
generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het 
gedrang gebracht worden. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van 
de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 
afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, 
de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische en sociale 
gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.” 

Artikel 3 van het decreet bepaalt dat “de ruimtelijke ordening van het 
Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten wordt vastgelegd in ruim-
telijke structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordenin-
gen.” 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het ruimtelijk voorko-
men een van de basisgegevens. Het volledige gemeentelijke structuur-
planningsproces zal dan ook een sterk ruimtelijke invalshoek kennen. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is bedoeld om het kader te 
creëren, waarbij een duidelijke ruimtelijke toekomstvisie bepaalt wat 
waar kan, zonder bepaalde sectoren te benadelen. 
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Het structuurplan is een beleidsplan met een juridische indicatieve 
waarde. Het ruimtelijk kader wordt aangegeven voor het gemeentelijk 
huisvestings-, economisch-, mobiliteits- en milieu- en natuurbeleid. 
Alle gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, gemeentelijke ver-
ordeningen en andere gemeentelijke uitvoeringstaken met ruimtelijk-
structurele consequenties (zoals de (her)aanleg van wegen, dorpsher-
waardering of milieu- en natuurinfrastructuur) dienen zich te richten 
naar het goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. 

Het decreet bepaalt verder dat het structuurplan moet bestaan uit drie 
delen: 

- het informatief gedeelte, met de bestaande ruimtelijke struc-
tuur, de problemen en potenties, de trends en prognoses; 

- het richtinggevend gedeelte, met de gewenste ruimtelijke struc-
tuur; 

- het bindend gedeelte, dat het kader levert voor de uitvoerende 
maatregelen waarmee men de gewenste ruimtelijke structuur 
wil realiseren. 

Het ruimtelijk structuurplan is slechts bindend voor de overheid, maar 
nooit voor de bewoner. Structuurplannen kunnen geen beoordelings-
grond vormen voor bouw- en verkavelingaanvragen of voor steden-
bouwkundige attesten. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgelegd voor een 
termijn van vijf jaar, maar het blijft in ieder geval van kracht totdat het 
door een nieuw definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is ver-
vangen. 

 

 

1.3 structuurplanning: een proces op drie sporen 

De omzendbrief RO 97/02 van 14 maart 1997 over het gemeentelijk 
structuurplanningsproces (B.S. 28/03/1997) geeft aan dat het ruimtelijk 
structuurplan niet een doel op zich is, maar slechts een van de produc-
ten in een continu proces voor een goed ruimtelijk beleid: “Het ruimte-
lijk beleid moet evenzeer gericht zijn op het procesmatige (het plannings- 
en besluitvormingsproces en de betrokkenheid van alle partners).” 

In de aangehaalde Handleiding voor gemeenten wordt een aanpak 
voorgesteld waarbij gelijktijdig op drie sporen wordt gewerkt: 

- werken aan een lange termijnvisie op de gewenste ontwikkeling 
van de gemeente; 

- inpikken op dringende problemen en kansen; 
- creëren van een maatschappelijk draagvlak. 

Werken aan een langetermijnvisie is structureel bezig zijn vanuit een 
algemene visie op kwaliteit en duurzaamheid. Deze werkwijze, ook wel 
lineair planningsproces genoemd, wordt gekenmerkt door een analyti-
sche en geïntegreerde aanpak hetzij vanuit concrete problemen hetzij 
vanuit een veeleer abstracte benadering op basis van waarden en nor-
men van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. 

Inpikken op dringende problemen en kansen is strategisch werken aan 
knelpunten en mogelijkheden die zich voordoen en niet kunnen wach-
ten tot de langetermijnvisie is uitgewerkt. Het spreekt vanzelf dat deze 
bottom-up benadering moet gebaseerd zijn op de detectie van de aan-
wezige ruimtelijke kwaliteiten en de intenties met betrekking tot een 
duurzame ontwikkeling niet mag hypothekeren. Op deze wijze zal het 
concreet werken aan knelpunten en mogelijkheden ook de visie op lan-
ge termijn mee helpen tot stand brengen. Beide werkwijzen of sporen 
zijn derhalve als complementair te beschouwen. 
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Het werken met de bevolking heeft als doel: 
- de plannen en voorstellen inhoudelijk te verbeteren en ze een 

hogere realiteitswaarde te geven omwille van het feit dat ze op 
die manier worden geïnspireerd en gedragen door de bevolking; 

- een draagvlak te creëren; 
- een bijdrage te leveren tot een meer democratische en open sa-

menleving; 
- bevolkingsgroepen te sensibiliseren voor ruimtelijke kwaliteit 

en een verantwoord ruimtelijk beleid; 
- een ‘contract’ tussen bevolking en overheid tot stand te bren-

gen. 

Dit spoor doet de inzichten in het ruimtelijk gebeuren, de invloed erop 
en de verantwoordelijkheid ervoor bij de verschillende groepen in de 
bevolking toenemen. In die zin kan men hier spreken van emancipato-
risch werk. Maar tegelijk is dit spoor een politiek proces, dat de ge-
loofwaardigheid van beleid en administratie kan versterken. 

 

 

1.4 inhoud van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Sint-Niklaas 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt opgebouwd uit een 
informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte. 

- Het informatief gedeelte bevat informatie over de bestaande 
ruimtelijke structuur van de gemeente, over de toekomstige 
ruimtebehoeften van de verschillende maatschappelijke activi-
teiten en over de bestaande plannen voor het grondgebied van 
de gemeente. 

- Het richtinggevend gedeelte geeft de doelstellingen en prioritei-
ten weer van de gemeente inzake ruimtelijke ordening. Het be-
vat een beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur en 
van de maatregelen, middelen, instrumenten en acties tot uit-
voering ervan. Het stadsbestuur mag bij het nemen van beslis-
singen niet afwijken van het richtinggevend gedeelte, tenzij 
omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke 
behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten of 
omwille van dringende sociale, economische of budgettaire re-
denen. 

- Het bindend gedeelte bevat de onderdelen van het ruimtelijk 
structuurplan die bindend zijn voor het stadsbestuur. 

 

 

1.5 procesverloop 

1.5.1 overlegorganen 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas is tot stand 
gekomen tijdens een actief planningsproces, met medewerking van 
verschillende mensen, groepen en instanties. 

De opmaak van het ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas werd bege-
leid door de ambtelijke werkgroep, de kerngroep en de GECORO. 

- De ambtelijke werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van 
de verschillende stadsadministraties en de opdrachthouder. De 
ambtelijke werkgroep leverde het voorbereidende werk voor de 
opmaak van de verschillende deelnota’s (bespreking van de 
voorstellen, terugkoppeling naar het sectoraal stedelijk beleid, 
aanreiken van noodzakelijke informatie, …). 
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- De kerngroep bestond uit de leden van de ambtelijke werk-
groep en vertegenwoordigers van het college van burgemeester 
en schepenen. Wanneer gewerkt werd rond een specifiek thema 
werd de kerngroep, indien nodig, uitgebreid met externe des-
kundigen. De kerngroep was belast met de inhoudelijke plan-
vorming van het structuurplan en vormde de motor van het 
planningsproces. 

- De GECORO speelde in de formele procedure een belangrijke 
rol in de verzameling en verwerking van adviezen en bezwaren 
over het ontwerp structuurplan. Deze rol wordt beschreven in 
het decreet op de ruimtelijke ordening. De GECORO werd ook 
sterk betrokken bij de informele procedure van het plannings-
proces. 

Tijdens de opmaak van het structuurplan werd de bevolking geïnfor-
meerd over het planningsproces en over de voorgestelde opties door 
middel van een infobrochure en een openbare hoorzitting. 

 

 

1.5.2 startnota en deelstudies 

Het structuurplanningsproces werd opgestart in 2002. In een eerste fase 
werden de startnota en drie deelstudies opgemaakt. 

- De startnota omvat een analyse van de bestaande ruimtelijke 
structuur, de planningscontext en de maatschappelijke context. 
De potenties en knelpunten van de ruimtelijke ontwikkeling in 
Sint-Niklaas worden geschetst en er wordt een eerste aanzet 
gegeven tot visie- en conceptvorming. De startnota vormt de 
eerste versie van het informatief gedeelte van het uiteindelijke 
ruimtelijk structuurplan. 

- De sectorale studie zonevreemde bedrijven biedt een inventaris 
van de zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas en een beschrij-
ving van het gemeentelijk beleid ten opzichte van zonevreemde 
bedrijvigheid. De visie en de principes ervan worden gehan-
teerd als leidraad bij de opmaak van het sectoraal BPA zone-
vreemde bedrijven. Ze worden bovendien geïntegreerd in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

- De sectorale studie zonevreemde terreinen en gebouwen voor 
sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten biedt een inventaris van al-
le voorzieningen voor sport, recreatie en jeugd in Sint-Niklaas 
en een beschrijving van het gemeentelijk beleid ten opzichte van 
de zonevreemde voorzieningen. De visie en de principes ervan 
worden gehanteerd als leidraad bij de opmaak van het secto-
raal BPA zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, re-
creatie- en jeugdactiviteiten. Ze worden bovendien geïntegreerd 
in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

- De woningbehoeftestudie onderzoekt de toekomstige woning-
behoefte in Sint-Niklaas op basis van bevolkings- en gezins-
prognoses tot 2007 en 2012 en bevat een inventaris van het ju-
ridisch aanbod aan bouwmogelijkheden in de gemeente. Uit de 
confrontatie tussen behoefte en aanbod worden conclusies ge-
trokken voor het te voeren woonbeleid. De resultaten van de 
woningbehoeftestudie worden geïntegreerd in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. 

Bij de opmaak van de startnota en de drie deelstudies vond overleg 
plaats op verschillende niveaus. De ambtelijke werkgroep kwam op 
regelmatige tijdstippen bijeen en er vond overleg plaats met de kern-
groep. De nota’s werden voorgelegd aan de gemeenteraadscommissie 
ruimtelijke ordening en principieel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen. Voor de sectorale studie zonevreemde be-
drijven is op 30 september 2003 een informatievergadering doorgegaan 
voor de zonevreemde bedrijven. 
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De startnota werd overgemaakt aan de hogere overheden voor de or-
ganisatie van een structureel overleg. Dit overleg ging door in Brussel 
op 11 februari 2004 met vertegenwoordigers van de provincie Oost-
Vlaanderen en van de gewestelijke administratie (AROHM). 
Ook de sectorale studie zonevreemde bedrijven en de sectorale studie 
zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie- en jeugdactivi-
teiten werden ter advies overgemaakt aan de hogere overheden. 

 

 

1.5.3 voorontwerp structuurplan 

In de loop van 2004 werd de hypothese gewenste ruimtelijke structuur 
uitgewerkt. Dit was de eerste versie van het richtinggevend gedeelte van 
het uiteindelijke structuurplan. De hypothese gewenste ruimtelijke 
structuur bestond uit drie delen: de algemene visie en globale doelstel-
lingen, de gebiedsgerichte beschrijving van de gewenste ruimtelijke 
structuur (invalshoek van de deelruimtes) en de thematische uitwerking 
(invalshoek van de deelstructuren). 

In het kader van de uitwerking van de hypothese gewenste ruimtelijke 
structuur vond op regelmatige basis overleg plaats met de ambtelijke 
werkgroep en met de kerngroep. De tussentijdse nota’s werden ook ter 
bespreking voorgelegd aan de GECORO. 

Op basis van de besprekingen en de uitgebrachte opmerkingen en sug-
gesties werd een voorlopige versie van het voorontwerp opgemaakt 
(dd. 14/01/2005). Deze voorlopige versie werd voorgelegd aan verschil-
lende instanties. 

- Het eerste voorontwerp werd besproken door de GECORO op 
de vergaderingen van 9 december 2004 en van 18 maart 2005. 
Op de eerste vergadering werd het document toegelicht. Op de 
tweede vergadering brachten de leden van de GECORO hun 
advies uit op het voorliggende document. Schriftelijke adviezen 
werden overgemaakt door: 

- de Kamer van Koophandel; 
- de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur; 
- de Waasse Landmaatschappij; 
- de landbouwraad; 
- de jeugdraad. 

In de periode tussen de twee vergaderingen van de GECORO 
hadden aparte bilaterale overlegmomenten plaats met de 
jeugdraad, de landbouwraad en de milieuraad. 

- De voorlopige versie van het voorontwerp werd voorgesteld 
aan de drie dorpsraden van de deelgemeenten Belsele, Nieuw-
kerken en Sinaai. Het document kwam ook ter sprake op de 
hoorzittingen die de stad georganiseerd heeft in de verschillen-
de wijken. Het ging in totaal om 19 hoorzittingen in de periode 
maart – juni 2005, waarbij iedere bewoner uitgenodigd was. 

- Het eerste voorontwerp werd ook voorgelegd aan de admini-
straties van de provincie Oost-Vlaanderen en van het Vlaams 
gewest (AROHM). Deze brachten op het structurele overleg 
van 23 maart 2005 hun advies uit over het document. 

De opmerkingen en suggesties, die deze besprekingen opleverden, wer-
den ten opzichte van elkaar afgewogen en verwerkt tot het vooront-
werp ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas. Over dit voorontwerp 
heeft het college van burgemeester en schepenen op 1 juli 2005 een ple-
naire vergadering georganiseerd. In het kader van de plenaire vergade-
ring hebben de gewestelijke administratie (AROHM) en de bestendige 
deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen hun advies uitgebracht 
over het voorontwerp. 
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1.5.4 ontwerp structuurplan 

In het ontwerp structuurplan werden de adviezen van de plenaire ver-
gadering verwerkt. De GECORO heeft op 8 september 2005 advies 
uitgebracht over het ontwerp structuurplan. Het ontwerp ruimtelijk 
structuurplan Sint-Niklaas werd op 23 september 2005 voorlopig vast-
gesteld door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en sche-
penen heeft daarna het ontwerp ruimtelijk structuurplan onderworpen 
aan een openbaar onderzoek van negentig dagen. Dit openbaar onder-
zoek werd geopend op 12 oktober 2005 en afgesloten op 9 januari 
2006. 

In het kader van het openbaar onderzoek heeft het stadsbestuur een 
informatiecampagne georganiseerd over het ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. 

- Via de Stadskroniek werd een folder verspreid over het ont-
werp structuurplan. 

- Bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad Sint-Niklaas was 
een samenvatting te bekomen van het ontwerp structuurplan. 

- Aan de infobalie van het stadhuis werd een tentoonstelling ge-
organiseerd over het structuurplan. 

- Het volledige ontwerp structuurplan lag ter inzage in het stad-
huis. 

- Het document kon geraadpleegd worden op de website van de 
stad. 

- Op woensdag 26 oktober 2005 vond er een informatie- en in-
spraakvergadering plaats voor de bevolking. 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werden 31 bezwaar-
schriften ingediend. De bestendige deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen en de Vlaamse regering hebben hun advies geformuleerd 
op het ontwerp ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas. Tevens hebben 
vier aanpalende gemeenten een advies uitgebracht tijdens de periode 
van het openbaar onderzoek: Lokeren, Moerbeke, Stekene en Temse. 

De GECORO heeft alle bezwaren, adviezen en opmerkingen gebun-
deld en gecoördineerd en op 9 maart 2006 een gemotiveerd advies uit-
gebracht bij de gemeenteraad. 

 

 

1.5.5 ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas 

Het voorliggende ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas is het docu-
ment dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad voor definitieve vast-
stelling. In het structuurplan werd het advies van de GECORO ver-
werkt. 
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DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE 
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1 BASISGEGEVENS OVER SINT-
NIKLAAS 

 

 

1.1 globale situering van de stad 

Sint-Niklaas is gelegen in het noordoosten van de provincie Oost-
Vlaanderen en vormt de hoofdplaats van het gelijknamige arrondisse-
ment. Sint-Niklaas behoort tot het Waasland en wordt, omwille van 
het uitgebreide voorzieningenniveau, ook wel ‘hoofdstad van het 
Waasland’ genoemd. Het Waasland is een geografische streek die naast 
Sint-Niklaas ook de gemeenten Beveren, Kruibeke, Temse, Waasmun-
ster, Lokeren, Stekene en Sint-Gillis-Waas omvat. Sint-Niklaas wordt 
omgeven door de volgende gemeenten: 

- in het noorden door Stekene en Sint-Gillis-Waas; 
- in het noordoosten door Beveren; 
- in het zuidoosten door Temse; 
- in het zuiden door Waasmunster; 
- in het westen door de gemeente Lokeren; 
- in het noordwesten door Moerbeke. 

De gemeente telt 69.074 inwoners (1 januari 2005) en bestaat uit de 
stad Sint-Niklaas zelf en de drie deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken 
en Sinaai. 

 

Gent

Antwerpen

Sint-Niklaas

Lokeren

Aalst

Mechelen

Ronse

Dendermonde

0 5000 10000 15000 Meters

Beveren

Temse
Waasmunster

Moerbeke

Stekene

St-Gillis-Waas

Kruibeke

Wetteren

Gemeenten
arrondissement
Sint-Niklaas
provinciegrens

 
Figuur 1. Situering van Sint-Niklaas 
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1.2 algemene kenmerken 

De stad Sint-Niklaas vervult in het Waasland een uitgesproken cen-
trumfunctie en vormt het belangrijkste stedelijk knooppunt tussen 
Antwerpen en Gent. De regionale functie van Sint-Niklaas is vergelijk-
baar met deze van Aalst, gelegen tussen Brussel en Gent, en met deze 
van Mechelen, gesitueerd tussen Antwerpen en Brussel. 

De regionale functie van de stad baseert zich op de volgende elemen-
ten. 

- Sint-Niklaas beschikt over een heel uitgebreid voorzieningen-
apparaat en is het dienstverleningscentrum bij uitstek van het 
Waasland. Het aanbod aan voorzieningen betreft de stedelijke 
diensten, de overheidsadministraties (als hoofdplaats van het 
arrondissement), scholen (lagere en middelbare scholen, kunst-
onderwijs), ziekenhuizen, culturele voorzieningen (stads-
schouwburg, Mercatormuseum, …), kleinhandel (met o.m. het 
kernwinkelgebied en het Waasland Shopping Center aan de 
N16), diensten en vrije tijd (o.m. een bioscoopcomplex in de 
vernieuwde stationsomgeving). 

- De stad fungeert als een plaats van tewerkstelling voor de rui-
mere omgeving. De tewerkstelling situeert zich in de eerste 
plaats in de dienstensector, en vervolgens in de textielindustrie, 
de machinebouw, de grafische nijverheid en de bouw. De 
grootste concentratie doet zich voor in het regionaal bedrijven-
terrein aan de verkeerswisselaar E17 – N16, gedeeltelijk op het 
grondgebied van Temse. Aan de rand van de stad komen enke-
le grootschalige bedrijventerreinen voor. Vlak bij het centrum 
bevindt zich een grootschalige steenbakkerij (SVK). 

- Sint-Niklaas bevindt zich langs een van de belangrijkste Euro-
pese transportassen (Antwerpen – Gent – Kortrijk – Rijsel). 
Deze wordt gevormd door de autosnelweg E17, de spoorlijn en 
de gewestweg N70 Antwerpen – Gent. Evenwijdig hiermee be-
vindt zich ten noorden van de stad de N49/E34 Antwerpen – 
Knokke en ten zuiden ervan de Schelde. 
Ter hoogte van Sint-Niklaas snijdt deze transportas drie be-
langrijke gewestwegen (de N16 Sint-Niklaas – Temse – Meche-
len, de N41 Sint-Niklaas – Hamme – Dendermonde en de 
N403 naar de N49/E34) en de spoorlijn Sint-Niklaas – Meche-
len. 

- In Sint-Niklaas komen enkele heel specifieke attracties voor 
met een bovenlokale uitstraling. 

- Het regionale recreatiedomein De Ster is een groot ge-
bied met bossen, vijvers, een zandstrand, een ligweide 
en wandelpaden. 

- Elk jaar wordt tijdens de Vredesfeesten een ballonma-
nifestatie georganiseerd op de Grote Markt. Dit markt-
plein is, met zijn 3,19 ha, het grootste van België. 

- In het stadscentrum en in de onmiddellijke omgeving 
komt een indrukwekkende concentratie van mooie art-
decohuizen voor, gebouwd tijdens het interbellum. 

 

Kaart 1. Topografische kaart 
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Figuur 2. Situering van Sint-Niklaas in de regio 
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1.3 kencijfers 

1.3.1 bevolking 

Op 1 januari 2001 telt Sint-Niklaas 68.364 inwoners. Sint-Niklaas bezit 
hiermee de eerste plaats in het Waasland wat betreft het aantal inwo-
ners. Meer dan een kwart van de Wase bevolking – namelijk 29,2% – is 
gehuisvest in Sint-Niklaas. 

Het grootste deel hiervan – zo’n 70% – woont in de stad Sint-Niklaas 
zelf, die 47.429 inwoners telt. De deelgemeenten zijn heel wat kleiner, 
en hebben tussen de 5.000 en de 10.000 inwoners. Belsele heeft 9.400 
inwoners, Nieuwkerken 5.712 inwoners en Sinaai 5.823 inwoners. Het 
belang van de deelgemeenten in het bevolkingsaantal van de gemeente 
loopt dus nogal uiteen. De centrumgemeente Sint-Niklaas heeft 69,4% 
van het totaal. Belsele volgt met 13,7%. Sinaai en Nieuwkerken zijn de 
twee kleinste deelgemeenten met respectievelijk 8,5% en 8,4% van het 
totale bevolkingsaantal van de fusiegemeente. 

 

SINA A I B E L S E L E SIN T -NIK LAAS

NIEUWKERKEN

 

 

De oppervlakte van het grondgebied van Sint-Niklaas bedraagt 88,2 
km². De hoofdgemeente Sint-Niklaas heeft een oppervlakte van 32,5 
km², Sinaai volgt met 24,3 km², Belsele heeft een oppervlakte van 20,8 
km² en Nieuwkerken is de kleinste gemeente met 10,6 km². 

De bevolkingsdichtheid in de gemeente is relatief hoog: 775 inwoners 
per km². Dit is heel wat hoger dan die van Vlaanderen (430 inwoners 
per km²) en die van de provincie Oost-Vlaanderen (450 inwoners per 
km²). De bevolking is vooral geconcentreerd in de deelgemeente Sint-
Niklaas, dat een bevolkingsdichtheid kent van 1.459 inwoners per km². 
De overige deelgemeenten kennen een veel lagere dichtheid: Belsele 452 
inwoners per km², Nieuwkerken 539 inwoners per km², en Sinaai ten-
slotte slechts 240 inwoners per km². 

 

 

1.3.2 arbeidsmarkt1 

In Sint-Niklaas zijn er 31.808 arbeidsplaatsen (gegevens 30 juni 1998). 
Hiervan bevinden er zich maar liefst 73% in de tertiaire sector (handel 
en diensten). De beroepsbevolking van Sint-Niklaas wordt geraamd op 
ruim 29.900 eenheden, dit is 43% van het totale inwonersaantal. Hier-
van is 56% tewerkgesteld in Sint-Niklaas zelf, hetgeen een zeer hoog 
aandeel is. 

Sint-Niklaas telt 286 landbouwbedrijven die samen ruim 3.800 ha 
landbouwgrond bewerken. De landbouwtelling vermeldt 475 actieven 
in de landbouw. 

                                                         

1 Intercommunale Land van Waas, Sociaal-economische doorlichting Sint-Niklaas, 2000. 
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De tewerkstelling in de industrie bedraagt 7.552 werknemers. De voor-
naamste industriële sectoren zijn textiel (1.600 werknemers), bouw 
(1.000 werknemers), machinebouw (800 werknemers) en bouwmateria-
lenproductie (700 werknemers). 

Dienstverlening is, met een totaal van 18.500 werknemers, veruit de 
belangrijkste tak van de economie. De voornaamste sectoren zijn ge-
zondheidszorg (3.400 werknemers) en onderwijs (3.100 werknemers). 
Daarna volgen de zakelijke dienstverlening (2.400 werknemers), open-
baar bestuur (2.300 werknemers), kleinhandel en groothandel (2.000 en 
1.500 werknemers) en verkeer en vervoer (1.100 werknemers). 

 

 

Figuur 3. Arbeidssituatie (1996) verdeeld over de 3 sectoren voor Sint-Niklaas 
(bron: www.sint-niklaas.be) 

 

 

1.3.3 ruimtegebruik 

In 1998 was er van de totale oppervlakte van de gemeente 2.019 ha 
bebouwd (22,9%) en 6.799 ha onbebouwd (77,1%). Ter vergelijking: in 
de provincie Oost-Vlaanderen is 15,3% van de oppervlakte bebouwd, 
en in Vlaanderen 15%. 

In het ruimtegebruik is verder de landbouw belangrijk omdat deze 
sector de grootste oppervlakte van het grondgebied in beslag neemt of 
zo’n 53%. Het gaat dan vooral om akkerland (42%) en grasland (12%). 

Tabel 1. Ruimtegebruik (bron: administratie van het kadaster) 

1980 1998  

RUIMTEGEBRUIK Sint-
Niklaas 

Waasland Sint-
Niklaas 

Waasland 

akkerland (%) 54,4 54,1 41,7 44,8 
grasland (%) 7,8 13,8 11,6 12,1 
tuinen en boomgaarden (%) 7,2 5,6 4,9 3,6 
bossen (%) 6,3 4,5 6,8 4,7 
woeste gronden (%) 0,8 2,4 0,5 5,0 
recreatieterreinen (%) 0,4 0,4 1,6 1,2 
water, wegen,… (%) 7,6 9,6 10,0 13,0 

SUBTOTAAL ONBEBOUWD 
(%) 

84,4 90,4 77,1 84,3 

     
woongebouwen (%) 11,7 7,5 16,4 11,6 
industriegebouwen (%) 3,0 1,4 3,8 2,7 
handelsgebouwen (%) 0,2 0,1 1,2 0,6 
openbare gebouwen (%) 0,8 0,5 1,5 0,9 

SUBTOTAAL BEBOUWD 
(%) 

15,6 9,6 22,9 15,7 

TOTAAL (%) 100 100 100 100 
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2 PLANNINGSCONTEXT 

 

 

2.1 plannen van bovengemeentelijk niveau 

2.1.1 ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (1997) 

2.1.1.1 visie en ruimtelijke principes 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd op 23 september 1997 
goedgekeurd. De bindende bepalingen ervan werden bekrachtigd door 
het Vlaams parlement op 19 november 1997. 

De globale visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen 
wordt uitgedrukt door de metafoor Vlaanderen, open en stedelijk. Er 
wordt geopteerd om in Vlaanderen een onderscheid door te voeren 
tussen stedelijke gebieden enerzijds en buitengebieden anderzijds. In 
elk van deze gebieden wordt een specifiek beleid gevoerd. 

Er zijn vier basisdoelstellingen: 
- de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden en het gericht 

verweven en bundelen van functies en voorzieningen binnen de 
stedelijke gebieden; 

- het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitenge-
bied; 

- het concentreren van economische activiteiten; 
- het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersstruc-

tuur. 

 

 

Figuur 4. Gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen (Ruimtelijk struc-
tuurplan Vlaanderen, 1997) 

 

De gewenste ruimtelijke structuur voor Vlaanderen wordt uitgewerkt 
aan de hand van de vier structuurbepalende elementen: de stedelijke 
gebieden en netwerken, het buitengebied, de gebieden voor economi-
sche activiteiten en de lijninfrastructuur. 

De elementen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen die relevant 
zijn voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas wor-
den hieronder aangegeven. 
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2.1.1.2 stedelijke gebieden 

Sint-Niklaas wordt geselecteerd als een regionaalstedelijk gebied. 

Voor stedelijke gebieden worden de volgende doelstellingen vooropge-
steld: 

- het stimuleren en concentreren van activiteiten; 
- het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door 

strategische stedelijke projecten; 
- het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve 

woonomgevingen; 
- het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van 

stedelijke mobiliteit en door een locatiebeleid; 
- het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 

De regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van hun voorzienin-
genniveau, hun stedelijke voorzieningen en hun economische structuur 
een belangrijke plaats in in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen. 
Zij hebben in kwantitatief en kwalitatief opzicht grote potenties om 
een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegen-
heden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activitei-
ten op te vangen. 
Het stedelijk gebied Sint-Niklaas wordt afgebakend door het Vlaams 
gewest. 

Sint-Niklaas behoort tot het stedelijke netwerk op internationaal niveau 
‘Vlaamse Ruit’. Dit Vlaams stedelijk kerngebied met de grootstedelijke 
gebieden Antwerpen en Gent, het Vlaams stedelijke gebied rond Brus-
sel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vier regionaalstedelijke 
gebieden Leuven, Mechelen, Aalst en Sint-Niklaas, wordt in Noord-
West-Europa aanzien als één van de zes structuurbepalende stedelijke 
regio’s van internationale betekenis. Het gebied heeft aldus in Noord-
West-Europees verband een grootstedelijke reikwijdte en is van inter-
nationaal economisch belang voor Vlaanderen. 

De uitwerking van het stedelijke netwerk Vlaamse Ruit gebeurt door 
het Vlaamse gewest en moet leiden tot een ruimtelijke visie voor het 
stedelijke netwerk als geheel en een visie op de internationale dimensie 
van de Vlaamse Ruit in het bijzonder. Daarbij staan volgende doelstel-
lingen voorop:  

- optimaal benutten van de geboden internationale potenties; 
- veiligstellen van haar internationale positie inzake bereikbaar-

heid; 
- aantrekken van activiteiten en investeringen van internationaal 

belang. 

 

 

2.1.1.3 buitengebied 

Het deel van het grondgebied van Sint-Niklaas dat geen deel uitmaakt 
van het stedelijk gebied behoort tot het buitengebied. Het buitengebied 
is dat gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt. In het 
buitengebied wordt een buitengebiedbeleid gevoerd. De doelstellingen 
van dit beleid zijn de volgende: 

- het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies; 
- het tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 
- het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buiten-

gebied; 
- het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructu-

reerde gehelen; 
- het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied; 
- het afstemmen van het ruimtelijke beleid en het milieubeleid op 

basis van het fysische systeem; 
- het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 
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2.1.1.4 gebieden voor economische activiteiten 

Sint-Niklaas wordt, als stedelijk gebied, ook automatisch geselecteerd 
als economisch knooppunt. Het is de bedoeling om de economische ac-
tiviteiten in Vlaanderen grotendeels te bundelen in economische 
knooppunten. 

Voor economische knooppunten gelden de volgende ontwikkelingsper-
spectieven: 

- gefaseerde ontwikkeling van bedrijventerreinen; 
- concentratie van bedrijventerreinen in economische knooppun-

ten; 
- differentiatie van bedrijventerreinen; 
- realisatie van bedrijventerreinen in handen van de overheid; 
- optimale lokalisatie en kwaliteitsvolle inrichting van lokale, 

gemengd regionale en specifiek regionale bedrijventerreinen; 
- ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande 

bedrijven buiten de bedrijventerreinen. 

In Sint-Niklaas, geselecteerd als regionaalstedelijk gebied, worden de 
regionale bedrijventerreinen afgebakend door het Vlaams gewest. 

 

 

2.1.1.5 lijninfrastructuur 

Het beleid in verband met mobiliteit en lijninfrastructuur is gericht op 
de volgende doelstellingen: 

- versterking van alternatieven voor het autoverkeer; 
- optimalisering door categorisering van het wegennet; 
- een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van verkeer. 

Het wegennet wordt gecategoriseerd naar de gewenste functie. Voor 
elke categorie worden ook enkele inrichtingsprincipes aangeduid. In 
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de categorieën 
met de gewenste functie van de wegen. 

Tabel 2. Overzicht van de categorieën van de wegen 

CATEGORIE HOOFDFUNCTIE AANVULLENDE 
FUNCTIE 

INRICHTING 

hoofdweg verbinden op inter-
nationaal niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autosnelweg, naar 
Europese normen 

primaire weg I verbinden op 
Vlaams niveau 

verzamelen op 
Vlaams niveau 

autosnel-
weg/stedelijke auto-
snelweg; autoweg 
(2x2 of 2x1); weg 
(2x2 of 2x1) met 
gescheiden ver-
keersafwikkeling 

primaire weg II verzamelen op 
Vlaams niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autoweg (2x2 of 
2x1); weg (2x2 of 
2x1) met gescheiden 
verkeersafwikkeling 

secundaire weg verbinden en/of 
verzamelen op 
lokaal en bovenlo-
kaal niveau 

toegang geven weg (2x1 of 2x2) 
niet noodzakelijk 
met gescheiden 
verkeersafwikke-
ling; doortochten in 
bebouwde kom 

lokale weg toegang geven  weg (2x1) met ge-
mengde verkeersaf-
wikkeling 
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Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen maakt een selectie van de 
hoofdwegen, van de primaire wegen I en van de primaire wegen II 
(niet-limitatief). Op het grondgebied van Sint-Niklaas worden de vol-
gende wegen geselecteerd: 

- hoofdweg: 
- E17/A14 (Rijsel – Kortrijk – Gent – Antwerpen); 

- primaire weg I: 
- N16 van E17/A14 (Sint-Niklaas) tot A12 (Wille-

broek-Noord); 
- primaire weg II: 

- N16 van aansluiting 15 E17/A14 (Sint-
Niklaas/Temse) tot N70 (Sint-Niklaas); 

- N41 van aansluiting 14 E17/A14 (Sint-
Niklaas/Dendermonde) tot N70 (Sint-Niklaas); 

- N41 van aansluiting 14 E17/A14 (Sint-
Niklaas/Dendermonde) tot N47 (Dendermon-
de/Lebbeke). 

De selectie van het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer is limita-
tief en omvat het net van de hoge snelheidslijnen en het net van de (in-
ter)nationale verbindingen en de verbindingen van Vlaams niveau. Op 
het grondgebied van Sint-Niklaas loopt de hoofdspoorweg Antwerpen 
– Gent – Kortrijk – Rijsel. Ook de verbinding Brussel – Dendermonde 
– Sint-Niklaas werd als verbinding op Vlaams niveau geselecteerd. 

Voor het hoofdspoorwegennet van het goederenvervoer wordt de Ijzeren 
Rijn geselecteerd. Deze valt voor het grondgebied van Sint-Niklaas 
samen met de hoofdspoorweg voor personenvervoer. 

Het station van Sint-Niklaas werd geselecteerd als hoofdstation en 
wordt dan ook beschouwd als structuurbepalend voor het regionaal-
stedelijk gebied Sint-Niklaas. 

De Moervaart wordt geselecteerd als onderdeel van het secundaire wa-
terwegennet. De Moervaart heeft een gabariet van slechts klasse I (300 
ton). Hiervoor geldt dat een maximale integratie van alle functies (ver-
voer, recreatief, landschappelijk, waterwinning) moet nagestreefd wor-
den. 
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2.1.2 provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen 
(2004) 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen werd goed-
gekeurd door de Vlaamse regering op 18 februari 2004. Dit structuur-
plan bevat de structuurbepalende elementen van provinciaal niveau en 
focust op de problemen van bovenlokaal belang. Tevens wordt aange-
duid welke taken door provincie en gemeente uitgevoerd moeten wor-
den. De gewenste ruimtelijke structuur voor de provincie Oost-
Vlaanderen wordt zowel beschreven aan de hand van deelstructuren 
als aan de hand van deelruimtes. 

Bij de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Oost-Vlaanderen wordt 
het duurzaam ruimtelijk beleid met respect voor de ruimtelijke draag-
kracht en kwaliteit als uitvalsbasis geciteerd. De uitgangspunten hierbij 
zijn: 

- herstel van het evenwicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de 
verschillende functies, door een gebiedsgerichte afweging en 
complementaire ontwikkelingsperspectieven; 

- omgaan met de eindigheid van de ruimte door verweving van 
functies en samengebruik van de ruimte; 

- de historische ruimtelijke context en de bestaande ruimtelijke 
structuur als aanknopingspunt en randvoorwaarde voor een 
kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling; 

- het aanvaarden en aanwenden van mobiliteit als ruimtelijk or-
denend principe in een netwerksamenleving. 

De globale ontwikkelingsvisie is gebaseerd op een gedifferentieerde rol 
voor elke deelruimte en een samenhangende ontwikkeling van de deel-
structuren over de deelruimtes heen. 

 

 

Figuur 5. Globale ontwikkelingsvisie voor de provincie Oost-Vlaanderen (Pro-
vinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 2004) 

 

 

2.1.2.1 deelruimtes 

Sint-Niklaas maakt deel uit van twee deelruimtes: het E17-netwerk en 
het noordelijk open-ruimtegebied. 
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E17-NETWERK 

Het E17-netwerk is een stedelijk netwerk op provinciaal niveau. Als 
onderdeel van de Vlaamse Ruit moet dit netwerk de (stedelijke) dyna-
miek opvangen in het spanningsveld tussen Antwerpen en Gent. Hier-
door kan de verdere verstedelijking van de open-ruimtegebieden voor-
komen worden. 

Uitgangspunten van het ruimtelijk beleid zijn: 
- het bieden van voldoende ruimte om bijkomende ontwikkelin-

gen op te vangen; 
- het versterken van de kwaliteit van de woonomgeving in het 

netwerk; 
- het behoud van de relatie tussen de open-ruimtegebieden door-

heen het E17-netwerk. 

 

 

NOORDELIJK OPEN-RUIMTEGEBIED 

Het ruimtelijk beleid is erop gericht het noordelijk open-ruimtegebied 
te vrijwaren van verdere verstedelijking en de nodige ontwikkelings-
mogelijkheden te bieden aan de open-ruimtefuncties zelf. Dit ruimtelijk 
beleid is complementair aan dat voor het E17-netwerk. 

Het beleid steunt op de volgende ruimtelijke principes: 
- het fysisch systeem als kapstok voor de ontwikkeling van de 

open-ruimtefuncties, waarbij de typische elementen van het 
landschap versterkt worden; 

- wonen en werken op lokale schaal; 
- beperkte toegankelijkheid tegen verdere verstedelijking. 

 

2.1.2.2 deelstructuren 

GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

Doelstellingen: 
- het voorzien in een kwantitatief en kwalitatief aanbod aan 

woonmogelijkheden; 
- tegengaan van het ongeordend uitzwermen van functies; 
- de leefbaarheid en attractiviteit van de stedelijke gebieden ver-

groten; 
- de leefbaarheid van de buitengebiedkernen garanderen. 

Sint-Niklaas is een regionaalstedelijk gebied gelegen in het E17-
netwerk, en vormt aldus een zwaartepunt in de nederzettingsstructuur 
op provinciaal niveau. Het stedelijk netwerk moet instaan voor het 
opvangen van de stedelijke en economische dynamiek in de zone langs 
de E17 en binnen het spanningsveld tussen Gent en Antwerpen. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe, bovenlokale voorzieningen (bedrijventerrei-
nen, sportinfrastructuur, handelscomplexen,…) moet onderzocht wor-
den of andere locaties in het E17-netwerk niet beter geschikt zijn, zodat 
de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt, geen dubbele investe-
ringen op de gemeenschap afgewenteld worden en zich geen ongewens-
te neveneffecten elders in het netwerk voordoen. 

Belsele en Nieuwkerken-Waas worden geselecteerd als hoofddorpen. 
Dit zijn de groeipolen van de nederzettingsstructuur van het buitenge-
bied, waar de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale be-
drijvigheid gebundeld wordt. 

Sinaai en Puivelde worden geselecteerd als woonkernen. Woonkernen 
hebben een woonfunctie binnen de gemeente en staan in voor de op-
vang en bundeling van de eigen groei van de kern en de bijkomende 
woonbehoeften die in de verspreide bebouwing in de gemeente ont-
staat. In woonkernen kunnen echter geen nieuwe lokale bedrijventer-
reinen ontwikkeld worden. 
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GEWENSTE OPEN-RUIMTESTRUCTUREN 

In Sint-Niklaas zijn de Moervaartdepressie en het Land van Waas be-
langrijke open-ruimtelandschappen. In de Moervaartdepressie wordt 
geopteerd voor het maximaal behoud van de landschapswaarden in de 
depressie en de accentuering van de gradiënten naar de andere zones. 
Voor het Land van Waas staat het behoud en de versterking van de 
typische bolle akkers en de coulissen voorop, het behoud en de verster-
king van de bossen en reliëfgradiënten, het vrijwaren van de resterende 
open-ruimtecorridors, de aandacht voor de natuurverbindingsfunctie 
doorheen het sterk verstedelijkte gebied en het streven naar een gebun-
delde ontwikkeling van de glastuinbouw. 

In de gewenste landschappelijk structuur zijn de volgende elementen 
structuurbepalend op provinciaal niveau: 

- landschapsrelicten: bolle akkergebieden Land van Waas, vallei 
van de Barbierbeek, bosgebieden stuifzandrug Waasmunster – 
Belsele – Sint-Niklaas, landbouwgebieden van het Land van 
Waas, Moervaartdepressie; 

- ankerplaatsen: Heirnisse – Fondatie; 
- reliëfelementen: Moervaartdepressie; 
- hydrografische elementen: kanaal van Stekene, Molenbeek, 

Grote Beek, Klapperbeek, Sint-Maartenbeek, Barbierbeek, 
Belselebeek en Moervaart; 

- open-ruimtecorridors: tussen Sint-Niklaas – Temse enerzijds en 
Beveren – Kruibeke anderzijds, tussen Belsele – Elversele ener-
zijds en Sint-Niklaas – Temse anderzijds. 

Wat de gewenste natuurlijke structuur betreft selecteert het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan de natuurverbindingsgebieden (die naast de 
natuurverwevingsgebieden het Integraal Verwevend en Ondersteunend 
Netwerk (IVON) zullen vormen), de ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal niveau en de prioritaire bosuitbreidingsgebieden. De vol-
gende selecties worden gemaakt: 

- natuuraandachtszone: vallei van de Stekense Vaart en Moer-
vaartmeersen; 

- natuurverbinding: stuifzandrug Waasmunster – Sint-Niklaas – 
Belsele – Sinaai, de vallei van de Barbierbeek en de stuifzand-
rug van Sint-Niklaas, de bolle akkergebieden van het Land van 
Waas; 

- bovenlokale ecologische infrastructuur: Molenbeek; 
- prioritair bosuitbreidingsgebied: bosgordel Lochristi – Sint-

Niklaas. 

Voor de gewenste agrarische structuur worden de volgende doelstellin-
gen vooropgesteld: 

- ruimtelijk-structureel versterken van het agrarisch gebied; 
- realiseren van de gebiedsgebonden potenties in de land- en 

tuinbouw; 
- strategie voor het behoud van de landbouw in de valleigebie-

den; 
- coherent beleid tav. de verbrede taakstelling van de land-en 

tuinbouw; 
- creëren van ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde 

bedrijven en aanverwante sectoren. 
In de zandstreek ten noordoosten van Gent, waartoe het Waasland 
behoort, wordt een gemengde landbouw met een divers aanbod gesti-
muleerd in overeenstemming met de agrarische mogelijkheden en fysi-
sche kwetsbaarheden. Specifiek voor het Waasland worden de verede-
ling, de glasgroenteteelt en de varkenshouderij ruimtelijk ondersteund. 
Binnen de open-ruimtecorridors van provinciaal belang is het behoud 
van de oppervlaktebehoevende sectoren (akkerbouw, rundveehouderij) 
belangrijk. In de beekvalleien en de overstromingsgebieden en in de 
omgeving van de bos- en natuurgebieden moet de landbouw extra zorg 
dragen voor de aanwezige natuurwaarden. 

In verband met de gewenste toeristisch-recreatieve structuur selecteert 
het provinciaal ruimtelijk structuurplan gebieden van primair toeris-
tisch-recreatief belang, toeristisch-recreatieve netwerken, aandachtsge-
bieden, een hoofdroutenetwerk met transferia en knooppunten van 
provinciaal belang. Voor Sint-Niklaas zijn de volgende selecties van 
belang: 
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- Het E17-netwerk wordt geselecteerd als een gebied van primair toe-
ristisch-recreatief belang. In deze gebieden kunnen bestaande 
hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren uitgebreid 
worden en kunnen nieuwe ingeplant worden. 

- De Moervaart en de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas – Hulst 
behoren tot het toeristisch-recreatief hoofdroutenetwerk. 

- De Ster wordt geselecteerd als een dagrecreatief knooppunt. 

 

 

GEWENSTE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Doelstellingen voor de ruimtelijk-economische structuur zijn: 
- bundelen van economische activiteiten met aandacht voor het 

buitengebied; 
- voorzien in een kwantitatief en kwalitatief aanbod aan bedrij-

venterreinen; 
- efficiënt en doordacht ruimtegebruik op bedrijventerreinen; 
- een sturend ruimtelijk-economisch beleid door een aanbod- en 

locatiebeleid. 

Als regionaalstedelijk gebied wordt Sint-Niklaas in het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen automatisch geselecteerd als economisch 
knooppunt. Binnen het E17-netwerk vervult het stedelijk gebied Sint-
Niklaas een belangrijke rol. De ontwikkelingsperspectieven en de taak-
stelling worden bepaald door het Vlaams gewest in het afbakenings-
proces. Om tot een duurzame en kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling 
te komen, zijn een geïntegreerde benadering en onderlinge afstemming 
binnen het netwerk noodzakelijk bij het creëren van bijkomende eco-
nomische ontwikkelingen. 

De ontwikkelingsperspectieven voor nieuwe en bestaande kleinhandel 
wordt bepaald door de visie op de gewenste nederzettingsstructuur. 
Het beleid ten opzichte van de bestaande kleinhandel van regionaal 
belang wordt gedifferentieerd. De volgende principes vormen hierbij 
het uitgangspunt. 

- Kleinhandelsconcentraties in samenhang met het stedelijk 
weefsel worden onderzocht in de afbakeningsprocessen voor de 
stedelijke gebieden. 

- Voor kleinhandelsconcentraties van bovenlokaal belang, gesi-
tueerd buiten de stedelijke gebieden, wordt een restrictief beleid 
gevoerd. 

- Voor de geïsoleerde kleinhandelsontwikkelingen van regionaal 
belang kan een herbestemming naar een kleinhandelszone on-
derzocht worden. 

 

 

GEWENSTE MOBILITEIT EN LIJNINFRASTRUCTUREN 

Doelstellingen vanuit de provincie zijn: 
- versterken van de alternatieven voor wegverkeer; 
- optimalisering door categorisering van het wegennet; 
- mobiliteitsbeleid gericht op het beheersen van het verkeer; 
- differentiëren van de bereikbaarheid. 

De ontsluiting van het E17-netwerk wordt opgehangen aan de bundel 
van parallelle lijninfrastructuur (spoorlijn, N70 en E17). De stations 
zijn de regionale ontsluitingspunten voor het openbaar personenver-
voer, de N16 de ontsluiting naar het Vlaams Stedelijk Kerngebied en 
het economisch netwerk van de N16, de dwarse verbindingen vanuit de 
afritten van de E17 zijn individuele ontsluitingen en de N70 is een 
hoofdstraat in het E17-netwerk. Voor Sint-Niklaas wordt door middel 
van het ‘ruitmodel’ de interne en externe bereikbaarheid verbeterd. 
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Verbindend regionaal openbaar vervoer betreft de bestaande IR-
verbinding Sint-Niklaas – Temse – Mechelen. Hieraan kunnen de ver-
bindingen Dendermonde – Sint-Niklaas en Sint-Niklaas – Hulst toege-
voegd worden. 

Verzamelend regionaal openbaar vervoer betreft de L-trein Antwerpen – 
Sint-Niklaas. Op de secundaire wegen type III worden openbare ver-
voersassen gepland. 

De provincie moet de secundaire wegen vastleggen en maakt daarbij 
een onderscheid tussen drie types: 

- secundaire weg I: verbinden op bovenlokaal niveau; 
- secundaire weg II: verzamelen op bovenlokaal niveau; 
- secundaire weg III: verzamelen en verbinden op (boven)lokaal 

niveau met openbaar vervoer en fiets. 

Als secundaire weg II worden geselecteerd: 
- N70 (van N47 Lokeren tot N41 Sint-Niklaas en van R42 Sint-

Niklaas tot N485 Beveren); 
- N446 (van N70 Belsele tot Hoogstraat Waasmunster); 
- R42 (N70 – Vijfstraten Sint-Niklaas); 
- N41 (N70 – spoorlijn Gent-Antwerpen – Scheerderslaan / Ho-

ge Bokstraat); 
- N403 (van Vlyminckshoek Sint-Niklaas tot N49/E34). 

Als secundaire weg III: 
- N16 (tussen de E17 en de N70 Sint-Niklaas); 
- N70 (tussen N41 en R42 Sint-Niklaas); 
- N403 (Spoorweglaan – Vlyminckshoek Sint-Niklaas); 

Daarnaast formuleert de provincie ook suggesties tot wijzigingen aan 
de selecties van primaire wegen II in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen. Als primaire weg II wordt voorgesteld: 

- R42 (oostelijke tangent, van E17 tot N70 Sint-Niklaas). 

Het bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk fungeert als uitgangspunt 
om de fietsroutes te optimaliseren en om sturend te werken en aanzien 
van ruimtelijke ontwikkelingen. Het netwerk bestaat uit drie niveaus: 
hoofdroutes, alternatieve routes en functionele fietsroutes. 

De Moervaart behoort tot het secundaire waterwegennet en is dus min-
der van belang voor transport van goederen. De waterweg vervult een 
belangrijke aanvullende rol ten aan van recreatie en toerisme (vaartoe-
risme, fiets- en wandelverkeer, paardrijden, …). 
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2.1.3 gewestplan 

Het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren werd goedgekeurd bij KB van 
7/11/1978 (grenscorrectie KB 30/11/1982). 

In functie van de ontwikkeling van de Waaslandhaven werden in 1999 
en in 2000 gewestplanwijzigingen opgesteld, die echter geen betrekking 
hebben op het grondgebied van Sint-Niklaas. 

Voor het grondgebied van Sint-Niklaas zijn volgende elementen be-
langrijk: 

- De grootste woonkern wordt gevormd door het woongebied 
van de stad Sint-Niklaas. Deze is verbonden met de overige 
kernen via een net van woonlinten. 

- Rondom de stad Sint-Niklaas bevindt zich een uitgestrekt 
agrarisch gebied. In het westen, waar zich de kernen Belsele en 
Sinaai bevinden, is het agrarisch gebied gedeeltelijk landschap-
pelijk waardevol of gaat het om valleigebied. In het oosten ligt 
Nieuwkerken in agrarisch gebied. 

- De industriezones situeren zich allemaal rond Sint-Niklaas, en 
meer bepaald rond de E17 en de spoorlijnen. Langs de N70 in 
Nieuwkerken bevindt zich een grote KMO-zone. 

- In het oosten ligt een groot gebied voor dagrecreatie, De Ster, 
omgeven door natuur- en bosgebieden. In de buurt ligt ook het 
militair domein Westakkers. In Sint-Niklaas bevindt zich de 
zone Puyenbeke. De overige recreatiegebieden zijn klein en 
sterk versnipperd. Ze bevinden zich hoofdzakelijk in het gebied 
tussen Sinaai en Belsele. 

- Op de stuifzandrug tussen Sinaai en Belsele ligt een uitgebreid 
groengebied met aansluitend een gebied voor verblijfsrecreatie. 
Helemaal in het westen van de gemeente liggen natuur- en re-
servaatgebieden aansluitend bij de Moervaart. 

- In de omgeving van de stad zijn gebieden voor openbaar nut en 
gemeenschapsvoorzieningen gelegen: ten noorden van de 
spoorlijn langs de Vlyminckshoek – Kleibeekstraat (N403), ter 
hoogte van het station, nabij de Grote Markt, in de omgeving 
van het park, de stedelijke begraafplaats en het gebied tussen 
de Singel en de Breedstraat. Ten zuidwesten van de stad liggen 
nog twee grotere zones: ter hoogte van het kruispunt N70 – 
N41 en nabij het op-en afrittencomplex E17 – N41. 

- Niet-gerealiseerde bestemmingen zijn de tracés voor de grote 
ring rond Antwerpen, voor de doortrekking van de N41 en de 
omleidingsweg rond Sint-Pauwels en Kemzeke. 

Kaart 2. Gewestplan 
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2.1.4 gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas (voorontwerp, 2005) 

In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt, in 
opdracht van het Vlaams gewest, het regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas afgebakend. Deze afbakening moet toelaten om binnen de 
grens van het stedelijk gebied de gewenste kwantitatieve en kwalitatie-
ve behoefte van de verschillende maatschappelijke activiteiten op te 
vangen (wonen, werken, alle voorzieningen eigen aan het stedelijke 
functioneren). Het afbakeningsproces leidt tot een gewestelijk ruimte-
lijk uitvoeringsplan. 

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bevindt zich in de vooront-
werpfase. Het voorontwerp is gebaseerd op de eindnota van het afba-
keningsproces Afbakeningsvoorstel, afbakening regionaalstedelijk ge-
bied Sint-Niklaas (januari 2004), opgesteld door Studiegroep Omge-
ving cvba. Dit afbakeningsvoorstel bevat een hypothese van gewenste 
ruimtelijke structuur voor het regionaalstedelijk gebied, een voorstel 
van grenslijn van het stedelijk gebied en een voorstel van invulling van 
de taakstellingen (bijkomende woningen, bijkomende bedrijventerrei-
nen, randstedelijke groengebieden en stedelijke landbouwgebieden). 

De hypothese van gewenste ruimtelijke structuur wordt opgebouwd 
aan de hand van enkele ruimtelijke conceptelementen. Deze worden 
beschreven op verschillende schaalniveaus. Binnen het gebied Sint-
Niklaas – Temse worden de volgende elementen onderscheiden: 

- de gemengde woonstad Sint-Niklaas; 
- het industriecomplex langs de E17; 
- de gemengde woonstad Temse; 
- een regionale gemengde groen- en landbouwstructuur. 

Op het niveau van de gemengde woonstad Sint-Niklaas worden de 
volgende concepten naar voor geschoven: 

- een nieuw gemengd stadsdeel ten oosten van de stad (omgeving 
Bellestraat en N70); 

- de ingevulde vakken in het raster van linten rondom Sint-
Niklaas; 

- een te versterken centrumgebied tussen het station, de Grote 
Markt en het Waasland Shopping Center; 

- de Molenbeek als drager van enkele randstedelijke groengebie-
den; 

- de open-ruimte-vingers tot in de stad; 
- drie bestaande concentraties van bedrijvigheid; 
- een dubbele kamstructuur als stedelijke verdeelweg voor de 

stad (de N41 en de oostelijke tangent); 
- een radiale draagstructuur van openbaar vervoer en langzaam 

verkeer. 
De gemengde woonstad Sint-Niklaas en het industriecomplex langs de 
E17 vormen samen het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. 

Er werd berekend dat in de periode 2001-2007 3.406 bijkomende wo-
ningen en 125 ha bijkomende bedrijventerreinen moeten voorzien wor-
den in het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. Wat de bedrijventer-
reinen betreft gaat het om 53 ha op korte termijn af te bakenen en 72 
ha reserve. Tenslotte worden ook enkele randstedelijke groengebieden 
en stedelijke landbouwgebieden aangeduid. 

Het voorontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat 
uit een grafisch plan met stedenbouwkundige voorschriften en een toe-
lichtingsnota. Het omvat acht deelgebieden: 

- de grenslijn van het stedelijk gebied: afbakening van het regio-
naalstedelijk gebied Sint-Niklaas; 

- het stedelijk woongebied Clementwijk: onderdeel van de ge-
mengde woonstad Sint-Niklaas in het noordelijke deel van het 
stedelijk gebied; 

- het stedelijk woongebied Vijfstraten: onderdeel van de ge-
mengde woonstad Sint-Niklaas in het noordelijke deel van het 
stedelijk gebied; 
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- het gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied Bellestraat – Zon-
neken: twee gebieden ten oosten van Sint-Niklaas voor bedrij-
vigheid en voor verscheidene woningtypes, bij voorkeur te 
ontwikkelen met grotere projecten; 

- het gemengd regionaal bedrijventerrein Europark Zuid II: 
hoogwaardig regionaal bedrijventerrein dat rekening houdt 
met de leefbaarheid van de omliggende woningen; 

- het gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De Winningen: ge-
bied voor woonprojecten langs de ringgracht, voor de ontwik-
keling op korte termijn van een zichtlocatie langs de N41 voor 
bedrijvigheid en voor de ontwikkeling op lange termijn van re-
gionale bedrijvigheid en stedelijk groen; 

- het stedelijk landbouwgebied Tweede Moerput – Kloottiende – 
Galgstraat – Hamelveld: hedendaagse ontwikkeling van het 
raster van woonlinten met een regionale groen- en landbouw-
structuur in de ingesloten kamers; 

- de oostelijke tangent: reservatiestrook voor de sluiting van de 
ring (R42) tussen de N70 en de E17 langs de spoorlijn Sint-
Niklaas - Mechelen. 

 

Figuur 6. Hypothese gewenste ruimtelijke structuur van het stedelijk gebied Sint-
Niklaas (bron: Voorstel afbakening, januari 2004, kaart 6) 
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2.1.5 afbakening Vlaams Ecologisch Netwerk (1ste fase; 2003) 

Op 18 juli 2003 keurde de Vlaamse Regering de eerste fase van de af-
bakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) definitief goed. 
Dit gebeurde na het advies van de MiNa-raad op de bezwaarschriften, 
die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek van 22 september 
tot en met 21 november 2002. 

Deze afbakening vormt een uitvoering van de beleidsoptie uit het 
structuurplan Vlaanderen om de gebieden van de natuurlijke structuur 
af te bakenen in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een netwerk van be-
langrijke natuurgebieden wordt via een overdruk op de huidige ge-
westplannen aangeduid. In deze eerste fase worden 87.600 ha aange-
duid, voornamelijk op groene bestemmingen van het gewestplan. In 
een tweede fase zal dit netwerk in het kader van het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen via ruimtelijke uitvoeringsplannen vervolledigd 
worden tot 125.000 ha. 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas werden de volgende gebieden 
geselecteerd als onderdeel van het Vlaams Ecologisch Netwerk: 

- de grote eenheden natuur nabij Heirnisse, langsheen de Moer-
vaart en het kanaal van Stekene; 

- de grote eenheden natuur in ontwikkeling nabij Fondatie, 
langsheen het kanaal van Stekene. 

Kaart 3. Afbakening Vlaams Ecologisch Netwerk (1ste fase) 

2.1.6 natuurbeschermingen 

In Vlaanderen zijn een aantal speciale natuurbeschermingszones aan-
geduid in het kader van internationale verdragen. Het betreft de Habi-
tatrichtlijn 92/43/EEG (inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en wilde flora en fauna) en de Vogelrichtlijn 79/409/EEG (in-
zake het behoud van de vogelstand). 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas bevindt zich een habitatrichtlijn-
gebied in de vallei van de Moervaart. 

In de omgeving van de Schelde, ten zuiden van Sint-Niklaas, situeren 
zich een vogelrichtlijngebied (Durme en middenloop van de Schelde) 
en een habitatrichtlijngebied (Schelde en Durme-estuarium van de Ne-
derlandse grens tot Gent). Dit vogelrichtlijngebied is een broedgebied 
en een belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied voor bepaalde 
vogels. Als kusthabitatgebied is het belangrijk voor de bij eb droogval-
lende slikwadden en zandplaten, schorre- en slikvegetaties en de voed-
selrijke ruigten met grasformaties. 

Net buiten het grondgebied van Sint-Niklaas komt in het zuidwesten 
een deel van het ecologisch impulsgebied rond de Durme en de Moer-
vaart tot tegen de grens van de gemeente. Het ecologisch impulsgebied 
Schelde – Dender – Durme is een van de acht ecologische impulsgebie-
den in Vlaanderen. Het doel hiervan is om te komen tot natuurontwik-
keling en tot een geïntegreerd gebiedsgericht beleid. Het ecologisch 
impulsgebied is operationeel sedert 1994. 

Kaart 4. Natuurbeschermingen in en rond Sint-Niklaas 
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2.1.7 ruilverkaveling 

De ruilverkaveling Sint-Gillis-Waas (MB 12/02/1998) valt voor onge-
veer 200 ha samen met het grondgebied van de gemeente Sint-Niklaas, 
in de noordwestelijke hoek van Nieuwkerken. Naast de eigenlijke her-
verkaveling wordt vooral de toegankelijkheid van de landerijen verbe-
terd. Op grondgebied Sint-Niklaas gebeurt dit zonder nieuwe verbin-
dende trajecten te voorzien. Lopen, fietsen en paardrijden blijven mo-
gelijk, maar zijn vooral van toepassing op de zandgronden van Sint-
Gillis-Waas. Rond Nieuwkerken worden ook heel wat maatregelen 
genomen om de waterhuishouding van het gebied te verbeteren. Mo-
menteel bevindt deze ruilverkaveling zich in fase 2 (toedeling). 

De ruilverkaveling Sinaai valt samen met het gebied ten noorden van 
de weg Lokeren-Sinaai-Puivelde. Er is nog steeds geen ‘nuttigverkla-
ring’ bij ministerieel besluit, zodat de uitvoering niet op korte termijn 
te verwachten is. 

 

2.1.8 beschermde landschappen, dorpsgezichten en 
momunenten 

De volgende elementen zijn beschermd als monument (M), landschap 
(L), stads (S)- of dorpsgezicht (D). 

1. M Belsele 28/12/1936 Kerk van de Heiligen Andreas en Ghislenus 

2. M Sint-Niklaas 27/09/1943 De Witte Molen 

3. M Nieuwkerken 16/11/1943 Voormalig gemeentehuis 

4. M Sint-Niklaas 18/06/1946 Parochiehuis (voormalig stadhuis) en ‘Cipe-
rage’ 

5. M Sint-Niklaas 19/04/1955 Grote Markt 43: landhuis (voorgevel) 

6. M Sint-Niklaas 27/05/1971 Sint-Niklaaskerk 

7. M Sint-Niklaas 08/09/1971 Castrohof 

8. M Sint-Niklaas 20/11/1973 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand-der-
Christenen 

9. M Sint-Niklaas 07/05/1975 Kasteel Walburg 

10. M Sint-Niklaas 15/10/1976 Kasteel Sint-Antoon of Moerland 

11. M Sint-Niklaas 11/09/1979 Sint-Antoniuskerk: vleugel ten oosten van de 
kloostergang 

12. M Sint-Niklaas 11/09/1979 Sint-Antoniuskerk: poortje (gedateerd 1808 
op de binnenkoer ten westen van de klooster-
gang 

13. M Sint-Niklaas 11/09/1979 Collegestraat en Van Bristomstraat: neo-
klassieke gevels 

14. M Sint-Niklaas 11/09/1979 Collegestraat: Sint-Antoniuskerk 

15. M Sint-Niklaas 11/09/1979 Kloosterpand dat de Sint-Antoniuskerk 
omgeeft 

16. M Belsele 04/03/1980 Orgel in de Sint-Jobskerk 

17. M Sint-Niklaas 20/05/1981 Stadhuis 

18. M Nieuwkerken 16/06/1981 Meesterstraat 103: Wallenhof 
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19. M Sint-Niklaas 24/07/1981 Kleibeekstraat: Heilig-Hartkapel 

20. M Sint-Niklaas 15/04/1982 Kleibeekstraat 136: hoeve 

21. M Sinaai 03/02/1983 Dries 32: dubbelwoning 

22. M Sinaai 03/02/1983 Dries: arduinen pomp 

23. M Sinaai 03/02/1983 Dries: arduinen pilasters aan ingang van 
kerkhof 

24. M Sinaai 03/02/1983 Tinelstraat 4: hoeve Bal 

25. M Sinaai 03/02/1983 Sint-Catharinakerk 

26. M Sint-Niklaas 23/02/1983 Ankerstraat 81: dekenij (inrijpoort met bijho-
rende vleugel) 

27. M Sint-Niklaas 01/02/1993 Stadspark: kiosk 

28. M Sint-Niklaas 22/04/1994 Stationsstraat 35: winkelhuis 

29. M Sint-Niklaas 13/03/1996 Grote Markt 19: herenhuis 

30. M Sint-Niklaas 13/03/1996 Nijverheidsstraat 50 en Spoorweglaan 36 en 
36b: woning Louis Verbreyt en woning Leon 
Verbreyt 

31. M Sint-Niklaas 08/07/1996 Grote Markt 6: herenhuis 

32. M Sint-Niklaas 10/06/1999 Hospitaalstraat 19: gekasseide voorkoer en 
smeedijzeren hekwerk van voormalig kasteel 
Moerland 

33. M Sint-Niklaas 10/06/1999 Walburgstraat 39: voormalige conciërgewo-
ning van het Walburgkasteel 

34. M Sinaai 08/07/1999 Leestraat 2: Lijsdonckhof 

35. M Sint-Niklaas 08/12/2000 Tereken 3: Sint-Jozefskerk met onmiddellijke 
omgeving 

36. M Sint-Niklaas 12/06/2001 Ecce Homokapel 

37. M Sint-Niklaas 12/06/2001 Nieuwstraat 28: woning 

38. M Sint-Niklaas 22/11/2001 Vermorgenstraat 9: volkshuis (gedeelte van 
het pand, namelijk gevels, bedaking, gelijk-
vloerse gelagzaal en monumentale schouw) 

39. M Sint-Niklaas 04/02/2002 Monseigneur Stillemansstraat: woningen 
(huisnummers 24, 26, 28, 32, 38, 58, 60, 74, 
76, 27, 41 en 49) 

40. M Sint-Niklaas 19/02/2002 Kristus Koningkerk 

41. M Sint-Niklaas 09/05/2003 Prins Albertstraat 20: woning 

42. M Sint-Niklaas 16/01/2004 Tereken 5: pastorij 

43. M Nieuwkerken 16/01/2004 Pastorijstraat 31: pastorij 

44. M Belsele 16/01/2004 Belseledorp 90: pastorij 

45. M Belsele 14/07/2004 Hoge Bokstraat 55-57: hoeve met stalling en 
erf 

46. M Belsele 22/06/2004 Station Sinaai 

47. M Sint-Niklaas 05/09/2005 Zamanstraat 49: huis Janssens 

48. M Sint-Niklaas 30/08/2005 Regentieplein en Rolliersmonument 

49. L Sint-Niklaas 07/05/1975 Onmiddellijke omgeving kasteel Walburg 

50. L Sinaai 29/05/1995 Meersen aan de Moervaart 

51. L Sint-Niklaas 10/03/1997 Voormalige spoorlijn Mechelen-Terneuzen 

52. S Sint-Niklaas 11/09/1979 Sint-Antoniuskerk met omgeving 

53. S Sint-Niklaas 24/07/1981 Heilig-Hartkapel met onmiddellijke omge-
ving 

54. S Sint-Niklaas 23/02/1983 Ankerstraat 81: dekenij met onmiddellijke 
omgeving 

55. S Sint-Niklaas 13/03/1996 Verbreytsite (bestaande uit voormalige brei-
goedfabriek en de domeinen van de villa’s 
van de gebroeders Louis en Leon Verbreyt) 

56. S Sint-Niklaas 04/02/2002 Monseigneur Stillemansstraat 

57. D Nieuwkerken 16/06/1981 Wallenhof samen met bijhorend perceel met 
tracé van de thans gedempte omwalling 

58. D Sint-Niklaas 15/04/1982 Kleibeekstraat 136: hoeve met onmiddellijke 
omgeving 

59. D Sinaai 03/02/1983 Dorpskom (dries en omgeving) 
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60. D Sinaai 08/07/1999 Hulstbaan: omgeving Lijsdonckhof met 
parkaanleg 

 

Kaart 5. Beschermde monumenten en landschappen 
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2.2 plannen op gemeentelijk niveau 

2.2.1 bijzondere plannen van aanleg 

1. BPA Baensland-
wijk 

KB 06/04/1962, 
laatste wijziging 
20/04/1999 

Woongebied en gebied voor openbare 
nutsvoorzieningen (begraafplaats 
Tereken). Nagenoeg geheel gereali-
seerd. 

2. BPA Buurt De 
Castro 

KB 18/08/1969, 
laatste wijziging 
05/01/1995 

Woongebied. Nagenoeg geheel gerea-
liseerd. 

3. BPA Buurt Peter 
Benoit 

KB 04/01/1961, 
laatste wijziging 
16/01/2003 

Woongebied. Nagenoeg geheel gerea-
liseerd. 

4. BPA Centrum II KB 02/12/1964, 
laatste wijziging 
17/04/1980 

Woongebied. Nagenoeg geheel gerea-
liseerd. 

5. BPA Centrum III KB 12/09/1974, 
laatste wijziging 
14/10/2004 

Woongebied. Nagenoeg geheel gerea-
liseerd. 

6. BPA Clementwijk KB 18/08/1969, 
laatste wijziging 
18/09/1984 

Woongebied en gebied met landelijk 
karakter. Nagenoeg geheel gereali-
seerd. 

7. BPA De Meu-
lenaerwijk 

MB 19/03/1985 Bestemmingswijziging van industrie-
gebied naar gebied voor dagrecreatie 
met het oog op speelpleinwerking. 

8. BPA Den Beenaert 
– Puyenbeke 

KB 05/10/1978, 
laatste wijziging 
07/06/1993 

Woongebied, gebied voor verblijfsre-
creatie en gebied voor openbare nuts-
voozieningen. Het gebied voor ver-
blijfsrecreatie is niet ingevuld. Sport-
centrum Puyenbeke. 

9. BPA Den Hogen 
Kouter 

MB 15/03/2004 Ambachtelijke zone voor een fruitvei-
ling en een autobedrijf. 

10. BPA Dienstverle-
ningsgebied Hei-
debaan 

MB 16/06/1992 Bestemmingswijziging van agrarisch 
gebied, woongebied met landelijk 
karakter en gebieden voor dienstver-
lening naar gebied voor KMO. Nage-
noeg geheel ingevuld. 

11. BPA Driekonin-
genwijk 

KB 18/01/1962, 
laatste wijziging 
29/10/1999 

Woongebied, industriegebied, gebied 
voor openbare nutsvoorzieningen. 

12. BPA Gazometer-
wijk 

MB 19/09/1994 KMO-gebied 

13. BPA Groot Kloos-
terland 

KB 28/03/1952, 
laatste wijziging 
23/04/1997 

Woongebied, gebied voor openbare 
nutsvoorzieningen, gebied voor 
KMO, parkgebied. Nagenoeg geheel 
gerealiseerd. 

14. BPA Hogenak-
kerwijk I 

KB 13/11/1964, 
laatste wijziging 
18/06/2004 

Woongebied en gebied voor openbare 
nutsvoorzieningen. 

15. BPA Hogenak-
kerwijk II 

KB 13/11/1964, 
laatste wijziging 
04/10/2004 

Woongebied en dienstverleningsge-
bied. Nog niet volledig gerealiseerd. 

16. BPA Molendreef KB 22/05/1951, 
gewijzigd 
02/07/1990 

Woongebied en uitbreiding van psy-
chiatrisch ziekenhuis. Gerealiseerd. 

17. BPA Molenwijk KB 12/09/1956, 
laatste wijziging 
20/01/2004 

Voornamelijk woongebied en in 
beperkte mate woonpark, gebied voor 
KMO, natuurreservaat, woongebied 
met culturele, historische en/of esthe-
tische waarde, woonuitbreidingsge-
bied en wijziging van enkele bestem-
mingszones in woongebied of gebied 
voor KMO. Nog niet volledig gereali-
seerd. 

18. BPA Nieuwe Mo-
lenwijk 

KB 20/06/1974, 
gewijzigd 
27/07/1993 

Woongebied met KMO. Realisatie is 
recent aangevat. Wegeninfrastructuur 
is volledig gerealiseerd. 
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19. BPA Nijverheids-
zone 6 

KB 17/04/1962, 
gewijzigd 
30/06/1994 

Industriegebied en een klein woonge-
bied met landelijk karakter. Geheel 
gerealiseerd. 

20. BPA Papenacker-
wijk 

KB 08/02/1965, 
laatste wijziging 
MB 23/04/1997 

Woongebied en rondom Dries woon-
gebied met landelijk karakter. Geheel 
gerealiseerd. 

21. BPA Park en laan KB 20/02/1948, 
laatste wijziging 
16/06/2004 

Woongebied, parkgebied en gebied 
voor openbare nutsvoorzieningen 
(Algemeen Ziekenhuis Maria Midde-
lares, school). 

22. BPA Priesteragie-
wijk 

KB 20/02/1948, 
laatste wijziging 
18/06/2004 

Woongebied, gebied met openbare 
nutsvoorzieningen (stadskliniek en 
verschillende bejaardentehuizen en 
sportinfrastructuur) en woongebied 
met culturele, historische en/of esthe-
tische waarde. 

23. BPA Puitvoet KB 17/11/1976, 
laatste gewijzigd 
24/05/2004 

Parkgebied, woongebied en industrie-
gebied langs bepaalde straten. 

24. BPA Recreatie-
park 

KB 8/05/1969, 
laatste wijziging 
17/02/1981 

Gebied voor dagrecreatie, bosgebied, 
woongebied, woongebied met lande-
lijk karakter. 

25. BPA Schoonhout MB 10/06/2004 Lokaal bedrijventerrein voor Belsele. 

26. BPA Spoor en 
station I 

KB 15/10/1971, 
laatste wijziging 
08/12/2004 

Gewijzigd voor inrichting stati-
onsomgeving. 

27. BPA Spoor en 
station II 

KB 15/10/1971, 
laatste wijziging 
02/07/1993 

Woongebied, gebied voor openbare 
nutsvoorzieningen (VTS) en KMO 
langs de Singel. 

28. BPA Spoor en 
station III 

KB 15/10/1971, 
laatste wijziging 
31/07/1991 

Gebied voor openbare nutsvoorzie-
ningen. 

29. BPA Stedelijke 
begraafplaats 

KB 25/11/1974, 
laatste wijziging 
18/03/2004 

Gebied voor openbare nutsvoorzie-
ningen en (kleine) woongebieden met 
landelijk karakter. 

30. BPA Stedelijke 
nutsbedrijven 

KB 13/07/1972, 
laatste wijziging 
19/05/2005 

Gebied voor openbare nutsvoorzie-
ningen (waterzuiveringsstation). 

31. BPA Tereken KB 24/01/1973, 
laatste wijziging 
08/12/1987 

Woongebied, nagenoeg geheel gerea-
liseerd. 

32. BPA Vijfstraten MB 13/01/1999 Realisatie bufferbekken op de Klap-
perbeek. 

33. BPA Vlyminckx-
hoek 

MB 23/04/1997 Sociale instelling. 

34. BPA Watermo-
lenwijk 

KB 18/08/1969, 
laatste wijziging 
18/05/2005 

Woongebied, industriegebied (SVK), 
agrarisch gebied, gebied voor 
dag/verblijfsrecreatie, aan te leggen 
hoofdverkeersweg met reservatiege-
bied R42. Nog niet volledig gereali-
seerd. 

35. BPA Zonevreemde 
bedrijven nr. 1 

MB 20/06/2003 Ambachtelijke zone voor de uitbrei-
ding en de verbouwing van een servi-
cestation. 

36. sectoraal BPA 
Zonevreemde 
bedrijven I 

MB 03/03/2005 Herbestemming voor drie zone-
vreemde bedrijven. 

37. BPA Zonneken MB 18/03/2003 Zone voor openbaar nut in functie 
van de uitbreiding van een scholen-
complex. 

 

Kaart 6. Ligging BPA’s 
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2.2.2 gemeentelijk natuurontwikkelingsplan 

2.2.2.1 doelstellingen 

In 1996 werd Esher door het gemeentebestuur van Sint-Niklaas gelast 
met de opstelling van een gemeentelijk natuurontwikkelingsplan. De 
doelstellingen van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan zijn het 
ontwikkelen van een visie inzake natuurbehoud en –ontwikkeling voor 
de verschillende landschapseenheden in de gemeente en daarbij aan-
sluitend het realiseren op korte termijn van acties inzake natuurbehoud 
en –ontwikkeling door de gemeente. 

Voor de verschillende landschappen in de gemeente worden een aantal 
potenties en doelstellingen geformuleerd. Naast een aantal algemene 
acties worden voor verschillende landschapseenheden concrete actie-
punten uitgewerkt. 

 

 

2.2.2.2 uitlopers van de Moervaartdepressie 

Gezien enerzijds de nog hoge aanwezige natuurwaarden en de uitzon-
derlijke abiotische elementen (moeras, kalkrijk diep grondwater, veen) 
en anderzijds op sommige plaatsen de minder landbouwkundige waar-
de, vormen ze prioritair te behouden en natuurgericht te ontwikkelen 
gebieden: 

- gebied van kanaal van Stekene: 
- behouden en versterken van de open ruimten; 
- authenticiteit behouden en versterken; 
- homogeniteit en het zeer rustig karakter behouden 

door het bestaande wegennet te behouden en niet te 
verharden; 

- behoud en versterken van kleine landschapselementen; 

- voldoende goede waterkwaliteit en waterlopenbeheer 
waarbij met ecologische randvoorwaarden rekening 
wordt gehouden; 

- de bossen van Heirnisse-Fondatie; 
- de Moervaartdepressie: 

- behouden en versterken van de open ruimten; 
- authenticiteit behouden en versterken. 

Acties worden ondernomen rond: Fondatie, Papelaar en de Moer-
vaartmeersen. 

 

 

2.2.2.3 de stuifzandruggen 

De basisfactoren in de huidige waarde en de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van het gebied zijn de arme, droge bodems op stuifzandruggen of 
bosrelicten, het voedselarm, zuur kwetsbaar grondwater en het moza-
iekpatroon met bos en open, ontgonnen percelen: 

- inventaris van de weekendverblijven en het strikt doen naleven 
van de wettelijke bepalingen, wat de onmogelijkheid tot het re-
gulariseren van illegale toestanden inhoudt; 

- landbouw zal hier met het begrip duurzaamheid ten volle reke-
ning houden; 

- diversificatie van de groene gebieden door compartimentering 
met glijdende overgangen; 

- uitbouw van het rioleringsnet dat strikt gescheiden wordt van 
beken en hun verbredingen; het afvalwater van woningen, die 
niet (kunnen) aangesloten worden op een collector, wordt dmv. 
kleinschalige waterzuivering gesaneerd; 

- recreatie en verkeer worden zoveel mogelijk gekanaliseerd; 
- het onverhard laten van alle onverharde wegen. 
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Concrete acties zijn uitgewerkt voor: Puivelde-Gouden Leeuw-
Bleetakkers-De Kuil, Puitvoet, recreatiedomein De Ster, Waterschoot, 
Kloottiende-Hoogkameren en Eindeken. 

 

 

2.2.2.4 de dekzandgronden 

De natuurwaarden in de dekzandgronden zijn niet uitzonderlijk hoog, 
maar de aanwezigheid van talrijke lineaire beplantingen en specifieke 
elementen als root- en hoekputten zijn de basiselementen voor o.a. een 
rijk vogelbestand (vooral het gebied rond Sinaai). Het behoud van de 
traditionele landschappen met hun specifieke elementen is, gezien hun 
betekenis op regionaal en Vlaamse niveau, gewenst: 

- maximaal behoud van open ruimten; 
- landschapsverstorende elementen vermijden of afbouwen; 
- behouden en ontwikkelen van de landschapsbepalende elemen-

ten; 
- natuurvriendelijk beheer van wegbermen; 
- landschappelijke integratie van de kleine beekvalleien behou-

den en ontwikkelen. Tevens wordt een voldoende goede water-
kwaliteit nagestreefd; 

- landbouw dient hier maximaal behouden te blijven. 

Acties worden op volgende plaatsen voorzien: Zwaanaarde, Kwaad-
hoek-Boseinde, de Leestraat, kleiwinningsgebied, Spaarlaar, Dillaert-
wijk, Drie Linden, Zeven- en Vrouweneekhoek. 

 

 

2.2.2.5 niet-landelijk gebied 

Een natuurlijk beheer van het niet landelijk gebied moet de groenzones 
(ontginningsgebieden, parken, spoorwegbermen, plantsoenen, groen-
schermen, …) binnen dit gebied behouden, ontwikkelen of accentue-
ren: 

- de ontginningsgebieden zijn uitermate geschikt voor natuur-
ontwikkeling; 

- behoud van de historische en ecologische waarden in de par-
ken; 

- natuurgericht beheer van de verlaten spoorwegbermen; 
- streekeigen soorten vormen de basis voor het beheer van plant-

soenen; 
- uitwerken van natuureducatieve projecten met de scholenge-

meenschappen; 
- het plaatsen van een groenscherm rond industriële en agrari-

sche gebouwen; 
- voorzien van bebouwing rond de bestaande woon- en indu-

striekernen, dwz. stadsinbreiding. 

Voor natuur in stedelijke sfeer ziet men volgende actieplaatsen: stads-
park Romain De Vidts, plantsoenen en parken. 
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2.2.3 mobiliteitsplan 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan, opgemaakt door Langzaam Verkeer 
vzw werd op 19 december 2001 goedgekeurd door de provinciale au-
ditcommissie. Het beleidsplan werd op 22 februari 2002 goedgekeurd 
in de gemeenteraad. 

In de opbouw van het mobiliteitsplan zit de onderlinge afstemming 
vervat tussen ruimtelijk beleid, netwerken en ondersteunende maatre-
gelen. Inzake ruimtelijke ontwikkeling wordt aandacht besteed aan 
maatregelen die uitgaan van het principe nabijheid en de juiste functie 
op de juiste plek. 

- De gewenste ruimtelijke structuur wordt ondersteund door de 
categorisering van het wegennet. Er wordt gestreefd naar een 
evenwichtigere uitbouw van het verkeerssysteem. 

- Tegelijk moet de inrichting van het openbaar domein de ste-
denbouwkundige doelstellingen ondersteunen (bv. centraliteit 
van hoofdstraten, knooppunten,…). 

- De auto wordt erg veel gebruikt voor de woon-werkpendel. 
Om een alternatief te voorzien voor het autoverkeer dient het 
openbaar vervoer aantrekkelijker en sneller te zijn. 

- De beleidsmaatregelen met betrekking tot de ruimtelijke struc-
tuur en de verkeersstructuur worden ondersteund door flanke-
rende maatregelen die gedrag en houding van mensen tov. mo-
biliteit moeten helpen veranderen. Hiervoor zal werk gemaakt 
worden van doelgerichte campagnes. 

- Het fietsbeleid krijgt aparte aandacht: zowel in campagnes als 
in ondersteunende maatregelen zoals fietsenstallingen, verhuur 
van fietsen en bewegwijzering. 

Op basis van deze uitgangspunten werden de krachtlijnen en de scena-
rio’s duurzame mobiliteit uitgewerkt. Deze hebben geleid tot een actie-
plan, om de daadwerkelijke uitvoering van het mobiliteitsplan op te 
starten. Het betreft zowel acties voor korte als voor middellange ter-
mijn. 

Tabel 3. Top 10 van actiepunten 

1. RUIMTELIJKE PLAN-
NINGSACTIVITEITEN 

afbakening stedelijk gebied 

wijziging gewestplan tracé westkam 

afbakening van het centrumgebied ‘korte corridor’ 
en ‘lange corridor’ 

2. REALISATIE VAN DE 
CORRIDOR 

uitwerking concept stationsgebied inclusief verkeers-
circulatie van de buurt en op de R42 

centrumpleinen: Grote Markt en Onze-Lieve-
Vrouwplein 

Parklaan (Markt-Moerlandstr.), bovenbouw met 
busbaan samen met Aquafin 

Fabiolaplein en plaatselijk doortocht N16 

3. AFWERKEN ‘WEST-
KAM’ 

deel 1: aansluiting met R42 en Hoge Bokstraat en 
opheffen twee overwegen en realisatie fietsoversteek 
Hoge Bokstraat 

deel 2: voorbereiding doortrekking tot N403, aan-
sluiting Nauwstraat en Vlyminkshoek 

4. N70 / R42 / N16 / N41 streefbeeld secundaire weg type III binnen de Ruit, 
en N70 het gehele grondgebied 

beveiligen oversteek N- en R-wegen voor fiets en 
voetganger 

5. ZONE 30, VERBLIJFS-
GEBIEDEN 

algemene invoering zone 30 in de verblijfsgebieden en 
de centra, op invalswegen aldaar zone 50 

6. REALISATIE ZEVEN 
STADSGEWESTELIJKE 
FIETSROUTES 

invulling missing links 

inpassing in de N16 tot E17 (lange corridor) 

bewegwijzering fiets 

7. HERSTRUCTURERING 
BUSNET 

ontwikkeling van haltepleinen op de buscorridor 

invoering stadsnet en aanpassing streeknet 



INFORMATIEF GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  51  

8. PARKEREN EN STAL-
LINGEN 

parkeerbeheer, -routes en –geleiding, fietsstallingen-
beleid 

9. HANDHAVINGS- EN 
TARIEVENBELEID 

 

10. COMMUNICATIE EN 
ONDERSTEUNING 

 

 

Aansluitend bij het mobiliteitsplan werd ook een parkeernota opge-
maakt. Daarin wordt nader ingegaan op het parkeerbeleid voor de 
directe omgeving van de Grote Markt, met name de Grote Markt zelf, 
het Onze-Lieve-Vrouwplein, het Academieplein en de tussenliggende 
straten. De bevindingen uit het parkeerplan worden getoetst aan de 
ruimtelijke situatie om zo tot een optimaal parkeer- en stedenbouw-
kundig plan te komen. 

 



INFORMATIEF GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  52  

2.3 studies en projecten 

2.3.1 bermbeheersplan (2003) 

Het stadsbestuur nam in 2002 het initiatief om een bermbeheersplan 
voor de gemeentewegen, voetwegen en waterlopen van Sint-Niklaas te 
laten opstellen. Dit plan, opgesteld door het studiebureau Esher, moet 
de basis vormen voor een verantwoord ecologisch, technisch en finan-
cieel haalbaar beheer van de bermen langs deze gemeentewegen. Het 
bermbeheersplan omvat een gedetailleerde inventarisatie van de ber-
men, de aanduiding van het type vegetatie, de breedte en de waardering 
van de bermen en tenslotte de concrete uitwerking van het beheersplan. 
Het beheersplan wordt opgesteld voor een periode van 6 jaar, d.i. tot 
2008. 

Er wordt naar gestreefd om in Sint-Niklaas de bermen te verschralen, 
wat de soortenrijkdom van de vegetatie bevordert, de dominerende 
soorten doet verminderen en op de termijn de biomassa doet dalen. 
Daarom moeten heel wat bermen, zowel de vlakke als de hellende de-
len, tweemaal per jaar gemaaid worden, en dit met afvoer van het 
maaisel. Daarnaast worden maatregelen uitgewerkt specifiek voor 
voetwegen en waterlopen. 

 

 

2.3.2 studie naar de bebossingsmogelijkheden van het 
Waasland (2003) 

In opdracht van de afdeling Bos en Groen van de Vlaamse Gemeen-
schap, de provincie Oost-Vlaanderen en de Intercommunale Land van 
Waas werd een studie uitgevoerd naar de bebossingsmogelijkheden in 
het Waasland door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. 

De studie bestaat uit twee delen: enerzijds wordt er gezocht naar de 
beste plaats voor een aantal recreatieve stadsbossen nabij de grootste 
woonkernen, anderzijds wil men uitzoeken hoe de realisatie van een 
regionaal boscomplex van minstens 500 ha het best kan gerealiseerd 
worden. 

In verband met de recreatieve stadsbossen worden 12 zoekzones aan-
geduid. Deze zoekzones worden gerangschikt volgens een aantal crite-
ria die betrekking hebben op de versterking van de structuur, de poten-
tieel recreatieve kwaliteit en de potentieel ecologische kwaliteit. Uit een 
combinatie van deze criteria volgt een finale rangschikking van de 
zoekzones. Het gaat om de volgende 12 zoekzones (niet allemaal op 
grondgebied van Sint-Niklaas): 

- de Gouden Leeuw; 
- de Molenbeek / Moortelhoek; 
- Sint-Pauwels / Clementwijk; 
- Vrouweneekhoek; 
- Belselehoek / steenbakkerij; 
- Puitvoet 
- Temse / Cauwerburg; 
- Hamelveld; 
- De Ster / Barbierbeek; 
- Westakkers; 
- Hof ter Saksen; 
- Cortewalle. 

Bij afweging tussen de verschillende criteria blijken twee gebieden naar 
voor te komen als beste locatie voor de uitbouw van een recreatief 
stadsbos: Sint-Pauwels / Clementwijk en Belselehoek / steenbakkerij. 
Deze twee worden gevolgd door drie andere locaties: Gouden Leeuw, 
Hamelveld en Cortewalle. 
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In een volgende fase van de studie werd de haalbaarheid en de aan-
vaardbaarheid van de zoekzones onderzocht voor de natuur- en land-
schapswaarden, voor de landbouwsector en voor de stedelijke functies. 
Voor Sint-Niklaas wordt voorgesteld om een stadsbos uit te bouwen in 
het gebied Clementwijk of Belselehoek, als versterking van het stads-
bos Puitvoet. Ook Hamelveld is een geschikte plaats. Gouden Leeuw is 
het meest haalbare zoekgebied, maar het sluit niet direct aan op de 
stadskern. 

Wat het regionaal bos betreft wordt gesteld dat het een versterking 
vormt van de reeds beboste delen op de bestaande Z-vormige structuur 
in het Waasland. De studie gaat na hoe bestaande bosjes kunnen ver-
worven worden of hoe de toegankelijkheid kan verbeterd worden. Ook 
wordt onderzocht of er aangrenzende stukken kunnen bebost worden 
zodat een groter aanééngesloten stuk bos tot stand komt.  

In de studie worden verschillende potentiële locaties naast elkaar gezet 
en getoetst op een hele reeks criteria. Locaties die in aanmerking ko-
men voor de inplanting van een regionaal bos zijn: 

- het complex van de Bekaf – de Stropers (Stekene – Sint-Gillis-
Waas); 

- het complex van het Wullebos (Moerbeke – Stekene); 
- het complex van de Heirnisse – de Fondatie (Sint-Niklaas – 

Lokeren – Moerbeke). 

Uit de studie blijkt dat één groot regionaal bos op één plaats in het 
Waasland niet haalbaar is. De versnipperde bosstructuur op de dek-
zandrug kan wel hersteld worden op meerdere plaatsen. De uitbouw 
van een regionaal bos in de zoekzone de Heirnisse – de Fondatie is het 
minst wenselijk en ook weinig haalbaar. 

 

 

2.3.3 integraal waterbeheersstudie voor het bekken van de 
Barbierbeek (2002) 

In opdracht van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek heeft 
Envico, op basis van een uitgebreide inventarisatie en knelpuntenana-
lyse, een actieplan opgesteld voor het bekken van de Barbierbeek. Het 
deelbekken van de Barbierbeek behoort tot het bekken van de Schelde 
en is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Sint-Niklaas, Tem-
se, Beveren en Kruibeke. 

De voorgestelde maatregelen hebben tot doel om de veerkracht van het 
bekken van de Barbierbeek te vergroten en waar nodig te herstellen. 
De maatregelen hebben betrekking op de waterkwaliteit, op de water-
kwantiteit, de waterbodemkwaliteit, de structuurkwaliteit, de recreatie 
en de ruimtelijke ordening. Specifiek voor de ruimtelijke ordening gaat 
het over het weren van bebouwing in natuurlijke overstromingszones 
en over het onderzoek naar de bebossingsmogelijkheden. 

 

 

2.3.4 integraal waterbeheersplan voor het bekken van de 
Belselebeek te Sint-Niklaas (2002) 

In het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan van Sint-Niklaas werd de 
uitwerking van een integraal waterbeheer van het bekken van de Belse-
lebeek als actiepunt vooropgesteld. Het bekken is belangrijk op gebied 
van natuurontwikkeling en deze waterloop geeft reeds enkele jaren 
regelmatig aanleiding tot wateroverlast. 
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Tijdens een eerste fase van het project werden, voor het volledige sub-
bekken, de knelpunten in verband met waterkwaliteit, waterbodem-
kwaliteit en structuurkenmerken in beeld gebracht. Het aspect water-
kwantiteit maakte het voorwerp uit van een afzonderlijke modellering-
studie, uitgevoerd door het studiebureau SWK in opdracht van Sint-
Niklaas. 

In een tweede fase werden maatregelen voorgesteld en uitgevoerd die 
gericht waren op het verhelpen van de knelpunten, zoals gesignaleerd 
in de eerste fase, en op het behouden en ontwikkelen van de aanwezige 
natuurwaarden in relatie tot de beken en hun onmiddellijke omgeving. 

- Het alluviaal gebied (Moervaartvallei en de depressie van het 
kanaal van Stekene) heeft natuur als hoofdfunctie. Het gebied 
kan worden aangewend als natuurlijke waterbergingszone. Bij 
de uitbouw van het alluviaal gebied moet rekening gehouden 
worden met de drie pompgemalen, die instaan voor de ontwa-
tering van het achterliggende landbouwgebied. 

- In het deel van het bekken dat behoort tot de Vlaamse zand-
streek staat de verwevenheid van de waterlopen met het omlig-
gende landschap centraal. 

- Voor het bovenloop gedeelte (dat behoort tot de streek van het 
Land van Waas) staat de bescherming van de brongebieden 
centraal. 

 

 

2.3.5 witboek van Sint-Niklaas (2001) 

Het witboek formuleert een maatschappelijk project, dat de basis moet 
vormen voor het gemeentelijk beleid. De uitvoering van het witboek 
dient voortdurend geactualiseerd te worden. 

Het witboek beschrijft zowel het doel als de weg ernaar toe. Het doel 
bestaat erin Sint-Niklaas een nieuw elan te geven: een modelleefstad 
worden in Vlaanderen. De weg ernaar toe wordt opgedeeld in verschil-
lende beleidspunten: verstandig omgaan met geld, een resoluut veilig-
heidsbeleid, een welvarende stad, een leefbare stad, een zorgzame stad, 
een bruisende stad, eenheid in diversiteit, respect als leidraad, kind-
vriendelijkheid, een open bestuur dat kordaat en bekwaam is. 

Ruimtelijke ordening wordt aangehaald bij de leefbare stad. De nieuwe 
Vlaamse wetgeving zal op een zorgvuldige manier worden nageleefd. 
Daarbij zal het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan snel tot stand 
worden gebracht. Parallel hiermee gebeurt de afbakening van het ste-
delijk gebied. Het Vlaams gewest is reeds begonnen met de afbakening 
waarbij het onder andere gaat om de behoefte aan bijkomende wonin-
gen en industrieterreinen en het verstevigen van de regionale centrum-
functie van Sint-Niklaas. 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet steunen op de grote 
beginselen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen: vrijwaren van 
de open ruimte, verbeteren van de leefkwaliteit in stedelijke gebieden. 
Het plan zal als toetssteen fungeren wanneer men geconfronteerd 
wordt met voorstellen van projectontwikkelaars, privé-verkavelaars, 
baanwinkels langs grote invalswegen, … en bij de problematiek van 
zonevreemdheid. 

Sint-Niklaas zal een samenwerking tussen de acht Wase gemeenten in 
deze materie voluit steunen. Verder zal aandacht gaan naar informatie 
en inspraak, het verbeteren van de dienstverlening, een preventiebeleid 
inzake bouwmisdrijven en externe ondersteuning. 
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2.3.6 stationsproject (2001) 

In het verleden werd een litteken gecreëerd in het stedelijk weefsel door 
het verplaatsen van het vroegere station dat fungeerde als centraal 
punt in het perspectief van de stationswijk. Dit plan, opgemaakt door 
het bureau Cepezed, heeft als doel de stationssite opnieuw te laten op-
bloeien, met een duidelijke relatie tot de binnenstad en een steden-
bouwkundige en architecturale eenheid van het geheel. Aandachtspun-
ten zijn een heldere en eenduidige verkeersafwikkeling en een nieuw 
binnenstedelijk karakter voor het gebied. De werken zijn eind 2002 van 
start gegaan en ondertussen afgerond. 

 

 

2.3.7 Margarethaplan (2001) 

In het kader van het mobiliteitsplan werd een plan opgemaakt door 
Langzaam Verkeer, dat voorzag om de stadskern van Sint-Niklaas om 
te vormen tot een aangename verblijfsruimte voor bezoekers en bewo-
ners, door een herinrichting en een herwaardering van de stedelijke 
ruimte rond de Grote Markt. Om de stadskern als leef- en ontmoe-
tingsruimte kwalitatief te kunnen ontwikkelen, werd het in de eerste 
plaats belangrijk geacht om het autoverkeer terug te dringen. 

Er werd voorgesteld om in een eerste fase twee parkeersites uit te bou-
wen: zuid-Markt en noord-Schouwburg. Centraal uitgangspunt hierbij 
was een totaal nieuwe of vernieuwde maximale parkeercapaciteit van 
554 plaatsen. Belangrijk hierbij is dat ongeveer 500 parkeerplaatsen 
permanent beschikbaar worden gesteld bij festiviteiten en bij de don-
derdagse markt. 

Dit plan werd verder uitgewerkt door Cepezed tot het finale Margaret-
haplan. Dit plan voorziet in de herinrichting van de Grote Markt en de 
omliggende wegen. De geparkeerde auto’s verdwijnen in een halfopen 
ondergrondse parkeerstraat. Daardoor blijft het plein heel het jaar 
beschikbaar voor evenementen, terwijl de omgeving verkeersluw 
wordt. Het is conform dit plan dat het plein heringericht werd. De 
werken zijn afgerond in het voorjaar van 2005. 

 

 

2.3.8 Fabiolaplein (2001) 

Dit project, uitgewerkt door Langzaam Verkeer, betreft de omvorming 
van de N16 tussen het Waasland Shopping Center en het Fabiolapark 
tot het Fabiolaplein. Het zou een halteplein op de buscorridor worden, 
gericht op het vernieuwde koopcentrum en het Fabiolapark. Dit hangt 
sterk af van de streefbeeldontwikkeling van de N16. Gedacht wordt 
om de N16 plaatselijk als doortocht aan te leggen met het oog op leef-
baarheid, veiligheid en een aanvaardbaar afwikkelingsniveau. Hier zou 
reeds een weerstand ingebouwd kunnen worden, zodat personen die 
minstens naar de andere kant van de kernstad rijden en zo ook als 
doorgaand verkeer kunnen beschouwd worden, de ringwegen beter 
gaan gebruiken. Goede oversteekbaarheid te voet en met de fiets staan 
voorop, mogelijk in een zone 30, indien gelijkvloers uitgebouwd. 
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2.3.9 landschapsatlas (2001) 

In de landschapsatlas worden een aantal selecties opgenomen van 
waardevolle landschappen of fragmenten ervan. Het betreft een inven-
taris van het natuurlijk en cultuur-historisch erfgoed van onze land-
schappen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen relictzones, an-
kerplaatsen, lijnrelicten en puntrelicten. Het vormt een richtinggevend 
document voor een beleid inzake monumenten- en landschapszorg in 
het buitengebied. 

Kaart 7. Landschapsatlas 

 

 

2.3.10 studie landelijk gebied (2000) 

Deze studie werd opgemaakt door de provinciale dienst land-en tuin-
bouw met het oog op de opmaak van het provinciaal ruimtelijk struc-
tuurplan Oost-Vlaanderen. Het onderzoek verzamelde de nodige gege-
vens voor de afbakening van het stedelijk gebied en om een oplossing 
te zoeken voor de (bouw)vergunningsproblematiek van land- en tuin-
bouwbedrijven via een differentiatie van het agrarisch gebied in functie 
van de agrarische bebouwingsmogelijkheden. Het biedt zo de moge-
lijkheid om lokaal een evenwicht te vinden tussen de twee vooropge-
stelde doelstellingen van de studie: het vrijwaren van de open ruimte en 
het voorzien van mogelijkheden voor ontwikkeling van de diverse 
agrarische sectoren. 

In de gebieden van de agrarische structuur werden vier types gebieden 
onderscheiden, waaruit een voorstel voor afbakening en differentiatie 
van het toekomstig agrarisch gebied van Sint-Niklaas op kaart werd 
gezet. Volgende gebieden werden onderscheiden. 

- landbouwgebieden met versnipperde structuur 
Het gaat om gebieden in de nabijheid van steden en dorpen, 
met een relatief dichte bebouwing en hoge graad van 
versnippering. Deze gebieden hebben specifieke 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw-aanverwante 
activiteiten. 

- landbouwgebieden met diverse bebouwing en specifieke agrari-
sche geschiktheden 
Dit zijn gebieden die gekenmerkt worden door een grote 
verscheidenheid aan bedrijven en productierichtingen, met de 
sterkste ontwikkelingskansen voor land- en tuinbouw. De druk 
op de ruimte is nog relatief klein, de bebouwingsgraad 
verhinderd de landschappelijke meerwaarde en beperkingen 
inzake milieuvergunningen zijn eerder schaars. Het beleid met 
er gericht zijn op ondersteuning van de agrarische sector, die 
volgens een eigen dynamiek moet kunnen evolueren. 

- open landbouwgebieden met een goede bodemgeschiktheid 
Het betreft open gebieden met verspreide zetels van vooral 
oppervlaktebehoevende teelten en weinig andere bebouwing. 
Naast de landbouwkundige waarde hebben deze gebieden een 
belangrijke rol in het vrijwaren van de open ruimte. Het beleid 
dient het agrarisch grondgebruik te bestendigen en de open 
ruimte te vrijwaren, weliswaar zonder de 
uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande bedrijven te 
hypothekeren. 

- open landbouwgebieden met mogelijkheden tot verweving 
Het zijn gebieden met een open en agrarisch karakter naast 
bepaalde natuurwaarden, waardoor ze specifieke 
mogelijkheden hebben voor verweving. In deze 
natuurverwevingsgebieden is het beleid gericht op verweving 
van landbouw en natuur. 
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2.3.11 sociaal-economische doorlichting Sint-Niklaas (2000) 

Het betreft een studie van de Intercommunale Land van Waas waarin 
socio-economische gegevens over Sint-Niklaas verzameld en verwerkt 
worden. 

In de studie wordt een beeld opgehangen van de sociaal-economische 
situatie van Sint-Niklaas en van de rol die deze gemeente speelt in de 
hele Wase economie. Op basis van beschikbaar cijfermateriaal wordt 
de positie van de gemeente in het Waasland bepaald. 

De studie situeert de stad Sint-Niklaas op administratief, geografisch, 
landschappelijk en historisch vlak. Daarna worden een aantal thema’s 
verder uitgediept, zoals de bevolkingssituatie, de arbeidsmarkt, de 
landbouw, de industrie en de dienstverlening met nadruk op de tewerk-
stelling. Sociale aspecten die belicht worden zijn de werkloosheid, het 
inkomen, de huisvestingssituatie en het ruimtegebruik. Ten slotte 
wordt een overzicht gegeven van de projecten die de Intercommunale 
Land van Waas gerealiseerd heeft in Sint-Niklaas. 

 

 

2.3.12 project ‘Groene Ruimte’ (2000) 

Deze beleidsnota werd vastgesteld in de gemeenteraad op 26 mei 2000. 
Het is een document om in de toekomst werk te maken van voldoende 
toegankelijke en kwalitatief aangepaste groene ruimte in de stad voor 
de jeugd. 

Het jeugdwerk heeft te kampen met een tekort aan toegankelijke en 
kwalitatief aangepaste groene ruimten voor hun buitenactiviteiten. 
Naar aanleiding van deze problematiek werd een werkgroep samenge-
steld die de problemen geïnventariseerd heeft en voorstellen uitgewerkt 
heeft voor te nemen maatregelen. 

De meeste maatregelen hebben betrekking op de aanleg van nieuwe 
bossen (voornamelijk in stedelijke omgeving) en het maken van af-
spraken omtrent het gebruik van bossen. Deze doelstellingen zijn 
slechts indicatief. 

 

 

2.3.13 hydronautstudie (1998) 

Doel van deze studie is de bescherming van het stadscentrum tegen 
wateroverlast. De natuurlijke afwatering van de stad is van zuid naar 
noord. Het bestaande rioleringsnet is op te delen in twee lobben om-
heen de as Prins Alexanderlaan – Parklaan (N16), die het vuile water 
en het regenwater naar het zuiveringsstation aan de Kleibeekstraat 
brengt. Bij hevige regenval moet al het regenwater van zowel het stads-
centrum (grote oppervlakten verhard) als van de industrieterreinen aan 
de rand van de stad via de twee rioollobben doorheen het centrum naar 
het zuiveringsstation in het noorden van de stad. Dit zorgt voor de 
gekende wateroverlast. 

De studie van 1997 formuleert een reeks projecten om de situatie te 
verbeteren. Deze waterbeheersingsprojecten voorzien in de eerste 
plaats in het afkoppelen van het regenwater van de industrieterreinen, 
aan de rand van de stad, van het rioleringsnet. Dit biedt niet alleen een 
oplossing voor de wateroverlast, maar draagt ook bij tot de waterkwa-
liteit. 
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In een later stadium werd de hydronautstudie herwerkt. Het zuive-
ringsstation haalt zijn maximale zuiveringscapaciteit immers pas bij 
onverdund rioolwater. De visie van maximale afkoppeling van regen-
water door aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en de herwaarde-
ring van open grachtensystemen (natuurlijke bodeminfiltratie) wordt 
recent door de overheid gesteund en gepromoot. De oorspronkelijke 
studie voorzag de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel rond het 
stadscentrum (voor de industrieterreinen), terwijl het centrum zelf ge-
mengd bleef. De herwerkte versie opteert nu voor een gescheiden sys-
teem in beide gebieden, zodat de stad haar intentie om op lange termijn 
het gemengde rioolstelsel van het stadscentrum om te vormen tot een 
gescheiden stelsel kan waarmaken. 

Een van de projecten betreft de afkoppeling van de waterlopen tussen 
Industriepark Noord en Langhalsbeekstraat, waarbij men werkt rond 
de idee van een ringgrachtproject. Ook het project ‘Armentruienbeek’ 
en het project integraal waterbeheer Belselebeek maakt deel uit van de 
hydronautstudie. 

Een ander project betreft de zes bekkens rond de stad. Het betreft meer 
bepaald het bufferbekken op de Barbierbeek (Laarstraat), het wacht-
bekken op de Klapperbeek (BPA Vijfstraten), het bufferbekken op de 
Zwarte Beek (Spieveldstraat), het wachtbekken op de Pachtgoedbeek 
(klaverblad E17), het overstromingsgebied Belselebeek (Populieren-
wijk) en het bufferbekken vijver SVK. 

 

 

2.3.14 masterplan cultuurraad (1998) 

In deze nota worden een aantal bouwblokken uit de binnenstad geïn-
ventariseerd, waar ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk of wenselijk 
zijn, uitgaande van parkeerinfrastructuren, parken en grote eigen-
dommen. 

Kernideeën zijn: 
- een cultuursite ontwikkelen rond de stadsschouwburg en de 

academie door gebruik te maken van de VTS-gronden en huize 
De Meerleer; 

- het urbaniseren van de omgeving Zwijgershoek met gemengde 
functies en herlokaliseren museum naar VTS; 

- groene binnengebieden omvormen tot publieke toegang, waar-
door winkels een dubbele ontsluiting kunnen krijgen, en wonen 
boven winkels via achterzijde kan worden georganiseerd; 

- mogelijk parkeerplaatsen creëren in de respectievelijke zones, 
en wildgroei in de binnengebieden tegengaan (bv. Houtbriel). 

 

 

2.3.15 Mercuriusproject (1997) 

In 1997 werd door de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Sint-
Niklaas het strategisch-commercieel plan opgemaakt in samenwerking 
met de lokale commerciële centra. Het dossier werd gunstig geëvalu-
eerd maar geen enkel project van het plan werd goedgekeurd ter subsi-
diëring. 

Het plan omvat een algemene omkadering, inventaris van de socio- 
economische gegevens over de stad als handelscentrum, een sterk-
te/zwakte analyse, een toekomstvisie en een schematische ontwikkeling 
en actieplan. De krachtlijnen van de toekomstvisie zijn: 

- afbakening en aanpak van het handelscentrum; 
- het mobiliteitsbeleid; 
- het inrichten van het openbaar domein; 
- het woon- en huisvestingsbeleid; 
- communicatie en samenwerking van de handelaars. 
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2.3.16 ontwerp structuurplan Sint-Niklaas (1996) 

In 1996 werd, in opdracht van de Intercommunale Land van Waas, een 
ontwerp structuurplan opgesteld voor de gemeenten van het Waas-
land. Het ontwerp structuurplan van Sint-Niklaas werd voorlopig 
vastgesteld door de gemeenteraad. In het begin van 1997 werd het 
ontwerp voor advies voorgelegd aan de gewestelijke administratie 
(AROHM). Er werd echter nooit een definitief structuurplan opge-
maakt. 

Het document is opgebouwd uit een informatief, een richtinggevend en 
een bindend gedeelte. 

Het richtinggevend gedeelte biedt een uitwerking van de gewenste ruim-
telijke structuur voor Sint-Niklaas aan de hand van drie deelstructu-
ren. 

- De gewenste ruimtelijke structuur van het wegennet geeft een 
categorisering aan van het wegennet (zowel autowegennet als 
spoorwegennet) en stelt twee beleidskeuzes voorop: 

- de aanleg van de N41 tot aan Drieschouwen (net ten 
noorden van de kern van Kemzeke); 

- de sluiting van de ruit in Sint-Niklaas. 
- De gewenste ruimtelijke structuur van het buitengebied om-

schrijft de ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende 
functies van de open ruimte (de natuurlijke structuur, de agra-
rische structuur, de bosstructuur, de woonstructuur, de recrea-
tie en de ontginningen). De belangrijkste opties die hier geno-
men worden, zijn de volgende. 

- In (delen van) de Moervaartdepressie is de natuuront-
wikkelingsdoelstelling richtinggevend voor andere 
ruimtegebruiksvormen zoals landbouw, recreatie en 
bosbouw. 

- De nabestemming van de ontginningsplassen van SVK 
ten zuiden van de spoorlijn als groen-recreatieve invul-
ling vormt een natuurontwikkelingsproject. 

- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen agrarische 
gebieden en agrarische overgangszones, gelegen rond 
de woonkernen. 

- De Z-vormige bosstructuur en het recreatiedomein De 
Ster komen in aanmerking voor bosuitbreiding. 

- In de open ruimte wordt het toeristisch-recreatief me-
degebruik gestimuleerd (o.m. door de uitbouw van een 
netwerk van fiets- en wandelpaden, en de beperkte 
ontwikkeling van hoeve- en plattelandstoerisme). 

- In de gewenste ruimtelijke structuur van de woonkernen wor-
den voor Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken, Sinaai, Puivelde 
en Zwaanaarde de ruimtelijke hoofdstructuren aangeduid, de 
ontwikkelingsperspectieven en de inrichtingsprincipes. 

- Specifiek voor Sint-Niklaas worden negen inrichtings-
principes ontwikkeld: de aanpassing van de verkeersin-
frastructuur als primair instrument, de N70 als door-
tocht, het openbaar vervoer en fietsroutes als alterna-
tief en als bijdrage tot de functionele heroriëntering van 
de stad, noord-zuidelijke en west-oostelijke groene as-
sen, versterking van de kern, ruimte voor lokale werk-
gelegenheid, ruimte voor voorzieningen buiten het cen-
trum, het station als strategisch project, beekvalleien en 
bosstructuur die prikken in de stad. 

- De kernen Belsele, Nieuwkerken en Sinaai worden ver-
sterkt door de verdere invulling van het woongebied en 
door een gefaseerde aansnijding van de woonuitbrei-
dingsgebieden. Het is de bedoeling om deze kernen te 
versterken in relatie tot de omringende open ruimte. 

- Puivelde en Zwaanaarde worden in beperkte mate uit-
gebouwd binnen de mogelijkheden geboden door het 
gewestplan. 

De belangrijkste bindende bepalingen staan hieronder opgesomd. 
- het vervolledigen van de stadsring en de herinrichting van de 

doortocht van de N70 in Sint-Niklaas; 
- aanleg van verbindingen voor langzaam verkeer; 
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- herbestemming van ‘de Reinaert’ van gebied voor dagrecreatie 
tot valleigebied en geen verdere uitbreiding van harde recrea-
tieve accommodatie rond De Ster; 

- afbakening van agrarische overgangszones; 
- streven naar bosuitbreiding binnen de Wase Z-vormige bos-

structuur; 
- uitbouw van Sint-Niklaas tot een regionaalstedelijk gebied; 
- uitbouw van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai tot gemeentelijke 

ondersteunende groeikernen; 
- uitbouw van Puivelde en Zwaanaarde tot woonlinten. 

 

 

2.3.17 verkeersleefbaarheidsplan (1991) 

In 1991 werd in opdracht van de stad een verkeersleefbaarheidsplan 
opgesteld. Hierin werden ruimtelijke concepten en drie mogelijke ver-
keersconcepten voorgesteld. De ruimtelijke structuur en verkeersstruc-
tuur werden samen benaderd. 

De ruimtelijke concepten zijn: 
- Grote Markt als scharnierpunt binnen het stedelijk weefsel; 
- bevoorrechte activiteitenas tussen Station en Koopcentrum en 

een betere inpassing van deze twee eindpunten in het stedelijk 
weefsel; 

- bezoekersintensieve activiteiten en functies langs een buscorri-
dor tussen station en Koopcentrum; 

- continuïteit van de natuurlijke elementen; 
- groenstructuur als afbakening van het kerngebied; 
- grote verkeerswegen in het groen; 
- woongordel rond het activiteitencentrum; 
- expansiezones bij voorkeur buiten het centrum; 
- eigen identiteit voor elke woonbuurt. 

Daarnaast worden de voor- en nadelen van drie verkeersconcepten 
besproken. 

- een doorgaand Sint-Niklaas: 
- weinig kosten, bestaande toestand als uitgangspunt; 
- bestendiging verkeersmoeilijkheden centrum; 
- enkele hoofdassen naar centrum komen snel vast te ge-

raken; 
- ontstaan sluikroutes; 
- nadelig effect op leefbaarheid centrum en sommige 

woongebieden; 
- geringe mogelijkheid om attractief centrum uit te bou-

wen; 
- een draagkrachtig Sint-Niklaas: 

- goede vertrekbasis voor bescherming woonkwaliteit en 
leefbaarheid; 

- geringere druk op centrum, meer ruimte voor andere 
modi; 

- mogelijkheden om openbaar domein her in te richten; 
- het is moeilijk om de draagkracht af te bakenen; 

- een geleid Sint-Niklaas: 
- doorgaand verkeer onmogelijk door toepassing lussen; 
- wordt als erg dwingend ervaren, communicatie is no-

dig; 
- sommige lussen kunnen boven hun draagkracht belast 

worden; 
- veel verplaatsingen binnen het centrum per auto moe-

ten via de ring. 

Er werd besloten de voordelen van concept 2 en 3 te combineren. 
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3 BESTAANDE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 

 

 

3.1 doelstelling en methodiek 

De bestaande ruimtelijke structuur geeft de structuurbepalende ele-
menten aan die aanwezig zijn in Sint-Niklaas. Dit zijn de ruimtelijke 
elementen die een structurerend vermogen hebben en die invloed uitoe-
fenen op de ruimtelijke ontwikkelingen. De werking en de invloed van 
deze structuren moet beschouwd worden op – een niet nader te definië-
ren – lange termijn. De bestaande ruimtelijke structuur biedt belangrij-
ke aanknopingspunten en bouwstenen voor de opbouw van de gewens-
te ruimtelijke structuur. 

De bestaande ruimtelijke structuur wordt beschreven op bovenge-
meentelijk en op gemeentelijk niveau, alhoewel het onderscheid niet 
steeds even duidelijk is. Op het grondgebied van Sint-Niklaas komen 
ruimtelijke elementen en structuren voor van bovengemeentelijk ni-
veau. Deze oefenen een grote invloed uit op de reële en mogelijke ruim-
telijke ontwikkelingen van de gemeente, en leggen relaties tussen Sint-
Niklaas en de ruimere omgeving. De beleidsbevoegdheid voor deze 
structuren berust in principe (ook) bij hogere overheden. 

De bestaande ruimtelijke structuur op gemeentelijk niveau wordt be-
schreven aan de hand van vier componenten: de nederzettingsstruc-
tuur, de open-ruimtestructuur, de ruimtelijk-economische structuur en 
de lijninfrastructuur. 

Het is belangrijk om op te merken dat deze componenten geen eendui-
dige onderverdeling aanbrengen in het grondgebied van de gemeente. 
Het is met andere woorden mogelijk dat dezelfde ruimtelijke elementen 
behoren tot verschillende componenten. Zo behoort een landbouwbe-
drijf tegelijkertijd tot de nederzettingsstructuur als de ruimtelijk-
economische structuur, of behoort een lokale weg in het stedelijk weef-
sel eveneens tot de nederzettingsstructuur. 

Daarbij wordt ook de historische evolutie van de ruimtelijke structuur 
kort toegelicht. Dit verschaft een elementair inzicht in de totstandko-
ming van de huidige ruimtelijke structuur en biedt een duiding omtrent 
de gelaagdheid van de ruimtelijke elementen en patronen. 
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3.2 ruimere context 

3.2.1 de internationale context 

De stad Sint-Niklaas is gelegen in een van de sterkst verstedelijkte ge-
bieden van Noord-West-Europa, de Vlaamse Ruit. Dit verstedelijkt 
Vlaams kerngebied omvat de grote steden Brussel, Antwerpen en Gent, 
en de regionale steden Sint-Niklaas, Aalst, Leuven en Mechelen. Het 
gebied wordt gekenmerkt door een hoge bebouwingsdichtheid, door 
een sterke concentratie van economische en dienstverlenende activitei-
ten en door intense vervoersrelaties. Belangrijke functies aanwezig in 
dit verstedelijkt kerngebied zijn de politieke instellingen, de universitei-
ten, de hoofdkantoren van bedrijven, de zeehavens, de internationale 
luchthaven en de hoge-snelheidstrein. Op internationaal niveau vervult 
het Vlaams kerngebied een gelijkaardige rol als andere grootstedelijke 
gebieden in Europa, zoals de Randstad Holland, het Ruhrgebied, Pa-
rijs en Londen. 

Net ten noorden van Sint-Niklaas bevindt zich, tussen de Vlaamse 
Ruit en de Randstad Holland, een groot aaneengesloten open-
ruimtegebied: de Rijn-Schelde-Delta. Dit is het mondingsgebied van de 
grote rivieren de Rijn, de Maas en de Schelde. Het is een uitgestrekt 
ecologisch waardevol gebied, met talrijke slikken en schorren, met de 
polders en de kuststrook met duinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Situering van Sint-Niklaas in internationale context 
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3.2.2 situering in de regio 

3.2.2.1 bebouwing 

Binnen de Vlaamse Ruit is Sint-Niklaas, als historisch economisch 
centrum en met de nieuwe ontwikkelingen gericht op de E17, de be-
langrijkste stad in het gebied tussen Gent en Antwerpen. Door het 
aanwezige voorzieningenniveau reikt de invloedssfeer van Sint-Niklaas 
uit over gans het Waasland. De rol van Sint-Niklaas in de Vlaamse 
Ruit is vergelijkbaar met die van Aalst tussen Brussel en Gent, en die 
van Mechelen tussen Antwerpen en Brussel. 

De stad maakt deel uit van een corridorvormige ontwikkeling langs-
heen de E17, die naast Sint-Niklaas ook de kleinere steden Lokeren en 
Beveren omvat. De steden vormen belangrijke concentraties van 
woongebieden, industriegebieden en voorzieningen. Ze worden onder-
ling verbonden door grootschalige infrastructuren: de autosnelweg 
E17, de spoorlijn Antwerpen – Gent en de gewestweg N70. 

Het gebied rond Sint-Niklaas kenmerkt zich door een sterke verlinting 
en een toenemende suburbanisatie. Er kunnen verschillende verstede-
lijkingspatronen onderscheiden worden. 

- Ten noorden van Sint-Niklaas bevindt zich het ‘lintenland-
schap van Stekene’, dat zich uitstrekt tot aan de Nederlandse 
grens, en van Kemzeke tot Vrasene. 

- In het noordelijk open landelijk gebied, dat aansluit op de Ne-
derlandse provincie Zeeuws-Vlaanderen, komt een opeenvol-
ging van aaneengegroeide straatdorpen voor (Wachtebeke, 
Moerbeke, Stekene en Sint-Gillis-Waas). 

- In het westen is het ‘straatdorpengebied van Lokeren’ gelegen, 
een gebied met veel lintbebouwing tussen Gent en Lokeren. 

- Langsheen de Schelde en de Durme komt een aaneenrijging 
van kernen voor, met o.m. Waasmunster, Hamme en Temse. 

- Ten zuiden van de Schelde bevindt zich een rastervormig pa-
troon van linten – in het gebied tussen Gent, Dendermonde en 
Aalst. 

Het gebied van de Scheldepolders en het gebied ten zuiden van Temse, 
dat aansluit bij de provincie Antwerpen (Klein-Brabant), kenmerken 
zich door een geconcentreerde bebouwing. 

 

 

3.2.2.2 natuur en landschap in de regio 

Sint-Niklaas behoort geografisch tot de zandstreek van Binnen-
Vlaanderen, en meer bepaald tot het Land van Waas. Het uiterste wes-
telijk deel van het grondgebied maakt deel uit van de Moervaartde-
pressie, die behoort tot het Scheldebekken zonder getijden2. 

Het Land van Waas wordt begrensd door de Scheldepolders in het 
noorden, door de Schelde- en de Durmevallei in het oosten en het zui-
den, en door het straatdorpengebied van Lokeren, de Moervaartde-
pressie en de grote dekzandrug Maldegem-Stekene in het westen. Het 
Land van Waas wordt gekenmerkt door een vlak tot licht golvend 
landschap met duidelijke taluds. In het noorden en het oosten bevindt 
zich het gebied met bolle akkers op kleine blokvormige percelen en met 
een perceelsrandbegroeiing van hoogstammig groen (o.a. populieren). 
In het zuidelijke en het centrale deel van het Waasland bevinden zich 
boscompartimenten. In het Land van Waas vormt de Barbierbeek een 
duidelijk ingesneden beekvallei. Beekbegeleidende bossen en graslan-
den maken er samen met de structuurrijke waterloop de natuurwaar-
den uit. 

                                                         

2 Hydrografisch behoort de Moervaartdepressie thans tot het bekken van de Gentse 
Kanalen. 
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De Durme-Moervaartdepressie is een vlakke, natte depressie van gras-
landen met weinig bewoning, talrijke (populier)-bossen en weidse ver-
gezichten. 

Ten zuiden van Sint-Niklaas bevinden zich de valleien van de Beneden-
Schelde en de Durme. Hieraan zijn belangrijke natuurwaarden gekop-
peld. Bossen en graslanden nemen er grote oppervlakten in. Talrijke 
sloten, afgesneden meanders en oude uitgravingen vormen er zeer goe-
de biotopen voor rietlanden, verlandingsvegetaties en wilgenstruwelen. 

De overgang tussen het Land van Waas en de valleien van de Beneden-
Schelde en de Durme wordt gevormd door de Wase cuesta. De Wase 
cuesta strekt zich uit van Waasmunster tot Haasdonk, over Temse. De 
cuesta is met het front naar het zuiden gericht (relatief steile zuidrand) 
en heeft een zwak afhellende noordflank. Een cuesta komt voor waar 
een zwak hellende resistente laag onder en boven door niet-resistente 
lagen begrensd wordt. Zodra de bovenliggende zachte laag door erosie 
wordt verwijderd, komt het zwak hellende oppervlak van de resistente 
laag bloot te liggen. De resistente laag bestaat hier uit Boomse klei. 
Hierop ligt een zand- en zandleemlaag, aangevoerd tijdens de ijstijden. 
Naar het noorden toe zijn de afzettingen zandig, meer zuidelijk is 
veeleer zandleem afgezet. 

Op enkele plaatsen zijn de dekzanden opgestoven tot duidelijk geac-
centueerde stuifzandruggen. 

- De stuifzandrug Maldegem – Stekene vormt een natuurlijke 
corridor in het noorden van het Waasland, ter hoogte van de 
kernen Moerbeke en Stekene. 

- Verder komen nog twee belangrijke stuifzandruggen voor op 
het grondgebied van de gemeente: een zuidwest-
noordoostgerichte strook op de zuidrand van de cuesta en een 
zuid-noordgerichte strook van Waasmunster tot Puivelde. 

Tijdens het begin van het Holoceen3 werden de droge dekzanden op-
nieuw op verschillende plaatsen opgestoven waardoor landduinen ont-
stonden. Dit gebeurde vooral boven op de stuifzandruggen, zodat het 
reliëf hiervan nog meer geaccentueerd werd. 

 

Figuur 8. Dwarsdoorsnede doorheen het Waasland 

 

Andere belangrijke elementen van de natuurlijke structuur op dit ni-
veau zijn de bosstructuur en de open-ruimteverbindingen. 

- In de regio komt een Z-vormige bosstructuur voor. Deze be-
vindt zich op de voor de landbouw minder geschikte zand-
gronden. Dit zijn de stuifzandruggen van Maldegem – Stekene 
en van Beveren – Waasmunster – Stekene. 

                                                         

3 Het Holoceen is de meest recente periode van het Quartair, het geologisch tijdperk 
dat begon na de laatste ijstijd (ca. 10.000 jaar geleden) en dat tot op heden 
voortduurt. 
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- Tussen Beveren en Sint-Niklaas en tussen Sint-Niklaas en Bel-
sele komen belangrijke open-ruimteverbindingen voor. 

 

 

3.2.2.3 economie 

Sint-Niklaas is gelegen op het kruispunt van twee belangrijke economi-
sche assen. 

- Enerzijds is dit de as Antwerpen – Gent, met de steden Loke-
ren, Sint-Niklaas en Beveren. Sterk structurerend voor de regio 
is de autosnelweg E17 en de Waaslandhaven in Antwerpen. 

- Anderzijds betreft het de ruimtelijk-economische as Sint-
Niklaas – Mechelen, met de kernen Temse, Bornem, Puurs en 
Willebroek. Deze as is geënt op de gewestweg N16. 

In de nabije omgeving bevindt zich de economische as Lokeren – Zele, 
die geënt is op de N47. Verder doet zich ook lintontwikkeling voor van 
economische activiteiten langs de gewestwegen Antwerpen – Gent 
(N70) en Antwerpen – Zelzate (N49/E34) en de provincieweg Sint-
Niklaas – Hulst (N403). Hier en daar zijn ook verspreide bedrijventer-
reinen aanwezig. 

Sint-Niklaas kent een vrij grote tertiaire sector (73% van de totale te-
werkstelling). De industriële sector kent een zekere specialisatie in de 
textielindustrie, en in mindere mate in niet-metaal, mineralen en ma-
chinebouw. 

 

 

3.2.2.4 verkeer en vervoer 

De lijninfrastructuur op regionaal niveau heeft een dubbele oriëntatie. 

Tussen Gent en Antwerpen doorkruisen enkele belangrijke lijninfra-
structuren het Waasland in oost-westrichting: 

- de autosnelweg E17 Antwerpen – Gent; 
- de gewestweg N70 Antwerpen – Gent; 
- de hoofdspoorlijn Antwerpen – Gent; 
- de expressweg N49 Antwerpen – Knokke (deels omgevormd 

tot autosnelweg E34); 
- de rivieren Schelde en Durme. 

In noord-zuidrichting verbinden een aantal lijninfrastructuren het 
Waasland met het binnenland: 

- de gewestweg N16 Sint-Niklaas – Mechelen; 
- de gewestweg N41 Sint-Niklaas – Dendermonde; 
- de gewestweg N47 Lokeren – Dendermonde; 
- de provinciale weg N403 Sint-Niklaas – Hulst; 
- de spoorlijn Lokeren – Dendermonde; 
- de spoorlijn Sint-Niklaas – Mechelen. 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas loopt in oost-westrichting een 
bundel hoogspanningsleidingen (70, 150 en 380 kV). Ook in noord-
zuid-richting lopen hoogspanningsleidingen (70 en 150 kV). 

Kaart 8. Bestaande ruimtelijke structuur van de regio 

 



INFORMATIEF GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  66  

3.3 evolutie van de ruimtelijke structuur 

3.3.1 Sint-Niklaas 

3.3.1.1 de structuur rond 1775 

In deze periode was overwegend landbouw en natuur aanwezig in het 
Waasland. Reeds van oudsher was het Waasland een zeer versnipperd 
landschap. Dit kwam tot uiting in de kleinschalige perceelsstructuur, in 
het zeer dicht en diffuus wegennet zonder hiërarchie en in het groot 
aantal gelijkwaardige kernen. Gehuchten, lintbebouwing en verspreide 
bebouwing kwamen overal voor. 

In de achttiende eeuw groeide Sint-Niklaas langzamerhand uit tot het 
voornaamste handelscentrum van het Waasland. Dit had te maken met 
de bloei van de vlasteelt en de wolproductie en met de gunstige geogra-
fische ligging op het kruispunt van de belangrijkste verbindingswegen 
tussen Zeeland en Brabant enerzijds en tussen Antwerpen, Brugge en 
Gent anderzijds. Sint-Niklaas verkreeg op die manier een grotere bete-
kenis dan de omliggende dorpen. Nochtans kon de rol ervan niet ver-
geleken worden met historische steden als Hulst of Dendermonde. 
Sint-Niklaas kende in deze periode nog geen echte stedelijke ontwikke-
ling. Pas in het begin van de negentiende eeuw werd de pre-industrële 
wolweverij opgericht en later begon de eerste industriële katoenweverij 
te werken. Dit was de start van de intensieve ontwikkeling van de tex-
tielproductie in Sint-Niklaas. 

Belangrijk structuurbepalend element in de omgeving was de verbin-
ding Antwerpen – Gent. Deze verbinding lag ruim ten zuiden van Sint-
Niklaas en volgde het traject van de vroegere Romeinse heirbaan. Ra-
diale verbindingen naar Hulst, Sint-Gillis-Waas, Belsele, Elversele en 
Temse waren eveneens structuurbepalend. Hun belang was echter niet 
te vergelijken met deze van de invalswegen van de steden. Tenslotte 
was ook de verbinding langs de Schelde via Burcht, Kruibeke, Rupel-
monde, Temse, Elversele, Waasmunster en Lokeren van belang voor 
de regio. 

Bebouwing in Sint-Niklaas bevond zich in de onmiddellijke omgeving 
van de centrale dries4 (de huidige Grote Markt) en als lintbebouwing 
langs de belangrijkste verbindingen. Allerlei gehuchten, lintbebouwing 
en verspreide bebouwing waren kenmerkend voor het gebied. 

Tussen Sint-Niklaas en het traject van de heirbaan bevonden zich ver-
schillende bossen. Ze lagen op de stuifzandruggen Beveren – Waas-
munster en Waasmunster – Puivelde – Stekene. Deze bossen vormden 
een overblijfsel van het groot middeleeuws ‘Koningsforeest’, dat het 
zandgebied van het Waasland bestreek. 

 

 

3.3.1.2 de structuur rond 1900 

Rond het midden van de negentiende eeuw werd de verbinding tussen 
Antwerpen en Gent gerealiseerd (de N70) door het rechttrekken van 
bestaande wegen en toevoeging van nieuwe delen. De heirbaan Ant-
werpen – Gent verloor haar betekenis. In deze periode werd ook de 
verbinding gemaakt naar Hamme met een brug over de Durme. 

                                                         

4 Verzamelplaats voor het vee, waarrond de bewoning zich organiseerde. 
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Ongeveer parallel met de N70 werd rond 1850 de spoorlijn Antwerpen 
– Gent aangelegd. Deze spoorlijn en het station van Sint-Niklaas had-
den een sterk structuurbepalende invloed. De stedelijke ontwikkeling 
deed het belang van Sint-Niklaas toenemen. De bebouwing breidde uit 
met de negentiende-eeuwse stationswijk ten zuiden van de spoorweg en 
met allerlei bedrijvigheid in de omgeving. De Stationsstraat werd een 
belangrijke as. 

De stad Sint-Niklaas onderscheidde zich van de omliggende open 
ruimte. Deze bleef gekenmerkt door een dicht en diffuus wegennet en 
door de aanwezigheid van allerlei gehuchten, lintbebouwing en ver-
spreide bebouwing. 

De verzorging van hulpbehoevenden en kansarmen werd vanaf het 
midden van de negentiende eeuw grotendeels verricht in hospitalen en 
rusthuizen. Deze instellingen werden ingeplant in een aantal op elkaar 
aansluitende straten, zoals de Lodewijk De Meesterstraat en de Sint-
Vincentiusstraat. Dit had het ontstaan van een specifieke wijk tot ge-
volg. 

 

 

3.3.1.3 structuur rond 1940 

Tijdens het Interbellum floreerde de textielnijverheid, maar ook de 
bouwsector en de metaalconstructie deden het goed. Het traject van de 
N70 werd vervolledigd met een zuidelijke omleiding rond Sint-Niklaas. 
Het oud traject van de heirbaan Antwerpen – Gent bleef herkenbaar 
maar van geringe betekenis. De verbinding evenwijdig aan de Schelde 
werd in Temse aangepast. Sint-Niklaas werd het kruispunt van nieuwe 
spoorlijnen naar Mechelen, Dendermonde en Hulst. Deze ontwikke-
lingen waren belangrijk voor de verdere industrialisatie van Sint-
Niklaas. Ook Temse en Hamme breidden in deze periode gevoelig uit. 

De bebouwing in Sint-Niklaas breidde uit met moderne wijken met een 
charmant art deco-karakter, zoals tussen de Truweelstraat en de Ant-
werpsesteenweg, aan de Veldstraat en de Lodewijk De Meesterstraat, 
in de omgeving van de Schoolstraat en de Moerlandstraat, in de omge-
ving van de Kasteelstraat en de Aerschotstraat, in de omgeving van de 
Landbouwersstraat, de Gasmetersstraat en langs de Driekoningen-
straat. 

De verschillende bossen op de stuifzandrug Beveren – Waasmunster – 
Stekene bleven aanwezig als een gordel ten zuiden van Sint-Niklaas. 

 

 

3.3.1.4 structuur rond 1990 

De aanleg van de E17 en van de Prins Alexanderlaan – Parklaan (N16) 
verhoogde de autobereikbaarheid van Sint-Niklaas. Ook de N16 was 
een grootschalige structuurbepalende infrastructuur. De verbinding 
naar Hamme werd eveneens aangesloten op de E17. Daartegenover 
stond de sluiting van de spoorlijnen naar Hulst en Dendermonde, die 
omgevormd werden tot fietspaden. 

Deze ontwikkeling zorgde voor een omkering van de structuur van de 
stad Sint-Niklaas: de gerichtheid op het station werd vervangen door 
een gerichtheid op de E17. Ten oosten en ten zuiden van de stedelijke 
agglomeratie werden industrieterreinen aangelegd met een gezamenlij-
ke oppervlakte van ca. 170 ha en uitgerust met de nodige infrastruc-
tuur. Het waren o.m. het Europark-Noord en het Industriepark-
Noord, die belangrijke tewerkstellingspolen vormden. 
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Sint-Niklaas maakte een sterke groei door, maar bleef toch een relatief 
compacte stad. Het voorzieningenniveau nam toe en de historische 
stadskern evolueerde tot een winkel- en dienstencentrum. De bebou-
wing breidde uit in de omgeving van de Plezantstraat-
Wegvoeringsstraat, in de omgeving van de Watermolenstraat, de Vin-
kenlaan-Zwaluwenlaan, de Slachthuisstraat-Begijnenstraat, in de rui-
me omgeving van de Magnolialaan en in de Broedersstraat-Kardinaal 
Cardijnlaan. Langs de Prins Alexanderlaan (N16) werd de hoogbouw 
van het Fabiolapark gerealiseerd.  

De omliggende dorpen maakten eveneens een groei door en breidden 
verder uit. De lintbebouwing werd versterkt. Op de stuifzandrug ver-
dwenen vele van de vroegere bossen. 

Na 1970 werd de N41 verder doorgetrokken ten zuiden van Hamme en 
ten noorden van de N70 tot zijn huidige traject Dendermonde – Sint-
Niklaas. De oostelijke ring werd tot aan het station gerealiseerd. 
Stadsuitbreidingen bevonden zich in de Clementwijk, in beperkte mate 
aan de zuidkant van Sint-Niklaas (omgeving Smisstraat) en ten oosten 
in de omgeving van de Raapstraat. Zeer manifest waren de aanleg van 
de huidige bedrijventerreinen, in het bijzonder langsheen de E17. 

Kaart 9. Historische evolutie van de stad Sint-Niklaas 

 

 

3.3.2 Belsele 

Belsele wordt beschouwd als één van de oudste Wase nederzettingen. 
Vermoed wordt dat de dorpskom ontstaan is langs de baan Antwerpen 
– Gent – Rijsel. 

Tot de eerste helft van de twintigste eeuw behield Belsele zijn typisch 
karakter van Waas landbouwdorp. De productie bleef tot 1850 hoofd-
zakelijk afgestemd op vlas en graan. Daarna gebeurde een geleidelijke 
omschakeling naar veeteelt. Houthandel ten behoeve van de Wase 
steenbakkerijen was een belangrijke economische factor in de negen-
tiende eeuw. Daarnaast bestonden er kleine ambachtelijke bedrijven, 
zoals brouwerijen, weverijen, klompen- en schoenmakerijen. Rond 
1850 bestond Belsele vooral uit meer dan 340 landbouwbedrijven. De 
dorpskern situeerde zich rond Belseledorp, met een uitloper langs het 
Hof van Belsele. In de twintigste eeuw vond een bescheiden reconversie 
plaats naar voeding, bouw en textiel. 

Sinds de tweede wereldoorlog evolueerde Belsele tot een groene, resi-
dentiële woongemeente, waarvan het gros van de beroepsbevolking 
naar Sint-Niklaas en in mindere mate naar Antwerpen pendelde. De 
uitbreidingen van de Molenwijk en de Populierenwijk werden aange-
legd. 

Het gehucht Puivelde vormt momenteel een afzonderlijke entiteit. Pas 
rond 1900 werd het een zelfstandige parochie. 

 

 

3.3.3 Nieuwkerken 

De woonkern Nieuwkerken groeide rond een Onze-Lieve-Vrouwkapel, 
die omstreeks 1143 ten noordwesten van het huidige kerkplein stond. 
In 1294 werd Nieuwkerken een afzonderlijke parochie. Rond 1780 
situeerde de bebouwing zich vooral rond de Nieuwkerkenstraat en de 
Gyselstraat, met uitlopers naar de Pastorijstraat, waarlangs toen reeds 
een omwalde pastorij gelegen was, en de Vrasenestraat. 
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Tot het begin van de twintigste eeuw was Nieuwkerken in hoofdzaak 
een agrarische gemeente, gericht op de productie van vlas en graan. 
Veeteelt en fruitteelt waren nieuwe accenten bij de aanpassing van de 
landbouwactiviteiten. Daarnaast waren er ook kleinschalige bedrijven 
zoals de spinnerijen en weverijen, klompenmakerijen, houthandelsza-
ken en vooral vlasserijen. 

Sedert 1950 evolueerde Nieuwkerken vrij snel tot een groene woonge-
meente met een opvallende pendel naar Sint-Niklaas en Antwerpen. 

 

 

3.3.4 Sinaai 

Waarschijnlijk ontstond Sinaai als een Frankisch driesdorp in de peri-
ode 400-800. In 1219 deed Johanna van Constantinopel een schenking 
aan Sinaai. Het betrof een rechthoekig stuk grond, dat overeenkomt 
met de terreinen van de huidige Dries, het gemeentehuis, de kerk en het 
kerkhof. 

Vanuit het dorpscentrum ontwikkelde Sinaai zich geleidelijk langs twee 
verkeersassen: de baan Gent – Hulst en de verbindingsweg met de heer-
lijkheid Zwaanaarde. Een tweede, kleinere groeipool was de vertakking 
van de Hulstbaan vanuit Daknam naar Leebrug en Zwaanaarde. 

De fraaie, landelijke aanblik van Sinaai werd niet geschonden door de 
industrialisatiegolven van de negentiende eeuw. Sinaai leverde wel ar-
beiders voor de fabrieken, maar bezat zelf omzeggens geen nijverheid 
van betekenis. In 1825 waren er drie textielbedrijven en diverse brou-
werijen werkzaam. Tegenover het blijvende belang van de boerenstiel 
en de kleinere ambachten en de middenstand waren deze vormen van 
industriële productie veeleer randfenomenen. Momenteel is de land-
bouw voornamelijk afgestemd op de veeteelt. De klassieke textielver-
werking kwijnde geleidelijk aan weg vanaf 1900. 
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3.4 bestaande nederzettingsstructuur 

3.4.1 algemene opbouw 

De bebouwing is in Sint-Niklaas alomtegenwoordig over quasi gans 
het grondgebied van de gemeente. Over de open ruimte strekt zich een 
samenhangend netwerk van bebouwde linten uit, die de verschillende 
kernen onderling met elkaar verbindt. Enkel de omgeving van de 
Moervaartdepressie en het kanaal van Stekene, ten westen en ten 
noorden van de kern Sinaai, is grotendeels gevrijwaard gebleven van 
bebouwing. 

Binnen dit samenhangend netwerk van linten tekenen zich enkele con-
centraties en patronen af van bebouwing en voorzieningen. Op basis 
van grootte, bebouwingsdichtheid en voorzieningenniveau kunnen de 
kernen en gehuchten hiërarchisch geordend worden. 

- De stad Sint-Niklaas vormt, met ca. 47.000 inwoners, de groot-
ste en belangrijkste kern binnen de gemeente en in de regio. De 
stedelijke structuur vormt een relatief compact geheel, met een 
grote verwevenheid en menging van allerhande functies en ac-
tiviteiten op verschillende schaalniveaus. Hierdoor onder-
scheidt de stad zich duidelijk van het omliggende landschap, 
alhoewel ze er ruimtelijk mee verbonden is door de vele lintbe-
bouwing. 

- De kernen Belsele, Nieuwkerken en Sinaai zijn kleinere kernen 
in het buitengebied, met voorzieningen op het niveau van de 
kern. Hun inwonersaantal ligt tussen de 5.000 en de 9.000. 

- Puivelde, Zwaanaarde, Hemelsbreedte en De Ster zijn gehuch-
ten en woningconcentraties waar de lintstructuur zich plaatse-
lijk verdicht en waar enige voorzieningen voorkomen. 

In het gebied tussen de stad Sint-Niklaas, Nieuwkerken en De Ster 
komt de verlinting voor in een dicht patroon van ongeveer orthogonale 
wegen. Dit gebied ten oosten van de stad kan getypeerd worden als een 
rasterlandschap. 

3.4.1.1 stad Sint-Niklaas 

De stad Sint-Niklaas vormt een relatief compact geheel van woningen, 
voorzieningen en bedrijvigheid. Het is de meest verdichte en uitgeruste 
ruimte binnen de gemeente. Praktisch alle voorzieningen op gemeente-
lijk niveau bevinden zich hier. Ook de bovenlokale voorzieningen zijn 
grotendeels geconcentreerd in de stad: scholen, rusthuizen, ziekenhui-
zen, handelszaken, diensten, sportvoorzieningen, ontmoetingscentra, 
… 

De stad is enerzijds gericht op het station en anderzijds op de aanslui-
ting met het hoofdwegennet. Via de spoorlijn Gent – Antwerpen en de 
E17 en de N70 staat de kern in verbinding met de grootsteden en de 
omliggende steden. Via de spoorlijn naar Mechelen en de N16 staat 
Sint-Niklaas in relatie met Temse en Mechelen. 

De stad kent een concentrische opbouw, met als centrale plaatsen de 
Grote Markt en het station. 

- Het centrale stadsdeel is een dichtbebouwd gebied waarin de 
meeste voorzieningen geconcentreerd zijn. Het betreft zowel 
bovenlokale als gemeentelijke en plaatselijke voorzieningen op 
het niveau van de buurt. Deze voorzieningen komen verweven 
voor met de woonfunctie. Grootschalige voorzieningen die hier 
voorkomen zijn o.m. de stedelijke diensten, scholen, overhe-
den, ziekenhuizen, cultureel centrum, station, commercieel cen-
trum en sportvelden. 

- Aan de rand van dit centrale stadsdeel komt de suburbane be-
bouwing voor. Het zijn vooral randstedelijke woongebieden, 
die een lagere dichtheid kennen en die bijna uitsluitend gericht 
zijn op de woonfunctie. Ten zuiden van het centrale stadsdeel, 
in de omgeving van het kruispunt van de N16 en de N70, ko-
men enkele hoogbouwcomplexen voor. 

Het stedelijk weefsel heeft praktisch langs alle invalswegen uitwaaie-
rende lintbebouwing. 
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3.4.1.2 kernen 

De kernen van de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai vor-
men belangrijke concentraties van bebouwing en voorzieningen in het 
buitengebied. De belevingswaarde verschilt sterk met deze van het ste-
delijk weefsel en ademt een dorpssfeer uit. 

In de centra van de kernen is de bebouwingsstructuur sterk verdicht 
onder de vorm van aaneengesloten bebouwing. Hier situeren zich de 
lokale handelsactiviteiten. De kernen beschikken over een lokaal voor-
zieningenniveau, gericht op de plaatselijke bevolking. Ze hebben een 
eigen school, eigen sportvoorzieningen, een rusthuis, een station, … 
Aan de rand van de kernen bevinden zich recente uitbreidingen met 
verkavelingen van een lage woningdichtheid. 

De kernen zijn historische dorpen, die elk hun eigenheid hebben. 

Belsele heeft functioneel de sterkste relatie met Sint-Niklaas en is de 
meest verstedelijkte kern. De kern is gelegen tussen de spoorweg en de 
N70, en is opgebouwd rond een centrale oost-west-as van dichte be-
bouwing. Hierop takken verschillende noord-zuid-assen aan met lint-
ontwikkelingen. Ten zuiden van de N70 ligt de Populierenwijk. 

Nieuwkerken bevindt zich ten oosten van de stad in een landelijke om-
geving. Nieuwkerken is ruimtelijk sterk verbonden met Sint-Niklaas, 
maar is toch een onafhankelijke kern. De dichtste bebouwing bevindt 
zich als een langgerekt lint tussen de markt en het station en een deel 
langs de N451. Ten zuidwesten bevindt zich, iets afgescheiden van de 
centrumbebouwing, de Wallenhofwijk. 

Sinaai is de meest landelijke kern en kent een sterke relatie tot de om-
liggende natuur en landbouw. Het is een compacte kern, gelegen in het 
westen van de gemeente tussen de stuifzandrug en de Moervaartde-
pressie. De dichtste bebouwing situeert zich rond de centrale dries, met 
nieuwe ontwikkelingen in noordelijke richting. Hier bevindt zich de 
Papenakkerwijk. In alle richtingen sluiten linten van bebouwing aan. 

3.4.1.3 gehuchten en woningconcentraties 

Buiten de stad en de kernen van de deelgemeenten komen, langsheen 
het netwerk van lintbebouwing, bepaalde plaatsen voor waar de be-
bouwingsdichtheid groter is en waar enkele voorzieningen geconcen-
treerd zijn. De belangrijkste hiervan is Puivelde, dat kleiner is dan de 
kernen Belsele, Nieuwkerken of Sinaai, maar toch groter dan de overi-
ge gehuchten en woningconcentraties. Andere gehuchten zijn Zwaan-
aarde, Hemelsbreedte (in de omgeving van het station van Sinaai) en 
De Ster. 

Puivelde bevindt zich in de lintontwikkeling tussen Sinaai en Sint-
Niklaas en is gelegen op de stuifzandrug. In Puivelde is de bebouwing 
denser dan in de rest van het lint tussen Sinaai en Sint-Niklaas. Er be-
vinden zich enkele voorzieningen en een aantal kleine bedrijven. Pui-
velde staat in relatie tot de bosrestanten op de stuifzandrug met de 
residentiële woonparken. Puivelde behoort tot de deelgemeente Belsele, 
maar is sterk aangewezen op Sint-Niklaas voor wat betreft diensten en 
voorzieningen. 

Zwaanaarde ligt helemaal in het westen van de gemeente, nabij de 
Moervaart. Het gehucht ligt op het einde van de lintontwikkeling. Tus-
sen Zwaanaarde en Sinaai bevindt zich een bijna continu lint van be-
bouwing. Zwaanaarde ligt vrij afgelegen en heeft een zeer beperkt 
voorzieningenniveau. Voor basisvoorzieningen is het op Sinaai aange-
wezen. De relatie met de omgevende open ruimte is er nog zeer sterk 
aanwezig. De hoofdfunctie van dit gehucht beperkt zich tot landelijk 
wonen. 

Het gehucht Hemelsbreedte situeert zich in de omgeving van het station 
van Sinaai, gelegen tussen de kernen van Sinaai en Belsele. Het gehucht 
bestaat uit verkavelingstructuren van recente datum rond een centraal 
groenelement (het Patersbos). Er bevinden zich een beperkt aantal 
voorzieningen. De buurt is gericht op Sinaai en Belsele. 
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De Ster is een knooppunt van wegen met lintbebouwing en bevindt 
zich ten oosten van de stad, nabij het recreatiepark De Ster. De aanwe-
zige voorzieningen zijn sterk verweven met de ontwikkelingen langs de 
N70. 

 

 

3.4.1.4 rasterlandschap ten oosten van de stad 

Het gebied tussen Sint-Niklaas, Nieuwkerken en De Ster is een verste-
delijkt gebied van continue linten op een quasi orthogonaal wegenpa-
troon. Het gebied wordt daarbij nog eens in oost-westrichting door-
sneden door de spoorweg Sint-Niklaas – Antwerpen. Het is een resi-
dentiële woonomgeving, waarvan het karakter nog versterkt wordt 
door de bomenrijen langsheen de as Bellestraat – Zonneken. Het ras-
terlandschap staat onder een sterke verstedelijkingsdruk. 

In de mazen van dit netwerk van linten situeren zich hoofdzakelijk 
ingesloten landbouwkamers. Hier primeren de grondgebonden teelten, 
en op sommige plaatsen werden landbouwpercelen omgezet tot bos. 
Sommige mazen hebben een invulling gekregen met andere functies 
(industrieterrein, sportterrein). 

 

 

3.4.1.5 woonparken 

In de bossen tussen Belsele en Puivelde bevindt zich een woonpark, in 
de omgeving van de Gouden Leeuw. De bebouwing is geënt op een 
ruim verkavelingpatroon met lage dichtheid. Het gaat om villawonin-
gen in een groene omgeving.  

3.4.1.6 lintbebouwing 

Sint-Niklaas kenmerkt zich door een sterke aanwezigheid van lintbe-
bouwing. De verschillende kernen worden onderling verbonden door 
langgerekte woonlinten en opgenomen in een quasi ononderbroken 
lintenpatroon. Deze linten zijn ontwikkelingen van opeenvolgende 
woningen langs verbindingswegen, waarbij de achterliggende open 
ruimte onaangeroerd blijft. Ze bestaan uit vrijstaande woningbouw, 
soms aan één zijde, maar meestal aan beide zijden. In dit geval wordt 
de beleefbaarheid van de open ruimte erg beperkt en wordt de lees-
baarheid van de ruimtelijke structuur bemoeilijkt. Het is niet steeds 
duidelijk waar de ene kern eindigt en waar de andere kern begint. 

Linten komen voor over praktisch gans het grondgebied van de ge-
meente. In enkele gebieden zijn ze minder uitdrukkelijk aanwezig: rond 
de Moervaartdepressie en het Kanaal van Stekene, in het Lokerse 
Houtland, ten zuiden en ten noordoosten van Belsele en rond De Ster. 

 

 

3.4.1.7 zonevreemde woningen 

In Sint-Niklaas komen heel wat zonevreemde woningen voor. Op basis 
van een inventaris van alle woningen die niet gelegen zijn in woonge-
bied volgens het gewestplan, in een gebied voor wonen volgens be-
staande BPA’s of in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling wor-
den 1.036 zonevreemde woningen geteld5. 

                                                         

5 Gegevens volgens de voorlopige inventaris van de zonevreemde woningen, 
december 2003. 
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Deze komen sterk verspreid voor over gans het grondgebied van de 
gemeente. Een groot aandeel ervan sluit aan bij de lintbebouwing in de 
open ruimte; het betreft dan woningen die zich bevinden buiten de 
strook woongebied van 50 meter ten opzichte van de weg. 

De meeste zonevreemde woningen bevinden zich in agrarisch gebied 
volgens het gewestplan. De verdeling van de zonevreemde woningen 
over de verschillende zones volgens het gewestplan is als volgt: 

- agrarisch gebied: 733 (72%); 
- bosgebied: 63 (6%); 
- groengebieden: 77 (7%); 
- industriegebied: 97 (9%); 
- zone voor openbaar nut: 35 (3%); 
- recreatiegebied: 21 (2%); 
- valleigebied: 10 (1%). 

Daarnaast bevinden er zich in Sint-Niklaas ook enkele hoeves die po-
tentieel zonevreemd zijn. Het betreft hoeves die niet gelegen zijn in 
woongebied en die niet voorkomen in de landbouwtelling. Het gaat om 
108 potentieel zonevreemde woningen. 

Het totaal aantal zonevreemde en potentieel zonevreemde woningen 
op het grondgebied van Sint-Niklaas bedraagt aldus 1.144 woningen. 
dit is ongeveer 4% van het totale woningbestand (29.144 woningen in 
2002). 

Kaart 10. Bestaande nederzettingsstructuur 

Kaart 11. Ligging van de zonevreemde woningen 

 

3.4.2 de stad Sint-Niklaas 

3.4.2.1 ruimtelijk structurerende elementen 

EEN STERVORMIGE HANDELSSTRUCTUUR MET DE STATIONSSTRAAT 
ALS UITGESPROKEN WINKELSTRAAT 

De stad Sint-Niklaas kent een concentrische opbouw, gebaseerd op het 
historische stratenpatroon. De historische wegen komen samen op de 
Grote Markt, die fungeert als centrale stedelijke ontmoetingsruimte. In 
de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt en aanpalende straten 
bevindt zich het kernwinkelgebied van de stad. Dit kernwinkelgebied 
bevindt zich ongeveer centraal in het gemengd centrumgebied. Dit 
wordt op zijn beurt omgeven door een suburbaan gebied, met wonin-
gen, bedrijventerreinen en sportaccommodaties. 

Het kernwinkelgebied bezit een stervormige structuur die vertrekt van-
uit de Grote Markt. De Stationsstraat vormt hierin de meest uitge-
sproken winkelstraat. Het is een ruimtelijke entiteit met een duidelijk 
begin- en eindpunt (de Grote Markt en het Stationsplein). De overige 
winkelstraten kennen wel een duidelijk beginpunt, namelijk de Grote 
Markt, maar bezitten geen eindpunt. Ze deinen in een stervormige 
structuur verder uit via de Ankerstraat, de Plezantstraat en de Kokkel-
beekstraat – Knaptandstraat. 
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DE GROTE MARKT ALS ACTIVITEITENRUIMTE 

De Grote Markt heeft van oudsher een bijzondere plaats ingenomen in 
het stedelijk weefsel. De oorspronkelijke dries kreeg gaandeweg een 
meer commerciële inslag. De grote open plek leende zich immers uit-
stekend voor het organiseren van allerhande markten. Deze historische 
marktfunctie is tot op vandaag aanwezig. Daarnaast fungeert de ruim-
te als stedelijke ontmoetingsplek, getuige de organisatie van talrijke 
evenementen zoals het circus, de Vredesfeesten (startplaats ballon-
vaart), enz. De aanwezigheid van het stadhuis geeft het plein ook een 
politiek-geografische betekenis. 

De Grote Markt werd onlangs heringericht volgens het Margaretha-
plan. Daarbij werd het grote onbebouwde oppervlak van de Grote 
Markt beschouwd als een stedelijke kwaliteit die moest gehandhaafd 
worden. De betekenis van deze ruimte zal vooral die zijn van evene-
mentenplaats, terwijl de permanente inrichting zich vooral langs de 
randen van het plein bevindt. Daarnaast zal de Grote Markt ook een 
functie vervullen in de verkeerscirculatie en parkeermogelijkheid. Het 
parkeren vindt plaats in een halfopen parkeerplaats langs de randen 
van het plein. De herinrichting heeft ook rekening gehouden met de 
relatie tussen het eigenlijke plein en de omgeving. 

 

 

EEN COMPACT CENTRUMGEBIED 

Het gemengd centrumgebied is een compact en dens geheel van wonin-
gen, voorzieningen en bedrijven. Het gebied typeert zich door een 
ruimtelijke structuur van gesloten bouwblokken. Deze bouwblokken 
vormen continue wanden die de openbare ruimte van straten en plei-
nen definieert. 

In het centrumgebied komen een beperkt aantal parken en groene plei-
nen voor. Het grootste stadspark is het vroegere domein van het kas-
teel Walburg (ca. 6,5 ha), gelegen op wandelafstand van de Grote 
Markt. De overige parken en groene pleinen zijn heel wat kleiner: het 
Casinopark, het Museumpark, het Koningin Elisabethplein en het 
Prins Leopoldplein. Deze situeren zich in het gebied ten noordoosten 
van de Grote Markt. 

In de binnengebieden van de bouwblokken komen vaak grootschalige 
voorzieningen en industriële panden voor. Het betreft voorzieningen 
met het accent op openbare dienstverlening (stadhuis, postkantoor, 
administratief centrum, vredesgerecht, lokaal integratiecentrum, …), 
schoolcomplexen (lagere en middelbare scholen), culturele voorzienin-
gen (stedelijke academie, stadsschouwburg, museum), voorzieningen in 
de zorgsector (ziekenhuizen en psychiatrische instellingen) en groot-
schalige kleinhandel (supermarkten). 

Ook bedrijven komen verweven voor met de woonfunctie. Drie sites 
vallen hierbij bijzonder op: 

- SVK is een groot bedrijf van bouwmaterialen met een regionale 
uitstraling. Deze steenbakkerij is een historisch gegroeid bedrijf 
nabij de klei-ontginningsgebieden ten westen van de stad. 
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- In de Driekoningenwijk en de Gazometerwijk bevinden zich 
een aantal bedrijven, die een ruimtelijk geheel vormen nabij de 
bedding van de oude spoorweg Sint-Niklaas – Terneuzen. De 
grootschaligheid van de bedrijfsgebouwen contrasteert fel met 
de omliggende arbeiderswoningen. Een deel van de site tussen 
de Wegvoeringsstraat en de oude spoorweg ligt momenteel 
braak. 

- In de omgeving van de Lindenstraat en de Lamstraat bevindt 
zich een groot metaalverwerkend bedrijf. Hier steken de groot-
schalige bedrijfsgebouwen schril af tegen de omringende arbei-
derswijk. 

 

 

GROOTSCHALIGE INFRASTRUCTUREN IN HET CENTRUM 

Het stedelijk centrumgebied wordt doorsneden door twee grootschali-
ge infrastructuren: de spoorweg en de as Parklaan – Grote Markt – 
Plezantstraat. 

- De spoorweg Gent – Antwerpen, met hieraan gekoppeld het 
station, situeert zich op het niveau +1. De ringweg (R42 – 
Spoorweglaan) vergezelt de spoorwegdijk op maaiveldniveau. 
De ruimte onder de spoorweg zelf is momenteel onbenut, wat 
de betonnen constructie tot een snede in het stedelijk weefsel 
maakt. De combinatie van spoorweg en ringweg vormt een 
sterke barrière tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van 
het centrumgebied. 

- De Prins Alexanderlaan – Parklaan (N16) werd in de jaren 
1950 aangelegd dwars door het oude kasteelpark Walburg. In 
de jaren 1970 verkreeg ze haar huidig snelwegachtig profiel, 
wat een snelle verbinding opleverde tussen de stadskern en de 
E17. De aanleg van deze brede verkeersweg betekende een vrij-
geleide voor de stedelijke ontwikkeling in zuidelijke richting. 

Aan het kruispunt van de Prins Alexanderlaan (N16) en de 
N70 staan vijf hoge appartementsgebouwen, als baken van de 
stedelijke ontwikkeling en de moderniteit in Sint-Niklaas (het 
Koningin Fabiolapark). Het Waasland Shopping Center werd 
ontwikkeld in de jaren 1970 als Koopcentrum Waasland en be-
vat een concentratie aan handelszaken met regionale uitstra-
ling. Het is gelegen aan de zuidelijke rand van het stedelijk cen-
trumgebied en wordt ontsloten via de Prins Alexanderlaan 
(N16). Het werd recent nog gerenoveerd en sterk uitgebreid tot 
een van de grootste shoppingcentra van Vlaanderen. 

 

 

MONOFUNCTIONELE UITBREIDINGEN 

Vanaf de jaren 1960 kwamen rond het stedelijk centrumgebied een 
aantal gebieden met een eerder monofunctionele invulling tot stand. 

- Het gaat in de eerste plaats om woonwijken met een louter re-
sidentiële inslag en een lagere bebouwingsdichtheid. De straten 
van deze nieuwe wijken werden ingericht als woonstraten of als 
woonerf. Groene speelpleinen vormen een welgekomen afwis-
seling in het woonweefsel. Het Adolf Daensplein en het Sint-
Jansplein in de Baenslandwijk zijn hier goede voorbeelden van. 

- Ten zuidoosten van het stedelijk centrumgebied bevinden zich 
de grootschalige industrieterreinen Europark-Noord, Euro-
park-West en Europark-Zuid. Ter hoogte van het kruispunt 
van de N70 en de Singel (R42) situeert zich een kleinhandels-
concentratie. 

- Aan de rand van het stedelijk centrumgebied bevinden zich vier 
recreatiepolen: de sportterreinen Puyenbeke in de Watermolen-
straat; het sportcomplex De Witte Molen tussen de Azalealaan 
en de Magnolialaan; het stedelijk zwembad langs de Koningin 
Astridlaan en het voetbalveld tussen de Kongostraat en de 
Abingdonstraat. Dit laatste is momenteel niet meer in gebruik. 
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Kaart 12. Bestaande ruimtelijke structuur van de stad Sint-Niklaas 

 

 

3.4.2.2 ruimtelijke patronen 

Naast de ruimtelijk structurerende elementen kunnen in de stad Sint-
Niklaas ook een aantal ruimtelijke patronen onderscheiden worden. 
Deze vormen de specifieke eigenheid van Sint-Niklaas, en kunnen ge-
hanteerd worden als basis bij de uitwerking van de gewenste ruimtelij-
ke structuur. 

 

 

CONCENTRISCHE OPBOUW 

De stad Sint-Niklaas kent grosso modo een concentrische opbouw. 
Hierin kunnen drie opeenvolgende lagen onderscheiden worden vanuit 
het centrum: de stadskern, het gemengde centrumgebied en het rand-
stedelijk gebied. 

De stadskern komt praktisch overeen met het historische stadsgedeelte 
van Sint-Niklaas. Hier bevindt zich de grootste concentratie van klein-
handel en horeca. De stadskern strekt zich uit tussen twee belangrijke 
polen van de stad, namelijk de Grote Markt en het station. 

Het gemengd centrumgebied bestaat uit aaneengeschakelde bouw-
blokken die meestal gesloten zijn. In de binnengebieden van deze 
bouwblokken bevinden zich vaak grootschalige voorzieningen, zoals 
scholen, ziekenhuizen, bedrijven of administraties. De structuur van 
het gebied wordt bepaald door het historisch stratenpatroon en de 
spoorlijn. Verder van het centrum af deint deze dichte bebouwing uit 
langs verschillende straten, die linten van gesloten bebouwing vormen 
in de aansluitende open bebouwing. 

De randstedelijke gebieden sluiten aan op het dichtbebouwde gebied. 
- In het noorden en het zuiden gaat het vooral om woongebieden 

met een lagere dichtheid. Het betreffen concentraties van be-
bouwing die groepsgewijs ontwikkeld werden binnen het be-
staande wegennet. Qua structuur vormen ze aparte entiteiten, 
ingepast in het stratenpatroon. De woningen liggen in een ruim 
patroon afgewisseld met open ruimten. Net ten zuiden van het 
centrumgebied, in de omgeving van het kruispunt van de N70 
met de N16, situeren zich het Waasland Shopping Center en 
enkele woontorens (het Koningin Fabiolapark). 

- Ten oosten en ten westen liggen bedrijvenzones. Het zijn mo-
nofunctionele gebieden met grootschalige gebouwencom-
plexen. 

Aan de rand van het gemengd centrumgebied bevinden zich eveneens 
enkele sporttereinen. 
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Figuur 9. Schematische aanduiding van de concentrische opbouw 

 

DRIE INFRASTRUCTUURLAGEN 

De infrastructuren en de bereikbaarheid hebben steeds een belangrijk 
invloed uitgeoefend op de ruimtelijke structuur van de stad. Uit de 
situering van functies en voorzieningen kan men de structurerende 
werking aflezen van drie infrastructuurlagen, die in verschillende peri-
odes van de geschiedenis aangelegd zijn. 

Een eerste herkenbare stadsontwikkeling zijn de linten langs de ver-
schillende historische uitvalswegen van de stad. Hier vindt men de oud-
ste bebouwing van de stad terug. De Grote Markt vormt het centrale 
punt van een radiale structuur van lintbebouwing langsheen de uit-
valswegen. Deze linten werden steeds verder uitgebouwd en vormen 
uitlopers van de stedelijke bebouwing. 

In een volgende fase heeft de aanleg van de spoorlijn en het station een 
bepalende invloed gehad op de stad en zijn structuur: een compleet 
nieuwe stadsontwikkeling heeft zich voorgedaan in het gebied tussen 
de Grote Markt en het station. Het betreft meer bepaald een homogeen 
aangelegd patroon van bouwblokken met enkele structurerende assen 
en pleinen. De Stationsstraat is de centrale as, die de verbinding vormt 
tussen de Grote Markt en het station. Aan de overkant van de spoor-
lijn hebben zich enkele bedrijven ontwikkeld. 

In een latere fase heeft de E17 de ontwikkelingen van de stad naar zich 
toe getrokken en de stad uitgerekt. Dit heeft geleid tot een radicale 
omkering van de oriëntatie van de stad. De stadsontwikkeling naar het 
zuiden toe heeft een grootschalig en open karakter. Het gebied tussen 
de N70 en de E17 wordt gestructureerd door de Parklaan die de ver-
binding legt tussen de E17 en de stad. Door de grote afstand tot de 
Grote Markt en de ruime opzet van het bebouwingspatroon mist dit 
gebied een herkenbaar stedelijk karakter. 
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Figuur 10. Schematische aanduiding van de drie infrastructuurlagen 

 

CONTINUÏTEIT EN DISCONTINUÏTEIT VAN HET STEDELIJK WEEFSEL 

Het centrale stedelijke weefsel van Sint-Niklaas vertoont een hetero-
geen en fragmentarisch karakter. Het continue patroon van gesloten 
bouwblokken waaruit de stad is opgebouwd wordt immers op heel wat 
plaatsen onderbroken door de aanwezigheid van grootschalige infra-
structuren en voorzieningen. 

De structuur van de gesloten bouwblokken past binnen het kader dat 
gecreëerd wordt door het patroon van de uitvalswegen. Deze bouw-
blokken vormen entiteiten van aaneengesloten woningbouw. De enti-
teiten vormen in bepaalde delen van de stad een duidelijk patroon dat 
het niveau van het aparte bouwblok overstijgt en past binnen een to-
taalconcept (bv. de Stationswijk, de Elisabethwijk en de Paddeschoot-
wijk). Andere bouwblokken zijn eerder willekeurig naast elkaar ont-
staan. Binnen de gesloten bouwblokken bevinden zich vaak grootscha-
lige gebouwen (scholen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, bedrijven 
en voorzieningen). 

Het patroon van de gesloten bouwblokken wordt op verschillende 
plaatsen doorbroken door de grootschalige functies. Concentraties van 
voorzieningen (scholen, ziekenhuizen, openbare instellingen, parken) 
en bedrijven bezitten het morfologische karakter van vrijstaande be-
bouwing in de open ruimte, die op deze manier discontinuïteiten gene-
reren in het stedelijk weefsel. Zo valt het gebied op rond de campus van 
Sint-Lucia en rond het Walburgpark, waar gebouwen van ziekenhui-
zen, scholen en rusthuizen gegroepeerd voorkomen, afgewisseld met 
groenzones. 

Daarnaast vormen ook enkele grootschalige infrastructuren barrières 
in de continuïteit van het stedelijk weefsel. Het betreft de spoorweg 
Sint-Niklaas – Antwerpen en de spoorweg Sint-Niklaas – Mechelen, 
met erlangs de R42. 
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Figuur 11. Schematische aanduiding van de onderbrekingen in het continue ste-
delijk weefsel 

 

3.4.3 de deelkernen 

3.4.3.1 Belsele 

ALGEMENE KENMERKEN 

Belsele, gelegen ten westen van Sint-Niklaas en langs de N70, staat 
onder een vrij grote verstedelijkingsdruk. Het dorp situeert zich tussen 
Sint-Niklaas en de bosrestanten op de stuifzandrug.  

De bebouwing spreidt zich als een lint uit langs Belseledorp en de Ein-
destraat. Aansluitend liggen de verkaveling van de Molenwijk, de Mie-
rennestwijk en – aan de overkant van de N70 – de Populierenwijk. Een 
aantal voorzieningen liggen in Belseledorp: het postkantoor, de politie, 
het gemeentehuis en de bibliotheek. In de Kerkstraat is het rusthuis en 
een school gelegen en iets buiten het centrum, ten noorden van het sta-
tion, is de begraafplaats gelegen. Langs de Sint-Andriesstraat ligt het 
cultureel centrum en het sportcomplex. 

 

 

BELSELEDORP 

Belseledorp bevindt zich tussen de spoorweg en de N70, ongeveer pa-
rallel met diezelfde N70. De kleinhandel, de kerk, de bibliotheek, de 
politie en het oud gemeentehuis bevinden zich langs deze as. Belsele-
dorp was de vroegere doortocht van Belsele, en heeft zijn verkeerska-
rakter behouden. Er zijn geen groenvoorzieningen aanwezig. Het cen-
trum staat door zijn ligging onder invloed van de N70 en de ontwikke-
lingen langs deze as. 
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GROENSTRUCTUREN - BOSSTRUCTUREN 

Belsele sluit aan bij de stuifzandrug en de bijhorende bosstructuren. 
Ook in Belsele zelf zijn vrij grote gehelen groen aanwezig. 

- Zo is er het parkgebied van het kasteeldomein. 
- Een tweede grote groenstructuur bevindt zich langs de Kerk-

straat tot aan de spoorweg. Aan de rand bevindt zich een han-
delsgebouw. 

- De bebouwing van de Koutermolenstraat loopt uit op de bos-
structuur. 

- Verder loopt de Belselebeek net ten zuiden van het centrumge-
bied. 

 

 

HANDEL EN VERSPREIDE BEDRIJVIGHEID 

Typisch voor Belsele is het voorkomen van bedrijvigheid verweven met 
en aansluitend bij het woonweefsel. Ook zijn door de nabijheid van de 
N70 veel handelszaken aanwezig in of nabij de kern. 

Zeer bepalend is het tuincentrum ten oosten van de oude spoorweg-
bedding, dat ruimtelijk een grote impact heeft. Gans het gebied tussen 
Rozenlaan en de N70, langs de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas – 
Dendermonde, wordt ingenomen door het bedrijf. 

 

 

POPULIERENWIJK, MOLENWIJK, MIERENNESTWIJK 

De Molenwijk en de Mierennestwijk liggen binnen de strook spoorweg 
– N70 en sluiten op deze manier vrij goed aan bij het centrum. Voor 
wat betreft de Mierennestwijk zijn nog concrete plannen voor een ver-
dere uitbreiding. 

De Populierenwijk daarentegen ligt ten zuiden van de N70, midden de 
open ruimte. De wijk sluit niet direct aan bij de bebouwing van de 
kern. Verkeerskundig is er een goede verbinding met het centrum door 
de ongelijkvloerse kruising van de Malpertuslaan – Hulstendreef en de 
N70. 

 

Kaart 13. Bestaande ruimtelijke structuur van Belsele 
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3.4.3.2 Nieuwkerken 

ALGEMENE KENMERKEN 

In het oosten van de gemeente situeert zich Nieuwkerken-Waas. Het 
gaat om een lintdorp onder sterke verstedelijkingsdruk. Het grootste 
deel van de bebouwing bevindt zich langs de N451 en de Nieuwkerken-
straat. Verder valt de verkaveling van het Wallenhof te noteren, waar-
door Nieuwkerken naar een kern evolueert. De voorzieningen liggen 
gespreid rond het centrale plein Ten Bos: ten oosten de begraafplaats, 
ten noorden de school met de sporthal, de bibliotheek en een museum, 
ten westen het rusthuis, het gemeentehuis, de politie en het gemeente-
park, ten zuiden het postkantoor. Verder naar het zuiden toe liggen de 
sportterreinen tussen de Wallenhofwijk en de spoorlijn Antwerpen – 
Gent. 

 

 

AS VRASENESTRAAT – TEN BOS – STATION 

De as Vrasenestraat – Ten Bos – station kan omschreven worden als 
een langgerekt straatdorp. Langs deze as bevindt zich de kerk met 
plein, het oud gemeentehuis, de begraafplaats en de kleinhandel met de 
stationsbuurt als eindpunt. 

 

 

BOUWBLOK PEPERSTRAAT – GYSELSTRAAT – PASTORIJSTRAAT 

Het bouwblok Peperstraat – Gyselstraat – Pastorijstraat, met zijn op-
vallende rastervormige structuur, sluit aan op de vorige as. Het kent 
eveneens een vrij dichte bebouwing, hoofdzakelijk gericht op wonen. 
Langs dit blok treft men beide scholen, het rusthuis, het gemeentehuis, 
de bibliotheek en de sporthal aan. Het binnengebied is open en bestaat 
hoofdzakelijk uit tuinen en opgaand groen. Er is een uitloper van deze 
blokvormige structuur langs de Gyselstraat. 

 

 

DE WALLENHOFWIJK EN DE SPORTTERREINEN 

Opvallend is de grootschalige woonuitbreiding Wallenhofwijk. De site 
is ongeveer volledig gerealiseerd. De ontwikkelingen vullen het gebied 
tussen de Nieuwkerkenstraat, de N451 en de Meesterstraat praktisch 
volledig op. Hierdoor verdwijnt de vroegere langgerekte structuur van 
het straatdorp. 

Aansluitend in zuidelijke richting liggen de sportterreinen aan de 
Meesterstraat. De zone strekt zich uit tot aan de spoorweg. 

 

Kaart 14. Bestaande ruimtelijke structuur van Nieuwkerken 
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3.4.3.3 Sinaai 

ALGEMENE KENMERKEN 

Sinaai ligt verder westwaarts tussen de stuifzandrug en de Moervaart-
depressie. De dichtste bebouwing bevindt zich rondom de centrale 
dries en in de verkavelingen in het noorden van de kern. Rond de cen-
trale dries vindt men het postkantoor, de politie, het gemeentehuis en 
iets verder de bibliotheek. Aan de overkant van de Vleeshouwersstraat 
vinden we het rusthuis, een cultureel centrum, een school en een uitge-
breid sportcomplex. Nabij het Tinelmuseum is nog een school gelegen. 

Richting Belsele ligt de verkaveling Hemelsbreedte rond het station 
van Sinaai. 

 

 

CENTRALE DRIES 

Sinaai is opgebouwd rond de centrale dries. De groene open plek, om-
zoomd met bomen, is steeds behouden gebleven en weerspiegelt het 
landelijk karakter van de kern. De dominante pleinwand is deze met 
het oud gemeentehuis. Andere zijden zijn woon-winkelranden. Aan-
sluitend bij de achterzijde van het oud gemeentehuis ligt de kerk met 
het oude kerkhof. Deze ruimte heeft een vrij besloten indruk die een 
sterke tegenpool vormt van het open plein. De dries en zijn omgeving 
zijn beschermd als dorpsgezicht. 

De laatste jaren zijn de centrumfuncties uitgewaaierd naar de invals-
wegen. Ze bevinden zich niet meer uitsluitend onder de kerktoren of 
rond de dries. Ook de nieuwe begraafplaats zorgde voor een verruimde 
centrumsfeer. 

 

VOORZIENINGEN NABIJ HET CENTRUM 

Ten oosten van de Vleeshouwerstraat bevindt zich een site die verschil-
lende functies herbergt. Er is een school, een rusthuis, een buurthuis, 
meerdere sportterreinen en een sporthal voorzien. Deze site leunt sterk 
aan bij het centrum. 

Ten zuiden van de centrale dries ligt een parkstructuur. Deze bestaat 
voornamelijk uit loofhout en er is ook een vijver aanwezig. 

 

 

PAPENAKKERWIJK 

Tussen Dries en de Vleeshouwersstraat bevindt zich in noordwestelijke 
richting een ruime, vrij recente woonuitbreiding: de Papenakkerwijk. 
De wijk neemt een grote oppervlakte in, in vergelijking met de kern en 
de kernbebouwing, en kent een heel andere morfologie dan de overige 
bebouwing in de omgeving van Sinaai, die vooral lintbebouwing is. 

 

 

LINTEN 

De drie belangrijkste invalswegen naar Sinaai kennen lintbebouwing 
die doorloopt tot aan de volgende kernen (Zwaanaarde, Puivelde en 
Belsele). Daarnaast is langs alle andere wegen in de buurt van Sinaai 
lintbebouwing ontwikkeld, die uitdeint of aansluit op andere linten. 

Kaart 15. Bestaande ruimtelijke structuur van Sinaai 
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3.5 bestaande open-ruimtestructuur 

3.5.1 fysisch systeem 

3.5.1.1 hydrografie 

Sint-Niklaas behoort tot twee grote hydrografische bekkens: het weste-
lijk deel van de gemeente behoort tot het bekken van de Gentse Kana-
len (via de Moervaart naar het Kanaal Gent-Terneuzen) en het ooste-
lijk deel tot het Beneden-Scheldebekken (via de Barbierbeek en de Wa-
terloop van de Hoge Landen). 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas komen geen grote stromen of 
rivieren voor. Enkel in de Moervaartvallei in het westen van de ge-
meente zijn waterelementen expliciet aanwezig: 

- het kanaal van Stekene en de Molenbeek op de grens met Ste-
kene; 

- de Moervaart op de grens met Moerbeke en Eksaarde. 
De vallei van de Moervaart is meteen ook het enige grote open-
ruimtegebied in de gemeente. 

Naast de Molenbeek heeft Sint-Niklaas nog een aantal grote beken: de 
Belselebeek, de Barbierbeek (de grootste beek van het Waasland) en de 
Klapperbeek. Op het grondgebied van de gemeente hebben ze echter 
weinig structurerende werking. 

Daarnaast doorkruisen nog heel wat kleinere beekjes de gemeente. 
Door het ontbreken van door reliëf gedifferentieerde beekvalleien zijn 
ze doorgaans nog nauwelijks als dusdanig herkenbaar. 

Een belangrijk deel van het grondgebied van Sint-Niklaas wordt door-
kruist door een kunstmatig (cultuur-historisch gegroeid) aangelegd 
ontwateringsnet, zodat talrijke akkers omgeven zijn door grachten. De 
geringste dichtheid wordt aangetroffen in de stuifzandgebieden, de 
grootste dichtheid treft men aan in de richting van de meersen en het 
valleigebied. Sommige beken zijn over grote lengte geheel versmolten 
in het slotenstelsel. 

 

 

3.5.1.2 reliëf en bodem 

Het grondgebied van Sint-Niklaas is relatief vlak. De hoogte varieert 
tussen 5 meter ten noorden van Sinaai, over 16 meter voor het grond-
gebied van de stad Sint-Niklaas zelf, tot 30 meter ter hoogte van de 
stuifzandrug aan de wijken Neerkouter en Kettermuit. Het reliëf heeft 
geen uitgesproken structuurbepalende invloed uitgeoefend op de be-
bouwing in de regio. 

De bodem is overheersend zandig tot lemig zandig. Op de stuifzand-
ruggen is zand overwegend, maar elders komen beide bodems gemengd 
door elkaar voor. 

- Grote gehelen van lemig zand bevinden zich in de oostelijke 
helft van Belsele en het noordoosten van Nieuwkerken. 

- Ten oosten van de stuifzandrug van Belsele vormen lichte 
zandleemgronden vrij smalle, noord-noordwest georiënteerde  
stroken, die naar het westen toe overgaan in vaak zeer kleine, 
geïsoleerde vlekjes. 

- Echte zandleemgronden zijn vrijwel beperkt tot de meest 
noordoostelijke kant van het valleigebied van Sinaai-Stekene. 

- Klei en zware klei domineren de hele strook tussen het kanaal 
van Stekene en de Liniedreef, en de smallere alluviale stroken 
langs de Moervaart. 
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De meeste bodems hebben gemiddelde vochtwaarden (matig droog tot 
matig nat). 

- De meest vochtige gronden zijn te vinden in het valleigebied. 
Naar de Moervaart en het Kanaal van Stekene toe gaan ze over 
in zeer natte tot gleyige bodems. Ook in de onmiddellijke om-
geving van de Belselebeek komen vochtige gronden voor. 

- Op de stuifzandrug van Belsele en op de zuidelijke stuifzandrug 
komen drogere gronden voor. 

- Droge gronden zijn ook algemeen aanwezig in het noordoosten 
van Nieuwkerken en ten oosten van Sint-Niklaas. 

- Zeer droge gronden vindt men bijna uitsluitend op de stuif-
zandrug van Belsele. 

 

 

3.5.2 natuur en landschap 

3.5.2.1 natuur 

De gemeente wordt gekenmerkt door een vrij uitgebreid bosbestand. 
De bosindex6 voor Sint-Niklaas bedraagt ca. 6,8%. Dit is meer dan 
deze voor Oost-Vlaanderen (ca. 4,4%), maar minder dan deze voor 
gans Vlaanderen (ca. 8,3%). 

                                                         

6 De bosindex is het aandeel bossen in de totale oppervlakte van het grondgebied van 
de gemeente. 

De bossen van Belsele en Puivelde vormen een groen lint tussen Sint-
Niklaas en Sinaai. Samen met de bosgebieden van Waasmunster, de 
Puitvoet, het recreatiedomein De Ster, het militair domein Westakkers 
en Haasdonk vormen zij een onderdeel van de Z-vormige bosstructuur 
op de hoger gelegen stuifzandruggen. De stuifzandruggen werden, 
omwille van hun lage landbouwwaarde en de vraag naar mijnhout, in 
het verleden beplant met naaldbomen. Loofbos is beperkt tot het ge-
bied rond Heirnisse en Fondatie. 

Het bosbestand is verbrokkeld in grotere en kleinere kavelblokken en 
versnipperd door residentieel wonen, door agrarische en industriële 
functies en door de aanleg van de N49/E34 en de E17. 

- Het gebied ten zuiden van Puivelde rond de Gouden Leeuw 
wordt momenteel sterk verstoord door woonparken. Ten 
noordwesten van Belsele ligt een gebied voor verblijfsrecreatie 
aansluitend bij de bosbestanden. In het zuiden van Sinaai lig-
gen kleinere gebieden voor verblijfsrecreatie verweven tussen 
de bosstructuren. Andere delen liggen ingesloten in de bebou-
wing. 

- Dit is ook het geval voor Puitvoet, die een groot bosgeheel 
vormt aan de rand van de stad, maar ingesloten zit tussen be-
drijventerreinen, lintbebouwing en grootschalige handelscom-
plexen. 

- Het bosgebied rond De Ster is sterk gericht op dagrecreatie. 
Bebouwingslinten doorkruisen het gebied, alsook de gebou-
wencomplexen van het militair domein en gebieden voor ver-
blijfsrecreatie. 

- Op ander plaatsen is de stuifzandrug met het bosbestand niet 
meer waarneembaar door vergravingen en door de verregaande 
verstedelijking ervan. 
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Belangrijke natuurwaarden zijn vooral in de Moervaartdepressie terug 
te vinden, met uitlopers langs het Kanaal van Stekene. Er komen gras-
landen voor met kleine landschapselementen zoals de Moervaartmeer-
sen. Het gebied heeft floristisch een hoge waarde, gezien er heel wat 
soorten voorkomen die enkel terug te vinden zijn in weinig bemeste, 
vochtige graslanden. De Moervaartmeersen zijn beschermd als land-
schap en erkend als natuurreservaat (4,5 ha in eigendom van Natuur-
punt). Ook Astgemete (4,7 ha), Heirnisse (82 ha) en de Fondatie van 
Boudelo (51,8 ha) zijn erkende natuurreservaten7. In het gebied rond 
het kanaal van Stekene wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag ge-
houden, waardoor de graslanden vochtig zijn en niet drassig. 

De beken worden bijna uitsluitend beheerd als waterafvoerkanalen. 
Dit heeft voor gevolg dat er nog weinig ruimte geboden wordt voor 
oeverbegroeiing. Ten behoeve van maximaal grondgebruik hebben de 
meeste grotere beken vrij steile oevers met kunstmatige oeververstevi-
ging. Gezien ook de waterkwaliteit slecht tot zeer slecht is, hebben de 
grote beken qua natuurwaarden weinig waardevolle oevers. 

Recent werden de oevers van de Moervaart opnieuw natuurvriendelij-
ker ingericht. 

 

 

3.5.2.2 landschap 

Ieder landschap heeft zijn eigen wordingsgeschiedenis en zijn specifieke 
eigenheid. Tal van factoren – abiotische, biotische en menselijke in-
vloeden – hebben door voortdurende onderlinge interactie geleid tot 
het landschap dat momenteel waarneembaar is. 

                                                         

7 Situatie van eind 2004 (bron: stad Sint-Niklaas). 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas komt helemaal in het westen de 
Moervaartdepressie voor, terwijl de rest van het grondgebied tot het 
Land van Waas behoort. De Moervaartdepressie vormt de scheiding 
tussen het Waasland en de Vlaamse vallei. 

De Durme-Moervaartdepressie vormt een vlakke, natte depressie van 
graslanden met weinig bewoning, talrijke (populier)bossen en weidse 
vergezichten. Gezien de alluviale vlakten weinig geschikt zijn voor wo-
ningbouw, wordt de Moervaartdepressie gekenmerkt door een vrij 
open landschap. Het bodemgebruik van de natte en kleiige alluviale 
valleigronden bleef tot voor kort beperkt tot weiland en bos. Momen-
teel wordt er ook akkerbouw toegepast. 

In het Land van Waas komen verschillende deellandschappen voor. 
- Ten oosten van de Moervaartvallei ligt het Lokerse Houtland. 

Dit is een overgangsgebied tussen het eigenlijke Waasland en 
de Vlaamse Vallei. 

- Nog meer oostwaarts ligt de stuifzandrug Waasmunster-
Stekene, die ook het landschap in het zuidoostelijk deel van 
Sint-Niklaas bepaalt. 

- De rest van het grondgebied behoort tot het noordelijk deel 
van het Waasland. 

De meeste landschapskenmerken vertonen geleidelijke en vage ver-
schuivingen tussen het eigenlijke Waasland, zoals het in Nieuwkerken 
voorkomt, en het Lokerse Houtland, waar Sinaai overwegend toe be-
hoort. De lijnvormige beplantingen vormen veruit de meest opvallende 
accentuering van deze twee landschappelijke entiteiten: verschillende 
soorten knotbomen in het ‘Vlaamse’ westen en hoogstammig groen in 
het ‘Wase’ oosten. In het overgangsgebied komen knotbomen ook wel 
als perceelshoekmarkering voor. 
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De opbouw van de landschappen van het Lokerse Houtland en het 
Land van Waas werd sterk beïnvloed door de waterhuishouding. Er 
werd een uitgebreid ontwateringsstelsel aangelegd met kleine percelen 
afgezoomd met opgaand groen. In sommige delen van het Lokerse 
Houtland rond Sinaai creëren de aanwezige bomenrijen momenteel 
nog een kleinschalig landschap. Typerend voor het Waasland zijn het 
hoogstammig groen (o.m. populieren) in combinatie met de bolle ak-
kers. Deze werden aangelegd met het oog op een betere ontwatering. 
Het Wase landschap met zijn kenmerkende ‘filterende doorzichtigheid’ 
is vooral terug te vinden ten noorden en ten oosten van Nieuwkerken.  

Door het stelselmatig verdwijnen van heel wat kleine landschapsele-
menten is het landschap echter in belangrijke mate gedegradeerd. Het 
verwijderen van hoogstammig groen op de perceelsgrenzen heeft het 
Wase landschap opener gemaakt en het typische landschapsbeeld ver-
vormd. Ook van de knotbomenrijen in het Lokerse Houtland zijn de 
laatste jaren heel wat kilometers verdwenen of niet meer onderhouden. 
In het verleden was nagenoeg elk landbouwperceel er omgeven door 
knotbomenrijen. Door economisch nut (schaalvergroting en toene-
mende lintbebouwing langs de verbindingswegen) dreigen het hoog-
stammig groen, zo typerend voor het eigenlijke Waasland, en de knot-
bomen, typerend voor het Lokerse Houtland, te verdwijnen. Hoe dich-
ter naar de stad toe, hoe minder kleine landschapselementen en hoe 
diffuser het landschap. Het oorspronkelijke kleinschalig landschap met 
verspreide woonkernen evolueert naar een landschap met grotere ge-
slotenheid (vooral in de zomer door de teelt van maïs). 

Bakens in het landschap zijn de bosfragmenten aan De Ster, de Heir-
nisse, Puitvoet en Puivelde, en het knooppunt van hoogspanningslijnen 
aan de N41. Andere bakens zijn de omgeving van de Grote Markt, de 
ziekenhuiscampus en de torengebouwen van het Fabiolapark, de Onze-
Lieve-Vrouwkerk (‘gouden beeld’) en de schouwen van SVK en MI-
WA. 

Kaart 16. Bestaande open-ruimtestructuur 

3.5.3 landbouw 

De ruimtelijk-agrarische structuur in Sint-Niklaas vertoont een sterke 
versnippering door de talrijke lintbebouwing en het fijnmazige wegen-
net. Er komen heel veel kleinere landbouwgebieden voor, die als ver-
schillende soorten kunnen getypeerd worden. 

 

 

3.5.3.1 gebieden met landbouwenclaves omsloten door bebouwing 
en/of infrastructuren (LE) 

Door uitdijende bebouwing en de aanleg van infrastructuren ontston-
den kleine landbouwenclaves. 

 - LE1. omgeving Moerput, Vijfstraten, Zonneken en Wallenhof tussen 
Sint-Niklaas en Nieuwkerken 

 - LE2. omgeving industrieterreinen Europark Zuid 
 - LE3. omgeving Bekelstraat ten noorden van Sint-Niklaas 
 - LE4. omgeving knooppunt N41-E17 
 - LE5. omgeving N70 van Belsele tot en met de kruising met de N41 
 - LE6. omgeving Sinaai 
 

Het agrarisch grondgebruik in de landbouwenclaves langs de N70 
wordt in toenemende mate bedreigd door aan de landbouw gerelateer-
de commerciële (tuincentrum) of industriële bedrijvigheid. De land-
bouwenclaves tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken worden bedreigd 
door de uitdijende residentiële bebouwing. De landbouwbedrijfsge-
bouwen bevinden zich veelal aan de rand van het gebied, tussen de 
overige bebouwing. 
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3.5.3.2 kleinere landbouwgebieden in bosrijke omgeving (LB) 

Het betreft gebieden waar het landbouwgebruik onderbroken wordt 
door bospercelen. Dit levert vaak een lappendeken op van bossen, wei- 
en akkerland. 

 - LB1. omgeving bos Gouden Leeuw 
 - LB2. omgeving bossen Hanewee 
 - LB3. omgeving Puitvoetbos 
 - LB4. omgeving bos De Ster 
 

De grootte van deze landbouwgebieden is variabel. Rond de bossen 
van Gouden Leeuw en in de omgeving van Hanewee zijn deze land-
bouwgebieden nog vrij uitgestrekt. De meeste landbouwbedrijven situ-
eren zich aan de rand van het gebied, langs de Gentstraat of de Kruis-
straat. De bosrijke omgeving nodigt ook uit voor meer agrarisch-
recreatieve activiteiten, gezien de aanwezigheid van twee maneges. In 
de recreatiebossen Puitvoet en De Ster betreft het kleine landbouwen-
claves die gekneld liggen tussen het bos en de aangrenzende woningen 
of infrastructuren. In het Industriepark-West is een zonevreemd tuin-
bouwbedrijf gevestigd. 

 

 

3.5.3.3 kleinere landbouwgebieden in stedelijke omgeving (LS) 

Deze gebieden bevinden zich aan de rand van de stad. Ze zijn praktisch 
volledig omsloten door bebouwing. In tegenstelling tot de landbou-
wenclaves functioneren ze nog steeds als zelfstandige entiteit. 

 - LS1. omgeving Lepelhoek 
 - LS2. omgeving Hoge Bokstraat 
 - LS3. omgeving Winningen 
 - LS4. omgeving Neerkouter 
 - LS5. omgeving Hamelveld 

 - LS6. omgeving Kloottiende 
 

Het agrarische grondgebruik primeert. Ten noorden en ten westen van 
de stad spitst dit grondgebruik zich meer toe op tuinbouw (fruitteelt, 
sierteelt en boomkwekerijen). De gebieden ten zuiden van Sint-Niklaas 
kenmerken zich door de afwisseling van voederteelten (maïs, klaver, 
voederbieten) en weilanden. 

 

 

3.5.3.4 landbouw in meersen (LM) 

Het betreft de landbouwgronden in de Moervaartdepressie. Hier past 
de landbouwfunctie zich in in een landschappelijk en ecologisch waar-
devol gebied. 

Op de lager gelegen, zeer natte kleigronden primeert van oudsher gras- 
en hooilandgebruik. Omwille van de vochtige bodem bezitten deze 
gronden een belangrijke ecologische waarde. In de natuurreservaten 
Fondatie en Heirnisse worden ze beheerd als schrale en dus soortenrij-
ke graslanden. Het typerende meersenlandschap is hier nog sterk aan-
wezig. Getuige hiervan zijn het zeer dens netwerk van kleine grachtjes 
en de aanwezigheid van smalle, gelijkgerichte percelen omzoomd met 
bomenrijen. Hier en daar komt afwijkend grondgebruik voor onder de 
vorm van akkerteelten. Dit afwijkend grondgebruik gaat vaak gepaard 
met reliëfingrepen (ophogingen, dichten waterlopen). 

Aan de rand van het meersengebied (Cadzandstraat, Weimanstraat, 
Keizerstraat, Wapenaarteinde) bevinden zich enkele intensieve vee-
houderijen. 
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3.5.3.5 samenhangende landbouwgebieden met tuinbouwteelten (SLT) 

Dit zijn landbouwgebieden die nog een zeer sterke interne samenhang 
vertonen. Hier is de landbouw duidelijk als hoofdfunctie aanwezig. 
Naast de klassieke akkerteelten komen ook tuinbouwteelten voor. 

 - SLT1. omgeving Puivelde noord 
 - SLT2. omgeving Vosselwijk 
 - SLT3. omgeving Zeveneekhoek 
 - SLT4. omgeving Drie Linden 
 - SLT5. omgeving Kwakkelhoek 
 

Het betreft telkens hoogwaardige landbouwgebieden met een goede 
bodemgeschiktheid zowel voor akkerteelten als voor tuinbouwteelten. 
Ze sluiten aan op de samenhangende landbouwgebieden van buurge-
meenten Stekene en Beveren. De Wase bolle akkers zijn nadrukkelijk 
aanwezig. 

Het agrarisch grondgebruik bestaat grotendeels uit grasland en akker-
land voor maïs. Daarnaast is er een aanzienlijke oppervlakte in gebruik 
voor fruitbomen, aardappelen, bieten en granen. De landbouwzetels 
komen in verspreide orde voor. 

 

 

3.5.3.6 samenhangende landbouwgebieden met akkerteelten (SLA) 

Dit zijn eveneens gebieden die nog een zeer sterke interne samenhang 
vertonen. Akker- en weilanden wisselen elkaar af. Tuinbouwteelten 
zijn niet dominant aanwezig. 

 - SLA1. omgeving Tweede Moerput 
 - SLA2. omgeving Waterschoot – Hoge Kouter 
 - SLA3. omgeving Leestraat 
 - SLA4. omgeving Snepke – Hondsnest – Papelaar 

 - SLA5. omgeving Spaarlaar 
 

Het betreft telkens hoogwaardige landbouwgebieden met een goede 
bodemgeschiktheid voor zowel akker- als tuinbouwteelten. Enkel de 
natte zandgronden ten noordwesten van de Fondatiebeek zijn minder 
geschikt. In de omgeving Tweede Moerput en in de omgeving Water-
schoot – Hoge Kouter komen de bedrijfszetels verspreid in het land-
schap voor. Grote delen van de omgeving Leestraat en de omgeving 
Snepke – Hondsnest - Papelaar zijn onbebouwd gebleven. De bedrijfs-
zetels in deze gebieden komen hier meer gegroepeerd voor langs de 
Leestraat en ter hoogte van Leebrug of ze maken deel uit van de woon-
groepering Hondsnest. 

Kaart 17. Bestaande ruimtelijk-agrarische structuur 
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3.6 bestaande ruimtelijk-economische structuur 

3.6.1 industrie 

3.6.1.1 ruimtelijke situering van de bedrijven 

Over gans het grondgebied van Sint-Niklaas komen bedrijven voor.  
- In de omgeving van de stad situeren zich grootschalige bedrij-

venterreinen. Deze zijn geënt op de bovenlokale lijninfrastruc-
turen (spoorweg, N70, N16, N41, E17). Voor het historisch ge-
groeid bedrijf SVK (steenbakkerij) is vooral de ondergrond 
(kleiontginning) de lokalisatiefactor geweest. 

- De overige bedrijven komen verspreid voor. Langsheen de N70 
komt een concentratie voor van bedrijven. Rond de kernen van 
Sinaai, Belsele en Nieuwkerken zijn geen grote bedrijvencom-
plexen aanwezig. Hier speelt dan weer de problematiek van zo-
nevreemde bedrijven. 

In de omgeving van de stad vormen de bedrijventerreinen een aantal 
ruimtelijke eenheden. 

 

 

3.6.1.2 bespreking van de bedrijventerreinen 

BEDRIJVEN BINNEN DE STEDELIJK KERN (GAZOMETERWIJK, DRIE-
KONINGENWIJK, SLACHTHUIS, …) 

Een deel van de bedrijven van Sint-Niklaas bevindt zich in gemengde 
gebieden binnen de kernstad. De economische activiteiten zijn er ver-
weven met de woonfunctie. De verschillende bedrijven of belangrijke 
tertiaire functies bevinden zich er meestal binnen de (onafgewerkte) 
bouwblokken. 

- Hieronder vallen de bedrijven van de Driekoningenwijk en de 
Gazometerwijk, die een ruimtelijk geheel vormen nabij de bed-
ding van de oude spoorweg naar Hulst. Het gaat hier zowel om 
industrie als om KMO’s. De bedrijfspanden zijn vrij groot en 
vallen op door het schaalverschil met de omliggende bebou-
wing. 

- Hierbij aansluitend is, iets meer oostwaarts, het slachthuis ge-
legen. Nog aan de noordzijde van de spoorlijn maar in het wes-
ten bevindt zich het waterzuiveringsstation. 

- Ten oosten van de Sint-Lucia-campus bevindt zich een tweede 
concentratie van bedrijvencomplexen in de omgeving Linden-
straat – Lamstraat. De bedrijven zijn gelegen in een groot 
bouwblok. De omvang van dit terrein en de aanwezigheid van 
veel onbebouwde ruimte vormen een onderbreking in het stede-
lijk weefsel. Op het gewestplan is dit terrein aangeduid als 
woongebied. 

- De overige bedrijven liggen verspreid in de stad. Het gaat dan 
meestal om geïsoleerde bedrijven.  

 

 

SVK 

SVK is een groot bedrijf van bouwmaterialen met een regionale uit-
straling. Deze steenbakkerij is een historisch gegroeid bedrijf nabij de 
klei-ontginningsgebieden ten westen van de stad. 
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ENTREPOTTERREIN 

Dit terrein is gelegen langs de spoorlijn Gent – Antwerpen , ten oosten 
van de stad. Het gebied beschikt over een spoorontsluiting. Centraal 
bevindt zich één groot bedrijf, met daaromheen kleinere bedrijfspan-
den. 

 

 

GEBIEDEN TEN OOSTEN EN TEN ZUIDEN VAN DE STAD (EUROPARK 
NOORD, EUROPARK OOST EN EUROPARK ZUID) 

Deze gebieden sluiten aan bij de stad en zijn er van gescheiden door de 
spoorweg Sint-Niklaas – Mechelen en de Singel (R42). Deze gebieden 
worden ontsloten door de N70. De bedrijfspanden zijn overwegend 
middelgroot tot groot met een verzorgde uitstraling. 

 

 

GEBIEDEN ROND DE E17 (INDUSTRIEPARK NOORD, OOSTJACHT-
PARK, TTS SINT-NIKLAAS EN INDUSTRIEPARK WEST) 

De bedrijventerreinen zijn gelegen ten zuiden van de stad en sluiten aan 
op de industrieterreinen van Temse. Ze worden ontsloten via de Prins 
Alexanderlaan (N16). 

- Het Oostjachtpark en het Industriepark Noord worden recht-
streeks ontsloten op de Prins Alexanderlaan (N16). Het me-
rendeel van de panden zijn gelegen op een zichtlocatie langs de 
N16 en de E17 en bieden een verzorgde uitstraling. In het Indu-
striepark-Noord zijn de panden middelgroot tot groot. In het 
Oostjachtpark zijn de bedrijfsgebouwen kleiner van omvang. 
Tussen beide terreinen bevindt zich een louter residentieel 
woonlint. 

- TTS Sint-Niklaas vormt de noordelijke uitloper van een indu-
striepark dat zich voor het grootste deel op het grondgebied 
van buurgemeente Temse bevindt. Het terrein bevat één groot 
pand op een zichtlocatie langs de E17, terwijl enkele middel-
grote panden voorkomen langs de Eigenlostraat. De ontslui-
ting van het terrein gebeurt via de Eigenlostraat naar de N16. 
De Barbierbeek doorkruist het industriepark. 

- Het Industriepark West telt drie grote vestigingen met daar-
rond een hele reeks kleinere bedrijven. Deze zijn opgesteld als 
zichtlocatie naar de E17 toe. Het bedrijvencentrum Waasland 
overkoepelt een aantal kleinere kantoren en bedrijfsruimten. 
Het Industriepark West grenst aan het bos van Puitvoet. De 
ontsluiting van het Industriepark West gebeurt enerzijds via de 
Puitvoetstraat naar de Prins Alexanderlaan (N16) en ander-
zijds via de Kiemerstraat naar de N41. 

 

 

KMO-ZONE HEIHOEKSTRAAT 

Het gebied ligt in de omgeving van de Heihoekstraat langs de N70 en is 
bestemd voor KMO’s. Het gebied beslaat een groot deel van de ruimte 
tussen beide straten. Meer dan de helft van de zone is nog onbebouwd; 
er zijn slechts drie ondernemingen gevestigd. 
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3.6.1.3 overzicht 

In onderstaande lijst worden alle grootschalige bedrijventerreinen kort 
gesitueerd en beschreven. 

Tabel 4. Overzicht van de grootschalige bedrijventerreinen (2001) 

 naam opp. 
(ha) 

benut 
(ha) 

functies ligging 

INDUSTRIEGEBIED 

1. Driekoningenwijk 7,04 7,04 100% lokale be-
drijvigheid 

ten noorden van 
stadskern langs 
oude spoorlijn 

2. SVK 63,85 41,55 bouwmaterialen, 
regionaal 

aansluitend bij 
stadskern in wes-
ten 

3. Entrepotstraat 21,31 20,44 sec. en tert. act. 
(50/50) 

44,5% dienstverle-
ning (transport), 
50% gemengd 
regionaal 

langs spoorlijn, 
ten oosten van de 
Singel 

4. Europark Noord, 
Europark Oost en 
Europark Zuid 

93,16 81,90 sec. en tert. act. 
(50/50) 

96% gemengd 
regionaal 

kruispunt Singel-
N70, verzorgde 
uitstraling 

5. Industriepark 
Noord 

49,85 45,45 sec. en tert. act. 
(50/50) 

10% kantoorfunc-
ties, 90% gemengd 
regionaal 

oostkant N16, 
verzorgde uitstra-
ling 

6. Oostjachtpark 9,58 9,58 70% distributie en 
logistiek, 26% 
lokale bedrijvig-
heid 

verkeerswisselaar 
N16-E17 

 naam opp. 
(ha) 

benut 
(ha) 

functies ligging 

INDUSTRIEGEBIED 

7. TTS Sint-Niklaas 56,51 53,99 sec. en tert. act. 
(50/50) 

30% kantoorfunc-
ties, 70% gemengd 
regionaal 

langs E17, aan-
sluitend op TTS 
Temse 

8. Industriepark West 51,60 51,60 sec. en tert. act. 
(50/50) 

13% kantoorfunc-
ties, 87% gemengd 
regionaal 

langs E17, ten 
westen van N16 

      

KMO-ZONE 

9. Gazometerwijk 6,35 2,85 100% lokale be-
drijvigheid 

ten noorden van 
stadskern langs 
oude spoorlijn 

10. Omgeving Hei-
hoekstraat 

25,49 9,79 100% verwerkende 
nijverheid, helft 
onbebouwd 

langs N70, omge-
ving van De Ster 
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3.6.1.4 zonevreemde bedrijven 

In Sint-Niklaas komen veel zonevreemde bedrijven voor. Op basis van 
een enquête, uitgevoerd door de stad in 1998, kunnen 134 bedrijven 
aangeduid worden als zonevreemd of als potentieel zonevreemd (be-
drijven die momenteel nog niet zonevreemd zijn, maar het wel worden 
bij uitbreiding). Het gaat om industriële en ambachtelijke bedrijven, 
niet om horeca, landbouwbedrijven, recreatieve inrichtingen of klein-
handel. De 134 zonevreemde en potentieel zonevreemde bedrijven ne-
men een totale oppervlakte in van 67,5 ha. Dit komt neer op een ge-
middelde van 5.035 m² per bedrijf. De oppervlakte varieert echter van 
274 m² tot 35.893 m² per bedrijf. 

De zonevreemde bedrijven liggen verspreid over gans het grondgebied 
van de gemeente. 

De meerderheid van de zonevreemde bedrijven komen verweven voor 
met de lintbebouwing in de open ruimte. Ook aan de rand van de stad 
en van de kernen komen veel zonevreemde bedrijven voor. 

In de vallei van de Moervaart en het kanaal van Stekene en in het bos-
gebied tussen Belsele en Sinaai daarentegen zijn er quasi geen zone-
vreemde bedrijven aanwezig. 

 

 

3.6.2 kleinhandel 

De stad Sint-Niklaas beschikt over een gedifferentieerd aanbod in het 
distributieapparaat. De ruimtelijke spreiding hangt nauw samen met 
de ruimtelijke structuur van het centrum, de verschillende stadswijken, 
de dorpskernen van de deelgemeenten en de N70. 

De kleinhandel komt in belangrijke mate voor in het verstedelijkt ge-
bied, verweven met de woonfunctie. 

 

 

3.6.2.1 station – Grote Markt 

In de omgeving van de Grote Markt bevindt zich een grote concentra-
tie van handels- en horecazaken. De Reinaertgalerij aan de Grote 
Markt werd bij aanvang ontwikkeld voor zo’n 42 handelszaken. 

De concentratie aan de Grote Markt waaiert uit langs de Plezantstraat, 
langs de Nieuwstraat, richting Hendrik Heymanplein, langs de Kok-
kelbeekstraat – Knaptandstraat en langs de Apostelstraat – Walburg-
straat. In de richting van het stationsplein is praktisch in alle straten 
kleinhandel aanwezig tussen de Stationsstraat en de Houtbriel-
Ankerstraat-Truweelstraat, met een sterke concentratie in de Stations-
straat. 
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3.6.2.2 handelslinten 

Aan de rand van de stad en buiten de stad komen kleinhandelsconcen-
traties voor langs enkele belangrijke wegen: de N70 (Gent – Sint-
Niklaas – Antwerpen), en in mindere mate de N403 (Sint-Niklaas – 
Sint-Pauwels) en de N41 (Sint-Niklaas – Hamme). Het betreft een 
ontwikkeling van grootschalige handelsbedrijven zoals die zich alge-
meen voordoet langs belangrijke verbindingswegen tussen steden. Deze 
bedrijven zijn er, samen met KMO’s, gevestigd omwille van de goede 
bereikbaarheid. 

In het geval van de N70 gaat het voornamelijk om meubelzaken, huis-
inrichtingsspeciaalzaken, garages, tuinbouwcentra, centra voor bouw-
materialen en horeca (fastfood, cafés en restaurants). 

- Het Waasland Shopping Center is een concentratie van grote 
winkels, gelegen in het zuiden van de stad aan het kruispunt 
van de N70 en de N16. Het Waasland Shopping Center heeft 
een uitstraling over gans de regio. 

- Andere belangrijke concentraties langsheen de N70 zijn deze 
langs de Gentse Baan – Nieuwe Baan en deze langs de Heide-
baan – Grote Baan. 

 

 

3.6.2.3 stadswijken 

Langs de invalswegen naar het stadscentrum komen in de stadswijken 
primaire winkelvoorzieningen voor, die hoofdzakelijk georiënteerd zijn 
op de omliggende buurten en wijken. In het geval van de Plezantstraat 
overstijgt het aanbod het buurt- of wijkniveau (hoofdzakelijk diensten 
als garages en banken). 

De lineaire spreiding van de voorzieningen langs de hoofdwegen is 
historisch gegroeid. Ze staat in relatie tot het stadscentrum door de 
radiale structuur. Ruimtelijke concentraties zijn in de verschillende 
windrichtingen georiënteerd: 

- naar het noorden toe langs Vijfstraten (N451), Driekoningen-
straat – Heistraat en Kleibeekstraat – Plezantstraat (N403); 

- in de richting van het oosten langs de Raapstraat; 
- naar het zuiden toe langs Tereken. 

 

 

3.6.2.4 kernen van de deelgemeenten 

In de dorpskernen van Belsele, Nieuwkerken en Sinaai bevinden zich 
primaire voorzieningen van lokaal belang. Ook in Puivelde komen een 
aantal winkelvoorzieningen voor. In alle gevallen gaat het over bakke-
rijen, slagerijen, groenten- en fruithandel, vishandels, superettes en 
supermarkten. 

Deze primaire distributie situeert zich voornamelijk langs de hoofd-
straten en pleinen van de dorpscentra. Verspreid langs de wegen naar 
deze dorpscentra komen eveneens handelsactiviteiten voor, weliswaar 
van ondergeschikt belang. 

- De handel in Belsele bevindt zich hoofdzakelijk langs Belsele-
dorp – Kerkstraat – Eindestraat – Rozenlaan. 

- In Nieuwkerken situeert de handel zich langs de Pastorijstraat 
– Vrasenestraat (N451), de Nieuwkerkenstraat en Ten Bos. 

- Handelsvoorzieningen in Sinaai liggen langs de centrale Dries 
met uitlopers naar Wijnveld, de Vleeshouwersstraat en de 
Hulstbaan. 

- In Puivelde betreft het vooral de Marktstraat. 

 



INFORMATIEF GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  94  

Kaart 18. Bestaande ruimtelijke structuur van de industrie en de kleinhandel 

Kaart 19. Ligging van de zonevreemde en de potentieel zonevreemde bedrijven 

3.6.3 diensten en gemeenschapsvoorzieningen 

3.6.3.1 ziekenhuizen 

In de stad komen een aantal grote medische en maatschappelijke voor-
zieningen voor. Ze liggen allemaal binnen de ring, in het gebied van 
aaneengesloten bebouwing. Deze campussen bevinden zich ruimtelijk 
binnen één of meerdere bouwblokken. Ze hebben dit binnengebied in 
de meeste gevallen volledig opgevuld, zodat momenteel nog weinig 
ruimte rest voor uitbreiding. 

- Een eerste gebied bevindt zich ten zuidoosten van de Grote 
Markt, naast het stadspark. Het betreft de campus van het AZ 
Maria Middelares, die recent nog uitbreidde en moderniseerde. 
Niet ver daarvan situeert zich de stadskliniek, die een onderdeel 
vormt van het AZ Waasland. Momenteel wordt een fusie 
voorbereid tussen deze twee ziekenhuizen. In de onmiddellijke 
nabijheid bevinden zich twee woon- en zorgcentra: ‘Ter Wil-
gen’ en ‘RVT De Plataan’. 

- Ten oosten van de markt ligt de campus van het psychiatrisch 
ziekenhuis Sint-Lucia. De gebouwen liggen in een ruim pa-
troon met veel groen, dat ook opengesteld wordt voor het pu-
bliek. 

- Aan de westkant van de markt is het psychiatrisch ziekenhuis 
en revalidatiecentrum Sint-Hiëronymus gelegen, dat praktisch 
gans het binnengebied van het bouwblok inneemt. 

Verder beschikt Sint-Niklaas nog over verschillende rusthuizen, onge-
veer een zevental, allemaal binnen de ring gelegen. Ook de deelgemeen-
ten beschikken minstens over één woon- en zorgcentrum. 
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3.6.3.2 onderwijs 

In Sint-Niklaas zijn heel wat studiemogelijkheden. Ruimtelijk zijn 
vooral de scholen met grote gebouwencomplexen opvallend. 

De meeste schoolcomplexen bevinden zich in de omgeving van de Gro-
te Markt. 

- Aan de noordkant van de Grote Markt, langs de Collegestraat, 
situeert zich een groepering van scholen: Instituut Heilige Fa-
milie, Sint-Jozef Klein Seminarie en VTS. Daarnaast ligt het 
Instituut Onze-Lieve-Vrouw Presentatie. 

- Meer oostwaarts situeert zich het Berkeboominstituut. In de 
omgeving van de stadskliniek is er het Instituut Sint-Carolus en 
het Hoger Instituut Maria Middelares. 

- Ten westen van de markt, nabij de psychiatrische kliniek Sint-
Hiëronymus, ligt de Broederschool. 

Enkele scholen zijn gelegen aan de rand van de stad. 
- In het zuiden bevindt zich het Koninklijk Atheneum, langsheen 

de Parklaan (N16). 
- In het zuidoosten ligt het VTI, aan het kruispunt van de R42 en 

de N70. 
- Ten noorden van het station bevindt zich nog een afdeling van 

het Koninklijk Atheneum. 
- Op het kruispunt van de N70 en de N41 bevindt zich het land- 

en tuinbouwcentrum Waasland (Syntra). 

 

 

3.6.3.3 overheidsdiensten 

Sint-Niklaas is ook op het vlak van overheidsdiensten een regionaal 
centrum. 

- Het stadhuis omvat de stedelijke administraties en is gelegen 
aan de Grote Markt. 

- Langs de Driekoningenstraat, ten noorden van de spoorweg, 
bevindt zich een groepering van overheidsdiensten: een rijks-
administratief centrum (belastingen), een justitiegebouw (vre-
degerecht, politierechtbank, rechtbank van koophandel, …), de 
arbeidsinspectie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het 
ministerie van sociale zaken. 

 

 

3.6.3.4 sport,  recreatie, cultuur en ontspanning 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas komen twee belangrijke ruimte-
lijke concentraties van toeristisch-recreatieve voorzieningen voor: de 
stad Sint-Niklaas zelf en het gebied rond het recreatiedomein De Ster. 

- In de stad komt een heel gevarieerd aanbod aan voorzieningen 
voor, verspreid over het bebouwd gebied. 

- de Grote Markt van Sint-Niklaas met zijn omgeving 
(openluchtmanifestaties); 

- de culturele as: bibliotheek, academie, stadsschouw-
burg, museumtheater, Mercatormuseum, Zwijgers-
hoek, Salons voor Schone Kunsten. 

- het stadspark (Walburgconcerten) en omliggende so-
cio-culturele voorzieningen; 

- het sportcentrum Puyenbeke (6,5 ha), het sportcentrum 
van De Witte Molen (3,5 ha) en het stedelijk zwembad. 
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- De Ster vormt dé attractiepool van het Waasland voor dagre-
creatie en overstijgt het gemeentelijk niveau. Het recreatiepark 
bevindt zich langs de N70 en bestaat uit een mooi gebied met 
bos, vijvers, zandstrand, ligweide en wandelpaden. Zowel de 
kinderen, de sporter als de bezoeker die rust zoekt, komen er 
aan hun trekken.In de onmiddellijke omgeving van De Ster 
hebben zich eveneens andere voorzieningen gevestigd, gericht 
op actieve recreatie. 

Sportcentra met bijhorende sportvelden of voetbalterreinen vindt men 
in de verschillende deelgemeenten: 

- De Klavers (1,9 ha) in Belsele; 
- de Meesterstraat (6,7 ha) en De Mispelaer in Nieuwkerken; 
- Ter Beke (8,6 ha) in Sinaai. 

Andere belangrijke sport- en recreatieterreinen zijn het sportcentrum 
V.O.S. Reinaert (2 ha) in Sinaai en de terreinen Hoge Kouter (2,9 ha). 

Gebieden voor verblijfsrecreatie bevinden zich vooral in het zuiden van 
Sinaai verweven met de bosstructuur. Een groter gebied komt voor ten 
noordwesten van Belsele aansluitend op het bosgebied en tussen De 
Ster en Westakkers.  

 

 

3.6.3.5 jeugdvoorzieningen 

In verband met de jeugdactiviteiten komt de stad opnieuw naar voor 
als belangrijkste concentratiegebied. De jeugdvoorzieningen liggen 
verspreid over het stedelijk gebied en komen ook voor pal in het stads-
centrum. De grootste voorzieningen zijn gelegen aan de rand van de 
stad, op de overgang naar de open ruimte. Het zijn de voorzieningen in 
de Olmenstraat, deze in de Pijkedreef en deze in de Passtraat. 

Andere ruimtelijke concentraties van jeugdvoorzieningen doen zich 
voor in de kernen van Belsele en Sinaai en in het gebied rond de Puit-
voet. Hier situeert zich het kampeer- en speelplein Puitvoet, met een 
oppervlakte van 7,2 ha. 

Ook rond het recreatiedomein De Ster komen enkele jeugdvoorzienin-
gen voor. Aan de Heihoekstraat situeert zich een concentratie van 
jeugd- en verblijfslokalen. 

Jeugdvoorzieningen buiten de kernen en de linten zijn uiterst beperkt 
in aantal: enkele komen voor in het bosgebied tussen Belsele en Sinaai 
en een op de grens met Sint-Gillis-Waas. 

In het bosgebied tussen Belsele en Sinaai situeert zich de speelplein-
werking De Gouden Leeuw (4,8 ha). 

 

 

3.6.3.6 zonevreemde sport-, recreatie en jeugdvoorzieningen 

Op basis van gegevens van de stad Sint-Niklaas werd een volledige 
inventaris opgemaakt van de zonevreemde en de potentieel zone-
vreemde voorzieningen (voorzieningen die momenteel nog niet zone-
vreemd zijn, maar het wel worden bij uitbreiding). Het betreft gebou-
wen en terreinen van sport-, recreatie- of jeugdactiviteiten die volgens 
het gewestplan gelegen zijn in landelijke gebieden (agrarische gebieden, 
groengebieden, bosgebieden, parkgebieden en bufferzones) en daarmee 
gelijkgestelde gebieden of zones. 

In totaal gaat het om 36 voorzieningen: 22 sport- en recreatievoorzie-
ningen en 14 jeugdvoorzieningen. De zonevreemde en de potentieel 
zonevreemde voorzieningen nemen een oppervlakte in van 46,9 ha. 
Sport- en recreatieactiviteiten nemen hiervan 28,1 ha voor hun reke-
ning; de jeugdactiviteiten 18,8 ha. 
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Kaart 20. Bestaande ruimtelijke structuur van de diensten en voorzieningen 

Kaart 21. Ligging van de zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen 
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3.7 bestaande lijninfrastructuur 

3.7.1 wegennet 

De wegen van regionaal belang op het grondgebied van Sint-Niklaas 
kunnen onderverdeeld worden in oost-westgerichte en noord-
zuidgerichte wegen. 

- In oost-westrichting liggen de (inter)nationale verbindingen 
Antwerpen – Gent – Rijsel: 

- E17; 
- N70. 

- In noord-zuidrichting liggen de verbindingen tussen Sint-
Niklaas en het binnenland: 

- N16 naar Mechelen; 
- N41 naar Hamme en Dendermonde; 
- N403 naar Hulst; 
- N451 naar Vrasene en Kieldrecht. 

De gebieden in de buurt van deze verbindingen hebben een zeer hoge 
bereikbaarheid, de tussenliggende gebieden een matige bereikbaarheid. 
In het gebied tussen de E17 en de N49/E34 is er een diffuus weefsel van 
wegen. De verschillende woonkernen in het gebied liggen op vrij re-
gelmatige afstanden van elkaar en staan onderling in verbinding. Het is 
in de meeste gevallen mogelijk vanuit elk dorp rechtstreeks ieder nabu-
rig dorp te bereiken. De aanwezigheid van verspreide bebouwing, van 
gehuchten en van linten langs dit dichte net, maakt dat de leesbaarheid 
van het gebied laag is. 

Opvallend voor de verkeersstructuur in Sint-Niklaas zijn de grootscha-
lige knooppunten voor het autoverkeer: de op- en afrittencomplexen 
14 en 15 en de ongelijkvloerse kruisingen van de N70 met de N41, de 
N16 en de Singel (R42). 

De schakelpunten in de periferie die aansluiting geven op het hoofdwe-
gennet zijn: 

- van Sinaai over Klein Sinaai naar de N49 en verder richting 
Zelzate; 

- van Puivelde over Stekene naar de N49 en verder richting 
Zelzate; 

- van de noordzijde van Sint-Niklaas over Sint-Pauwels of Sint-
Gillis-Waas naar de N49; 

- van Nieuwkerken-Waas over Haasdonk naar de E17 en rich-
ting Antwerpen; 

- het gebied rond de Dendermondse Steenweg richting E17; 
- van Belsele  en Sinaai naar de E17. 

 

 

3.7.2 openbaar vervoer 

Knooppunten van spoor- en wegverbindingen zijn het IC-station van 
Sint-Niklaas, de L-stations van Belsele, Nieuwkerken, Sinaai en de 
goederenaansluiting van het industriepark Entrepotstraat. In het stati-
on van Sint-Niklaas is er een ruim vervoersaanbod. Sinaai, Belsele en 
Nieuwkerken zijn stopplaatsen op een regionale of lokale verbinding. 

In Sint-Niklaas is een radiaal openbaar vervoersnet aanwezig. Daarbij 
is het zwaartepunt op de verbinding tussen Grote Markt en station 
gelegen. Er zijn vlotte verbindingen naar Stekene, Nieuwkerken, De 
Ster en Hamme. Naar Belsele, Puivelde, Sinaai, Moerbeke, Kieldrecht, 
Haasdonk, Temse en Dendermonde zijn de verbindingen om het uur. 
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Figuur 12. Stads- en streeknet op werkdagen 

 

 

3.7.3 fietsnetwerk 

Het fietsnet is momenteel nog onvoldoende uitgebouwd. In het binnen-
stedelijk gebied is de behoefte tot vorming van een fietsroutenet het 
grootst. Bestaande lange-afstand fietsroutes zijn het fietspad langs de 
spoorlijn en dit langs de bedding van de oude spoorweg richting Sint-
Gillis. 

In het mobiliteitsplan worden volgende belangrijkste missing links 
aangehaald om een fietsroutenetwerk uit te kunnen bouwen: 

- een fietsweg tussen Puiveldestraat en Marktstraat als verleng-
stuk van de gerealiseerde route Stekene – Puivelde; 

- de fietsweg tussen Nieuwkerkenstraat en Kwakkelhoekstraat 
als verlengstuk van de route Sint-Niklaas – Beveren; 

- de fietsweg langs de N16 vanaf de N70 naar de Hoogkamer-
straat te Temse. 

Daarnaast is de oversteekbeveiliging en verknopen van fietsroutes niet 
goed uitgebouwd en kunnen landelijke wegen fietsvriendelijker ge-
maakt worden. Een uitgebouwd fietsnet in de kernstad ontbreekt mo-
menteel en de combinatie met trein, bus en langparkeerparkings is niet 
optimaal. 

Kaart 22. Bestaande lijninfrastructuur 

 

 

3.7.4 parkings 

Parkings zijn vooral belangrijk op niveau van de stad. De huidige par-
keerlocaties zijn geconcentreerd rond enkele pleinen binnen de stads-
kern: de Grote Markt (366 + 84), het Hendrik Heymanplein (196), 
Kokkelbeekplein (73), Zwijgershoek (232), Regentieplein (9), Onze-
Lieve-Vrouwplein (16) en rond de Academie (71). Ook in de stati-
onsomgeving is parking voorzien: op het Stationsplein (200) en in de 
parking van de Siniscoop (400). Ook in de straten rondom de Grote 
Markt komt een ruim aantal parkeerplaatsen voor. 

In de parkeernota wordt voorzien dat het aantal bestaande parkeer-
plaatsen zal behouden worden. Ze worden permanent beschikbaar 
gemaakt. 
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Figuur 13. Situering parkings kernstad 

P1. Grote Markt
P2. H. Heymanplein 
P3. Kokkelbeekplein 
P4. Zwijgershoek 
P5. Regentieplein 
P6. OLV-plein 
P7. Academie 
P8. Stationsplein 
P9. Siniscoop 
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3.8 synthese van de bestaande ruimtelijke 
structuur 

De synthese van de bestaande ruimtelijke structuur brengt de ruimte-
lijk structurerende elementen van Sint-Niklaas in beeld. Ze worden 
hieronder samengevat voor de bebouwde ruimte, de open ruimte en de 
lijninfrastructuur. 

 

 

3.8.1 bebouwde ruimte 

3.8.1.1 nederzettingsstructuur 

- stad Sint-Niklaas 
- kernen Sinaai, Belsele en Nieuwkerken 
- gehuchten en woonconcentraties Puivelde, Zwaanaarde, stati-

onsomgeving Sinaai en bebouwing rond de Ster 
- rasterlandschap ten oosten van de stad 
- woonpark rond Gouden Leeuw 
- woonlinten 

 

 

3.8.1.2 bedrijventerreinen 

- bedrijven binnen de stedelijke kern (Gazometerwijk, Driekonin-
genwijk) 

- SVK 
- Entrepotterrein 

- gebieden ten zuidoosten van de stad (Europark-Noord, Europark-
Oost en Europark-Zuid) 

- gebieden rond de E17 (Industriepark-Noord, Oostjachtpark, TTS 
Sint-Niklaas, Industriepark-West) 

- KMO-zone Heihoekstraat 

 

 

3.8.1.3 handelsactiviteiten 

- grootschalige kleinhandelsconcentraties (o.m. Waasland Shopping 
Center) 

- handelslinten langs de N70 
- as station – Grote Markt – Waasland Shopping Center 
- kleinhandel deelkernen 

 

 

3.8.1.4 sport en recreatie 

- recreatiegebied De Ster 
- Puitvoet 
- Puyenbeke 
- Witte Molen 
- stedelijk zwembad 
- sport- en recreatieterreinen Nieuwkerken 
- sport- en recreatieterrein Belsele 
- sport- en recreatieterreinen Sinaai 
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3.8.2 open ruimte 

3.8.2.1 deelgebieden 

- Moervaartdepressie met landbouw in meersen 
- Lokerse Houtland met knotbomen en samenhangende landbouw-

gebieden 
- strook met bosrestanten en kleine landbouwgebieden op stuifzand-

rug 
- Waasland met hoogstammig groen en bolle akkers met samenhan-

gende landbouwgebieden 
- diffuus landschap rond de stad met landbouwenclaves en kleine 

landbouwgebieden 

 

 

3.8.2.2 beken en waterlopen 

- kanaal van Stekene 
- Moervaart 
- Molenbeek 
- Belselebeek 
- Barbierbeek 
- Klapperbeek 

 

 

3.8.3 lijninfrastructuur 

3.8.3.1 wegen 

- wegen van Vlaams niveau: E17, N16, N41 (tussen N70 en Lebbeke) 

- wegen van provinciaal niveau: N70, N446, R42, N41 (tussen N70 
en spoorlijn Antwerpen – Gent), N403 

- wegen van lokaal niveau: 
- verbindingen tussen kernen onderling: Sint-Niklaas – 

Nieuwkerken – De Ster, Sint-Niklaas – Puivelde – Sinaai – 
Belsele 

- verbindingen met hoofdwegennet: van Sinaai naar de N49 
over Klein Sinaai, van Puivelde naar de N49 over Stekene, 
van Nieuwkerken naar de E17 over Haasdonk, het gebied 
rond de Dendermondsesteenweg richting E17 

 

 

3.8.3.2 spoorwegen 

- spoorlijnen Antwerpen – Gent en Sint-Niklaas – Mechelen 
- station Sint-Niklaas 
- haltes Sinaai, Belsele en Nieuwkerken 

 

 

3.8.3.3 lange-afstandsfietspaden 

- langs spoorlijn Antwerpen – Gent 
- langs oude spoorlijn Sint-Niklaas – Hulst 
- langs de Molenbeek 

 

Kaart 23. Synthese van de bestaande ruimtelijke structuur 
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3.9 deelruimtes 

3.9.1 inleiding 

Op basis van voorgaande analyse van de bestaande ruimtelijke struc-
tuur worden een aantal ruimtelijke entiteiten onderscheiden. Op grond 
van het ruimtelijk functioneren, de samenhang en het voorkomen van 
de structurerende elementen kan het grondgebied van Sint-Niklaas 
immers gedifferentieerd worden in verschillende gebieden met specifie-
ke ruimtelijke kenmerken. 

De hier afgebakende deelruimtes vormen het uitgangspunt voor een 
gebiedsgericht beleid, dat wordt geformuleerd in het richtinggevend 
gedeelte. Voor de verschillende deelruimtes wordt daar een specifiek 
ruimtelijk beleid vooropgesteld. 

In Sint-Niklaas worden elf deelruimtes onderscheiden. Per deelruimte 
wordt de specifieke ruimtelijke structuur weergegeven aan de hand van 
een korte beschrijving van de hoofdcomponenten: de bebouwde ruim-
te, de open ruimte en de lijninfrastructuur. 

Het gaat meer bepaald om de volgende entiteiten: 
- de kernstad Sint-Niklaas (I): gebied tussen de Clementwijk in 

het noorden, de spoorlijn naar Mechelen in het oosten, de N70 
in het zuiden en De Winningen in het westen; 

- het randstedelijk gebied (II): de woonwijken en industriegebie-
den rondom de kernstad, met onder meer De Winningen, de 
Watermolenwijk, de Clementwijk, het Entrepotterrein, het ras-
terlandschap en de Europarken; 

- de deelkernen (III): de kernen van de deelgemeenten Belsele, 
Nieuwkerken en Sinaai en ook de kern Puivelde; 

- de lusstructuur (IV): de verbindingslinten tussen de verschil-
lende deelkernen en de stad; 

- de Z-vormige bosstructuur (V): het noord-zuidgerichte deel 
van het bosgebied tussen Belsele en Sinaai, het deel van de bos-
structuur ten zuiden van de N70 en ten westen van de N41, het 
gebied rond Puitvoet en het gebied rond De Ster; 

- het valleigebied (VI): vallei van de Moervaart en kanaal van 
Stekene; 

- het Lokerse Houtland (VII): vrij open landbouwgebied tussen 
het valleigebied en de noord-zuid gerichte bosstructuur, met 
bepaalde typische kenmerken, omvat de kern Sinaai; 

- het Waasland (VIII): vrij open landbouwgebied rond de stad, 
vertrekkend tussen Belsele en Sint-Niklaas en aansluitend bij 
het typische Wase landschap richting Vrasene, Sint-Gillis-
Waas, … 

Deze entiteiten zijn niet altijd scherp te omlijnen. Een lijn op een kaart 
mag dan ook niet als harde grens beschouwd worden. Ook zijn er on-
vermijdelijk overlappingen. 

 

Figuur 14. Overzicht van de deelruimtes 
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3.9.2 de kernstad Sint-Niklaas 

De bebouwingsstructuur van de stad is vrij complex. Ze bestaat glo-
baal genomen uit een dicht bebouwd historisch centrum, met daarrond 
bebouwing met een meer open karakter en onder andere een aantal 
grote bedrijvenzones. Er zijn ook bedrijven aanwezig aan de rand van 
het historisch centrum. Ze zijn volledig vergroeid met de bebouwings-
patronen en vele van deze bedrijven staan leeg. 

De open ruimte grenst aan de rand van de stad en dringt op bepaalde 
plaatsen iets dieper door in de bebouwing. Dit is vrij duidelijk in het 
westen, waar zich een ontginningsgebied bevindt, en in het noorden, 
met de open ruimte rond het zuiveringsstation. Andere groene stroken 
zijn deze van het stadspark, de campus van Sint-Lucia en deze rond het 
VTI. 

Belangrijke wegen zijn het verlengde van de Parklaan (N16), de Ple-
zantstraat (N403), de ring en het spoor. 

 

 

3.9.3 het randstedelijk gebied 

Het randstedelijk gebied bestaat uit grotere ruimtelijke entiteiten, zo-
wel bebouwde ruimtes (woonwijken, industriegebieden) als open ruim-
tes (landbouwgebieden, groengebieden, …). 

Grootschalige woonwijken zijn de Watermolenwijk en de Clementwijk, 
ten noorden van de kernstad. De woonwijk rond Vijfstraten bevindt 
zich net ten noorden van de spoorweg, richting Nieuwkerken. Ten oos-
ten van de kernstad ligt het rasterlandschap, een gebied van woonlin-
ten met grote onbebouwde binnengebieden en grote industriegebieden. 

In het randstedelijk gebied vormen het industriegebied SVK, het En-
trepotterrein en de Europarken grootschalige concentraties van bedrij-
vigheid, aansluitend bij de grootschalige infrastructuren (N41, R42, 
N70, spoorweg Antwerpen – Gent). 

Tussen de kernstad en de N41 bevindt zich het ontginningsgebied van 
SVK, een groot onbebouwd terrein. 

Het randstedelijk gebied wordt verbonden met de kernstad en met de 
omliggende kernen door de historische invalswegen van de stad. 

 

 

3.9.4 de deelkernen 

In het oosten van de gemeente situeert zich Nieuwkerken-Waas. Het 
gebied staat onder sterke verstedelijkingsdruk. Het grootste deel van de 
bebouwing bevindt zich langs de N451 en de Nieuwkerkenstraat. Het 
gaat dus om een lintdorp. Verder valt de verkaveling het Wallenhof te 
noteren, waardoor Nieuwkerken naar een kern evolueert. De voorzie-
ningen liggen gespreid rond het centrale plein Ten Bos: ten oosten de 
begraafplaats, ten noorden de school met de sporthal, de bibliotheek 
en een museum, ten westen het rusthuis, het gemeentehuis, de politie en 
het gemeentepark, ten zuiden het postkantoor. Verder naar het zuiden 
toe liggen de sportterreinen tussen de Wallenhofwijk en de spoorlijn 
Antwerpen – Gent. 
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Belsele, gelegen ten westen van Sint-Niklaas en langs de N70, staat 
eveneens onder verstedelijkingsdruk. Het dorp situeert zich tussen 
Sint-Niklaas en de bosrestanten op de stuifzandrug. De bebouwing 
spreidt zich als een lint uit langs Belseledorp en de Eindestraat. Aan-
sluitend liggen de verkaveling van de Molenwijk, de Mierennestwijk en 
– aan de overkant van de N70 – de Populierenwijk. Een aantal voor-
zieningen liggen in Belseledorp: het postkantoor, de politie, het ge-
meentehuis en de bibliotheek. In de Kerkstraat is het rusthuis en een 
school gelegen en iets buiten het centrum, ten noorden van het station, 
is de begraafplaats gelegen. Langs de Sint-Andriesstraat ligt het cultu-
reel centrum en het sportcomplex. 

Sinaai ligt nog verder westwaarts tussen de stuifzandrug en de Moer-
vaartdepressie. De dichtste bebouwing bevindt zich rondom de centra-
le dries en in de verkavelingen in het noorden van de kern. Rond de 
centrale dries vindt men het postkantoor, de politie, het gemeentehuis 
en iets verder de bibliotheek. Aan de overkant van de Vleeshouwers-
straat vinden we het rusthuis, een cultureel centrum, een school en een 
uitgebreid sportcomplex. Nabij het Tinelmuseum is nog een school 
gelegen. Richting Belsele ligt de verkaveling Hemelsbreedte rond het 
station van Sinaai. 

Puivelde bevindt zich in de open ruimte tussen Sint-Niklaas en Sinaai. 
De kern bestaat uit twee dichtbebouwde linten langsheen de Kruis-
straat – Marktstraat en de Kemzekestraat. Nabij het kruispunt van 
deze straten bevinden zich enkele voorzieningen. Er is een school en 
een cultureel centrum. In de onmiddellijke omgeving van de kern ko-
men de bossen voor van de Z-vormige stuifzandrug.  

 

 

3.9.5 de lusstructuur 

De lusstructuur groepeert de straten die de verbinding tussen de ver-
schillende kernen maken: vanaf de stad naar Belsele, tussen Belsele en 
Sinaai (met de stationsomgeving), tussen Sinaai en Puivelde, tussen 
Puivelde en de stad. In het oosten gaat het om de verbindingen vanuit 
de stad met Nieuwkerken, van Nieuwkerken naar de stationsomgeving 
en zo naar de Ster en van hieruit terug naar de stad. 

De lusstructuur vormt de concentratie van bebouwing en voorzienin-
gen in het buitengebied. De bebouwing bestaat er overwegend uit lin-
ten, waarbij op bepaalde plaatsen gegroepeerde bebouwing aansluit. 
Af en toe zijn de linten onderbroken en dringt de achterliggende open 
ruimte door tot in de bebouwing. Soms zijn ganse stukken open ruimte 
of bos ingesloten door bebouwing en ontbreekt elke relatie met de om-
geving. Tussen Belsele en Sinaai ligt een groter stuk open ruimte inge-
sloten tussen twee parallelle linten. 

 

 

3.9.6 de Z-vormige bosstructuur 

De Z-vormige bosstructuur bestaat uit versnipperd naaldbos, dat op de 
meeste plaatsen verweven is met akkers en weiden. Grotere bosbestan-
den vindt men onder andere rond Gouden Leeuw, Boskapel en Hane-
wee. 

In het bosgebied tussen Belsele en Sinaai is vooral de residentiële be-
bouwing opvallend langs de Eikenlaan, Gouden Leeuwstraat en de 
Bosstraat. In het zuiden wordt het gebied doorkruist door de bebou-
wing tussen Sinaai en Belsele.  
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Het gebied ten zuiden van Belsele maakt ook deel uit van de grotere 
bosstructuur, ook al is de bebossing hier minder sterk aanwezig en 
overwegen de weiden en akkers. Het gebied bevindt zich ten zuiden van 
de N70. Hier valt de bebouwing van de Populierenwijk op en de lint-
bebouwing langs de Schoonhoudtstraat. 

Meer naar de stad toe liggen grote bedrijventerreinen en is veel lintbe-
bouwing aanwezig (o.a. langs de vroegere invalswegen). De industrie-
terreinen, gelegen langs de N16/E17, zijn van regionaal belang. De 
stedelijke bebouwing dringt door in het noorden van het gebied en zet 
het gebied onder een bebouwingsdruk. Opvallend hier zijn de bossen 
van Puitvoet, die een vrij aaneengesloten bosbestand vormen. De open 
ruimte bestaat er uit landbouwgebied, dat sterk versnipperd is en inge-
sloten wordt door bebouwing. 

Rond het recreatieoord De Ster bestaat de bebouwing onder andere uit 
verblijfsrecreatie en het militair domein. De bebouwing dringt door in 
het bosbestand onder andere langs de Vossekotstraat. Hier zijn grotere 
bosbestanden rond De Ster en het militair domein aanwezig. Rond het 
recreatiepark zijn deze wel aangetast door de harde recreatie: tennis-
velden, parkings, verblijfsrecreatie, … 

Belangrijkste lijninfrastructuren zijn de N70, N41 en N16, de oude 
invalswegen van Sint-Niklaas en natuurlijk de autosnelweg E17. In het 
noord-zuidgerichte deel van de Z-vormige bosstructuur vormen de 
verbindingsweg tussen Sinaai en Belsele en de Schoonhoudtstraat de 
belangrijkste lijninfrastructuren. 

 

 

3.9.7 het valleigebied 

De open ruimte van het valleigebied wordt gekenmerkt door graslan-
den met kleine landschapselementen, zoals de Moervaartmeersen. Er 
zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig in de Moervaartdepressie, 
met uitlopers langs het kanaal van Stekene. Rond Heirnisse en Fonda-
tie komen belangrijke hoeveelheden loofbos voor, afgewisseld met 
weidse vergezichten. 

In het valleigebied is nauwelijks bebouwing aanwezig. In het noord-
oosten situeert zich het kleine gehucht Hondsnest en verder bestaat de 
bebouwing uit de lintvormige uitwaaieringen van het gehucht Zwaan-
aarde. 

Bovenlokale wegen zijn niet aanwezig. De belangrijkste lijninfrastruc-
turen zijn de Moervaart, het Kanaal van Stekene en de vele afvoerka-
nalen en -grachten. 

 

 

3.9.8 het Lokerse Houtland 

Typisch voor de open ruimte van het Lokerse Houtland zijn de lijn-
vormige beplantingen met verschillende soorten knotbomen, hoewel 
deze stelselmatig verdwijnen. De ruimte bestaat er uit open landbouw-
gebied met grote kavels en een beperkte versnippering. Men treft er 
onder andere de vruchtbare poldergronden aan waarop akkerbouw en 
grasland voorkomen. 

Belangrijkste bebouwing binnen deze ruimte is het gehucht Zwaanaar-
de, met de lintbebouwing richting Sinaai. Hierop sluiten nog een paar 
linten aan. Meer naar de gemeentegrenzen toe neemt de bebouwing af. 
In het noorden is er ook een bebouwingslint vanuit Puivelde richting 
Stekene. Overal verspreid komen landbouwbedrijfszetels voor. 
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Belangrijkste lijninfrastructuren zijn hier de verbindingswegen tussen 
de kernen en gehuchten: de Puiveldestraat – Kruisstraat tussen Sinaai 
en Puivelde, Wijnveld tussen Sinaai en Belsele, de Hulstbaan tussen 
Sinaai en Lokeren en de Zwaanaardestraat tussen Sinaai en Zwaan-
aarde. 

 

 

3.9.9 het Waasland 

Het Waasland wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bolle ak-
kers in combinatie met hoogstammig groen (o.m. populieren). Dit ty-
pische Wase landschap met zijn filterende doorzichtigheid dreigt echter 
langzaam te verdwijnen waardoor het landschap meer open wordt. Het 
grootste deel van het gebied wordt ingenomen door akkers afgewisseld 
met weiden. 

In het gebied bevindt zich vrij veel lintbebouwing, met onder meer de 
uitlopers van de bebouwing van Belsele (richting Sint-Niklaas) en van 
Nieuwkerken. 

Het gebied wordt doorkruist door enkele invalswegen van Sint-
Niklaas: naar Belsele, naar Puivelde, naar Nieuwkerken, naar Sint-
Pauwels en naar Sint-Gillis-Waas. Ook de weg van Nieuwkerken naar 
Vrasene en de spoorlijn lopen doorheen deze deelruimte. 
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4 POTENTIES EN KNELPUNTEN 

 

 

4.1 stad 

4.1.1 potenties 

REGIONAAL GUNSTIGE LIGGING  

Sint-Niklaas is gelegen tussen Gent en Antwerpen. De stad is centraal 
gelegen in het Waasland en vervult de rol van middelpunt van het 
Waasland. Het versterken van Sint-Niklaas draagt bij tot het vrijwaren 
van de omliggende open ruimte van het Waasland. 

Sint-Niklaas bevindt zich op een knooppunt van hoofdwegen en pri-
maire wegen, wat de gemeente zeer goede ontsluitingsmogelijkheden 
biedt. Sint-Niklaas is vooral gericht op de E17, die een internationale 
verbindingsas vormt en het transport van en naar de grootsteden mo-
gelijk maakt. 

In Sint-Niklaas komen de spoorlijn Gent – Antwerpen en de spoorlijn 
Sint-Niklaas – Mechelen samen. Er zijn dus ook goede verbindingen 
met het openbaar vervoer aanwezig. Daarenboven heeft ook iedere 
deelgemeente een station, wat de aansluiting op het openbaar vervoer 
mogelijk maakt. 

 

 

UITGEBREID REGIONAAL EN STEDELIJK VOORZIENINGENNIVEAU 

In Sint-Niklaas zijn een groot aantal scholen, ziekenhuizen en admini-
straties aanwezig. Sint-Niklaas vervult hierdoor een centrumfunctie in 
het Waasland. Onlangs werd het voorzieningenaanbod nog uitgebreid 
met o.a. een bioscoop en een winkelcentrum. 

 

 

HISTORISCHE VERWEVING VAN FUNCTIES MET NABIJHEID VAN 
VOORZIENINGEN 

Sint-Niklaas is gegroeid als een gemengde stad met wonen, voorzienin-
gen, bedrijvigheid, recreatie en groen. Deze verwevenheid verhoogt de 
leefbaarheid van de stad door o.m. de nabijheid van voorzieningen op 
wandelafstand. 

 

 

REGIONALE UITSTRALING HANDELSCENTRUM EN WAASLAND SHOP-
PING CENTER 

De handelsvoorzieningen in het centrum en het Waasland Shopping 
Center bieden een brede waaier aan producten en diensten. Dit trekt 
mensen aan van gans het Waasland en kan verder versterkt worden. 
Een herwaardering van de stadskern zal hier zeker toe bijdragen. Een 
vlotte verbinding met het openbaar vervoer tussen het stadscentrum en 
het Waasland Shopping Center kan het aanbod voor de kopers vergro-
ten. 
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STERKE SECUNDAIRE SECTOR 

In de omgeving van de stad zijn heel wat grote bedrijventerreinen gele-
gen. Het betreffen zowel regionale als lokale bedrijventerreinen die heel 
wat mensen tewerkstellen. De meeste van deze terreinen zijn momen-
teel wel praktisch volgebouwd. 

 

 

STRATEGISCHE LOCATIES MET UITBOUW CORRIDOR 

De stationsomgeving, de Grote Markt en het Waasland Shopping Cen-
ter zijn drie belangrijke locaties die de aantrekkingskracht van de stad 
sterk kunnen verhogen. Een grondige vernieuwing van deze buurten en 
van de corridor tussen deze drie locaties zal de leefbaarheid van de hele 
stadskern ten goede komen. 

 

 

INVULLEN VAN BINNENGEBIEDEN 

In Sint-Niklaas komen veel binnengebieden voor in de stadskern, die 
ofwel onbebouwd zijn ofwel hun vroegere functie verloren hebben. 
Voorbeelden hiervan zijn oude fabriekspanden of verlaten opslagruim-
tes. 

Deze binnengebieden vormen belangrijke componenten van de stede-
lijke structuur, omdat ze mogelijkheden bieden voor bijkomende ont-
wikkelingen enerzijds en omdat ze de woonkwaliteit van de stad kun-
nen verhogen anderzijds. De inplanting van woningbouwprojecten kan 
hier bijdragen tot een versterking van de stad en tot een hernieuwde 
dynamiek voor Sint-Niklaas. 

Binnen de stad zijn ook nog veel open binnengebieden (parken en tui-
nen) aanwezig, maar deze zijn meestal privé en dus afgesloten voor het 
publiek. Een goede visie op deze gebieden kan bijdragen tot het verho-
gen van de leefbaarheid en de kwaliteit van de woonbuurt. 

 

 

AFWERKEN VAN DE RINGSTRUCTUUR 

Een volledige ringstructuur maakt het mogelijk het doorgaande ver-
keer uit de binnenstad te houden waardoor de leefbaarheid enorm kan 
verhogen. Heel wat problemen in het stadscentrum zijn immers een 
gevolg van de verkeersoverlast. 

 

 

ONTGINNINGSPUTTEN 

Het ontginningsgebied nabij SVK in het westen van de stad kan, na 
ontginning, een nabestemming krijgen. Gezien de ligging in de onmid-
dellijke nabijheid van de stad en de goede bereikbaarheid zijn hier 
enorme potenties aanwezig voor verschillende invullingen. 

Een bijkomende meerwaarde voor het gebied kan geboden worden 
door de ringgracht, die voorzien wordt om het stadscentrum te vrijwa-
ren van wateroverlast. Deze ringgracht kan dienen als ruimtelijke dra-
ger van een stedelijk project. 
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4.1.2 knelpunten 

GEBREK AAN BEELDKWALITEIT 

De stad kampt met een gebrek aan beeldkwaliteit. Sint-Niklaas bezit 
geen duidelijk profiel in de Vlaamse Ruit waarop stedenbouwkundige 
projecten kunnen gericht worden. 

 

 

VEEL DOORGAAND VERKEER  

Door een sterke toename van het autoverkeer en de onafgewerkte ring-
structuur moet veel verkeer doorheen de stad geleid worden. Hierbij 
komt nog dat het op- en afrittencomplex van de E17 aansluit op de 
Parklaan (N16), die het verkeer als het ware direct naar het stadscen-
trum voert. 

 

 

EEN STERK AUTOGERICHTE OPENBARE RUIMTE  

Door een onaangepaste inrichting van de wegen en openbare ruimtes 
zijn deze sterk autogericht. Dit bemoeilijkt de oversteekbaarheid van 
pleinen en de leefbaarheid van de buurten. 

Momenteel worden verschillende straten en pleinen in het centrum 
heringericht. Dit moet de stadskern omvormen tot een aangename 
verblijfsruimte voor bewoners en bezoekers. Zo heeft het Margaretha-
plan voor een drastische verbetering gezorgd van de vroegere situatie 
van de Grote Markt en de onmiddellijke omgeving. 

LEEGSTAND IN HET CENTRUM 

Tijdens de laatste decennia zijn meer mensen weggetrokken uit de stad 
dan er zijn komen wonen. Deze stadsvlucht heeft geleid tot leegstand in 
het centrum. Deze leegstand doet zich ook voor in een aantal winkel-
panden in het centrum. De aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van 
het stadscentrum zijn op die manier achteruit gegaan. 

De laatste jaren is trouwens opnieuw een positieve evolutie vast te stel-
len: de stadsvlucht lijkt gestopt en het inwonersaantal van de stad 
groeit opnieuw. 

 

 

BARRIÈREWERKING VAN HET SPOOR EN DE SPOORWEGLAAN 

Het spoor bevindt zich in dit stadsdeel op een viaduct die een sterke 
visuele barrière vormt binnen de stad. De hoge verkeersintensiteit en –
snelheid in de Spoorweglaan versterken de barrièrewerking nog. Hier-
door krijgen we een opdeling van het stedelijk weefsel. De binding met 
het stadscentrum voor het gebied ten noorden van het station wordt 
verstoord. 

 

 

WEINIG UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DE VOORZIENINGEN 

De voorzieningen binnen Sint-Niklaas zijn historisch in het stadsweef-
sel gegroeid en vergroeid geraakt. De meeste voorzieningen hebben alle 
ruimte binnen het bouwblok benut. Praktisch overal zijn de uitbrei-
dingsmogelijkheden minimaal. Indien verdere uitbreiding noodzakelijk 
blijkt, dient hiervoor een oplossing gezocht te worden. 
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Momenteel breiden de voorzieningen zich verder uit in de nabije 
woonomgevingen, waardoor het wonen in het centrale stadsdeel in de 
verdrukking komt. 

 

 

GEBREK AAN OPENBAAR TOEGANKELIJK GROEN 

In de stad zijn, naast het stadspark aan het Walburgkasteel, nog talrij-
ke kleinschalige groenvoorzieningen aanwezig. Slechts enkele daarvan, 
zoals het Casinopark en het Museumpark, zijn openbaar toegankelijk. 
De overige zijn in privé-bezit. 

Het gebrek aan openbaar toegankelijke groenzones laat zich voelen in 
de verschillende wijken van de stad en leidt tot een minder kwalitatieve 
woonomgeving. 

 

 

VERSTEDELIJKINGSDRUK IN PUITVOET 

Het bos van Puitvoet in het zuiden van de stad is een onderdeel van de 
Z-vormige bosstructuur gelegen op de stuifzandrug in Sint-Niklaas. 
Het is een vrij groot gebied met een uitstekende bereikbaarheid vlakbij 
de verkeerswisselaar aan de E17. Het gebied staat onder druk van toe-
nemende verstedelijking van de omliggende functies: industrie, wo-
ningbouw, handel en recreatie. 
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4.2 buitengebied 

4.2.1 potenties 

VARIËREND LANDSCHAP 

Binnen de gemeente komen verschillende landschapseenheden voor 
met een eigen uitstraling. Door het versterken van de typische land-
schapskenmerken kan de differentiatie van het landschap behouden 
worden, wat de belevingswaarde binnen de gemeente verhoogt. 

 

 

DIRECTE RELATIE TUSSEN KERNEN EN OPEN RUIMTE 

Op sommige plaatsen dringt het landschap door tot in de deelkernen 
van het buitengebied of leggen landschappelijke structuren en voetwe-
gen vanuit de deelkernen de relatie met de omliggende open ruimte. 
Hierdoor vertonen de deelkernen een sterke verankering in de fysische 
omgeving. De sterke en directe relatie tussen de deelkernen en de open 
ruimte draagt bij tot de woonkwaliteit. 

 

 

NATUURWAARDEN 

In de Moervaartvallei zijn nog heel wat natuurwaarden aanwezig. Het 
verder uitbouwen hiervan biedt heel wat mogelijkheden zoals aandacht 
voor onderlinge verbinding tussen de verschillende natuurgebieden, 
reservaten en bossen. Het valleigebied vormt bovendien een potentieel 
stiltegebied. 

HERBESTEMMING MILITAIR DOMEIN WESTAKKERS 

In het oosten van de gemeente ligt het militair domein Westakkers. Dit 
behoudt zeker tot 2013 zijn huidige bestemming. Op termijn biedt een 
herbestemming heel wat mogelijkheden. 

 

 

LANDBOUW BESCHERMER VAN OPEN RUIMTE 

De landbouw is over gans de gemeente een van de belangrijkste ruim-
tegebruikers. Ze is een van de weinige ruimtegebruikers die de ruimte 
open houdt. Daarom is de landbouw van cruciaal belang. Zeker rond 
de stad kan ze als beschermer van de open ruimte een halt stellen aan 
de uitbreiding van het stedelijk gebied. 

 

 

AANTREKKELIJKE RECREATIEVE STRUCTUUR 

Sint-Niklaas bezit een vrij ruim recreatief aanbod. De Ster vormt hierin 
een aantrekkingspool voor dagrecreatie in gans de regio. Er zijn heel 
wat mogelijkheden om het aanbod veelzijdig en verantwoord uit te 
bouwen. 
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DIFFERENTIATIE VAN WOONSTRUCTUUR 

In de gemeente is een groot woningenaanbod in zeer uiteenlopende 
omgevingen, groottes, … Dit gedifferentieerd aanbod dient zeker be-
houden te worden en kan nog versterkt worden. 

 

 

UITGEBREID BOSBESTAND 

Op de stuifzandruggen komt een versnipperde bosstructuur voor. In de 
gemeente is dit vooral nog aanwezig rond Gouden Leeuw, Puitvoet en 
De Ster. Deze bosgehelen hebben de potentie om verschillende functies 
in zich op te nemen zodat een sterk gedifferentieerd bosbestand kan 
uitgebouwd worden. 

 

 

WATER EN BEKKENS 

Er zijn reeds een aantal opvangbekkens aanwezig in de gemeente en het 
aantal wordt nog uitgebreid. Deze bekkens kunnen uitgebouwd wor-
den naar natuur of zachte recreatie toe. 

 

 

4.2.2 knelpunten 

ZWAKKE DORPSIDENTITEIT VAN DE DEELGEMEENTEN 

Belsele, Sinaai en Nieuwkerken hebben een eigen karakter maar dit 
wordt te weinig benadrukt en uitgebouwd. 

 

 

VERLINTING EN VERSPREIDE BEBOUWING 

Verlinting is praktisch over gans de gemeente zeer sterk aanwezig. Sint-
Niklaas is via lintbebouwing verbonden met zijn deelgemeenten. Hier-
door groeien de verschillende dorpen en gehuchten aan elkaar. Ook 
uitgegroeide stationsomgevingen zorgen ervoor dat het onderscheid 
tussen een dorpskern en de open ruimte niet meer ervaren wordt. Dit 
zorgt voor een versnippering van het landschap en maakt de leesbaar-
heid van het gebied moeilijk. 

 

 

BELSELE EN NIEUWKERKEN ONDER VERSTEDELIJKINGSDRUK 

De deelgemeenten Belsele en Nieuwkerken liggen in de directe in-
vloedssfeer van Sint-Niklaas. De open ruimte tussen de stad en deze 
deelkernen dreigt geleidelijk aan te verdwijnen. 
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LANDBOUW ROND DE STAD STERK VERSNIPPERD 

Het open-ruimtegebied, dat de stad omgeeft, is versnipperd door de 
vele uitlopers van bebouwing. Ook veel wegen doorsnijden het land-
bouwgebied. Dit zorgt ervoor dat sommige stukken landbouwgrond 
volledig ingesloten zijn door de bebouwing. 

 

 

DRUK OP DE OPEN RUIMTE 

Vooral in het gebied onmiddellijk rond de stad is de druk op de open 
ruimte zeer groot. Maar ook de lintbebouwing zet de omgeving onder 
druk. Deze linten verstoren de beleving van het landschap en vormen 
aanknopingspunten voor uitbreiding van de bebouwing die de open 
ruimte verder aantast. 

 

 

ZONEVREEMDHEID 

In de gemeente komen heel wat zonevreemde woningen en bedrijven 
voor. Ook sportinfrastructuur, recreatie en jeugdvoorzieningen zijn 
dikwijls zonevreemd. Voor de meeste gevallen is dringend een oplos-
sing nodig. Een sluitende visie is hierbij noodzakelijk. 

 

 

BOSSTRUCTUUR ONDER DRUK VAN WONEN EN RECREATIE 

Binnen de gemeente is een uitgebreid bosbestand aanwezig. Veel van 
deze bossen bezitten weinig natuurwaarden en worden verstoord door 
residentiële woonfunctie en recreatie. Dit versnippert de bosbestanden 
en maakt een algemeen beheersplan moeilijk. 

 

 

WATEROVERLAST 

De gemeente heeft een uitgebreid grachtenstelsel die de afwatering veel 
verbeterde. Toch is er nog geregeld wateroverlast. Dit berokkent scha-
de aan de inwoners en bemoeilijkt ook het bewerken van de akkers. 

 

 

HANDELSLINT LANGS DE N70 

De vele handelspanden langs deze weg hebben een regionaal karakter 
en trekken zeer veel verkeer aan. Ze bemoeilijken dikwijls de door-
stroming van het verkeer door een slechte ontsluiting. 
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AANTASTING EN VERDWIJNEN VAN DE GAVE LANDSCHAPPEN 

De gave landschappen in de gemeente, zoals het Lokerse Houtland en 
het Waasland, en hun typische landschapskenmerken zijn stilaan aan 
het verdwijnen. Het verdwijnen van typische beplanting en kleine land-
schapselementen, de aantasting door bebouwing en de transformatie 
van de landbouwteelten zorgen voor een verlies aan diversiteit en vari-
atie in het landschap van de gemeente. Hierdoor ontstaat een uniform 
landschap. 

 

Kaart 24. Potenties en knelpunten 
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5 PROGNOSES EN BEHOEFTEN 

 

 

5.1 wonen 

5.1.1 analyse van woningbehoefte 

5.1.1.1 inleiding 

De woningbehoefte voor Sint-Niklaas wordt bepaald op basis van de 
taakstellingen die omschreven worden in de afbakening van het regio-
naalstedelijk gebied Sint-Niklaas en in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Oost-Vlaanderen8. 

Bij wijze van informatie wordt eveneens een raming van de woningbe-
hoefte weergegeven op basis van de bevolkingsprognoses die prof. dr. 
Van Hecke (K.U.Leuven) heeft opgemaakt voor Sint-Niklaas in ja-
nuari 20039. Hierbij worden de resultaten van zowel de gesloten als de 
open prognoses weergegeven. 

                                                         

8 Zie hiervoor: voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas (maart 2005) en Provinciaal ruimtelijk structuurplan 
Oost-Vlaanderen (2004). 

9 Van Hecke E., Vandenhoeck H., Bevolkingsprognoses Sint-Niklaas, Katholieke 
Universiteit Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, januari 2003. 

Daarnaast wordt ook een beschrijving gegeven van de bevolkingsevo-
lutie in Sint-Niklaas, de evolutie van de gezinnen en enkele gegevens 
omtrent migratie. Deze bieden een duiding en een situering van de be-
volking van Sint-Niklaas in een ruimere context. 

De analyse van de woningbehoefte wordt opgebouwd als volgt: 
- evolutie van de bevolking; 
- evolutie van de gezinnen; 
- bevolkings- en gezinsprognose 2002-2007-2012; 
- woningbehoefte. 
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5.1.1.2 evolutie van de bevolking 

ALGEMEEN 

Op 1 januari 2001 telde Sint-Niklaas 68.364 inwoners waarvan 33.291 
mannen en 35.073 vrouwen, gespreid over een oppervlakte van 8.818 
ha. Dit komt overeen met een bevolkingsdichtheid van ongeveer 775 
inwoners per km². Dit is heel wat hoger dan die van Vlaanderen (430 
inwoners per km²) en die van de provincie Oost-Vlaanderen (450 inwo-
ners per km²). 

Deze hogere dichtheid is logisch, omdat Sint-Niklaas een belangrijke 
vorm van verstedelijking kent. In vergelijking met andere centrumste-
den is dit echter nog een relatief lage waarde. Zo kent Aalst een dicht-
heid van 978 inwoners per km², Mechelen een dichtheid van 1.174 in-
woners per km² en Leuven zelfs een dichtheid van 1.554 inwoners per 
km². Gent kent een dichtheid van 1.447 inwoners per km²; Antwerpen 
is de dichtst bevolkte Vlaamse stad (2.194 inwoners per km²). 

De stad Sint-Niklaas heeft in de periode na de tweede wereldoorlog een 
lineaire bevolkingstoename gekend tot de jaren ’70. Sedert 1981 steeg 
het bevolkingsaantal niet meer noemenswaardig en bleef het schomme-
len rond de 68.000 inwoners. 

Tussen 1970 en 2001 steeg het bevolkingsaantal slechts met 3,9%. Dit is 
lager dan het Oost-Vlaams en het Vlaams gemiddelde, en zelfs heel wat 
lager dan het gemiddelde voor het arrondissement Sint-Niklaas 
(+12,6%). Vooral de twee laatste decennia was de bevolkingstoename 
zeer laag in Sint-Niklaas, in die mate zelfs dat men kan spreken van een 
stabilisatie van het bevolkingsaantal. 

Tabel 5. Bevolkingsevolutie van Sint-Niklaas, van het arrondissement Sint-
Niklaas, van Oost-Vlaanderen en van Vlaanderen tussen 1970 en 2001 (bron: 
NIS) 

 1970 1981 1991 2001 

Sint-Niklaas 65.795 68.175 68.248 68.364 
  + 3,6 % + 0,1 % + 0,2 % 
 100 103,6 103,7 103,9 
Arr. Sint-Niklaas 199.185 210.116 215.903 224.356 
  + 5,5 % + 2,8 % + 3,9 % 
 100 105,5 108,4 112,6 
Oost-Vlaanderen 1.310.017 1.331.084 1.335.793 1.363.672 
  + 1,6 % + 0,4 % + 2,1 % 
 100 101,6 102,0 104,1 
Vlaanderen 5.451.329 5.630.129 5.768.925 5.952.552 
  + 3,3 % + 2,5 % + 3,2 % 
 100 103,3 105,8 109,2 
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Figuur 15. Relatieve bevolkingsevolutie (1970 = 100; bron: NIS) 
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LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEVOLKING 

De leeftijdsverdeling is een belangrijke bevolkingskarakteristiek. Ze 
heeft een grote invloed op een hele reeks sociale en economische facto-
ren, die op hun beurt het maatschappelijk gebeuren beïnvloeden. De 
leeftijdsstructuur van de bevolking kan op een visuele wijze voorgesteld 
worden onder de vorm van een leeftijdspiramide. De benaming ‘pira-
mide’ verwijst naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevol-
king, namelijk een grotere vertegenwoordiging van de jongste leeftijds-
groepen en een gestage afname naarmate de leeftijd hoger is. Omdat in 
de meeste industrielanden de piramidevorm alsmaar moeilijker te her-
kennen is, spreekt men beter over de leeftijdsopbouw van de bevolking 
of het leeftijdshistogram. 

De leeftijdssamenstelling van de bevolking is het resultaat van allerlei 
historische processen. De effecten hiervan op het maatschappelijke 
leven laten zich generaties lang voelen. Vandaar dat ze echo-effecten 
genoemd worden. Uit de leeftijdsopbouw van de bevolking kan men de 
historische context aflezen.   

Men kan hier een onderscheid maken tussen evenementen en conjunc-
turen. Twee evenementen, namelijk de beide wereldoorlogen, zijn dui-
delijk afleesbaar uit een dalend aantal geboorten. In de jaren 1920 werd 
er door de overheid een campagne gevoerd om het aantal geboorten op 
te voeren. 

Na de tweede wereldoorlog heeft men de zogenaamde babyboom. Een 
economische heropbloei met gunstige vooruitzichten kan als belang-
rijkste oorzaak aangehaald worden. Aan de basis van de piramide 
merken we de dalende nataliteit sedert medio 1960. Het stijgen en da-
len van het aantal geboorten volgt elkaar in korte periodes op. Het 
aantal geboorten is erg onderhevig aan de conjunctuur. 

De bevolkingspiramide stelt de leeftijdsstructuur voor van de bevol-
king van Sint-Niklaas en Vlaanderen op 1 januari 2001. Uit de bevol-
kingspiramide kunnen enkele historische ontwikkelingen afgelezen 
worden. 

- De basis van de piramide vernauwt lichtjes naar onder toe, wat 
wijst op een dalende nataliteit sinds de jaren ’60. 

- De kleine uitstulping van de piramide bij de leeftijdsklassen 35-
45 jaar komt overeen met de babyboom tijdens de economische 
expansie na de tweede wereldoorlog. 

- Ook de daling van het aantal geboorten tijdens de tweede we-
reldoorlog laat zich aflezen in de plotse insnoering bij de leef-
tijdsklassen 55-60 jaar. 

- Bovendien valt op dat vanaf de leeftijd van ongeveer 60 jaar 
een toenemend onevenwicht ontstaat tussen de vrouwelijke en 
mannelijke bevolking. Dit komt doordat de levensverwachting 
bij mannen lager ligt dan bij de vrouwen (respectievelijk 75 en 
81 jaar). Deze gemiddelde levensverwachting stijgt jaarlijks met 
een kwartjaar. Door dit verschil in levensverwachting is er bij-
gevolg een groot aantal vrouwen dat haar echtgenoot ‘over-
leeft’. Met andere woorden, een groot deel van de mannen blijft 
tot aan de dood gehuwd, terwijl een zeer groot deel van de be-
jaarde vrouwen de laatste levensjaren als weduwe doorbrengt. 

De leeftijdsstructuur van de inwoners van Sint-Niklaas verschilt op 
bepaalde vlakken van de gemiddelde leeftijdsstructuur in Vlaanderen. 
Het aandeel jongeren (0-19 jaar) bedraagt 22,6%. Dit is evenveel als het 
gemiddelde van Oost-Vlaanderen, maar iets lager dan dat van Vlaan-
deren (22,9%) en het arrondissement Sint-Niklaas (23,5%). Het aandeel 
65-plussers (17,8%) ligt hoger dan dat van het arrondissement Sint-
Niklaas (16,0%), de provincie Oost-Vlaanderen (16,9%) en Vlaanderen 
(16,9%). Uit de bevolkingspiramide blijkt zelfs dat iedere leeftijdsklasse 
boven de 50 jaar sterker vertegenwoordigd is in Sint-Niklaas dan ge-
middeld in Vlaanderen. Daartegenover staat dat er minder dertigers en 
veertigers in de stad wonen. 
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De bevolkingssamenstelling van Sint-Niklaas ondergaat momenteel 
een aantal wijzigingen. Een vergelijking tussen 1991 en 2001 toont aan 
dat er tegelijkertijd een ‘ontgroening’ (-6,7%) en een ‘vergrijzing’ 
(+19,3%) plaatsvindt. Dezelfde tendens doet zich voor in gans Vlaan-
deren, maar de ontgroening (-3,2%) is er minder uitgesproken en de 
vergrijzing (+20,7%) is er iets duidelijker. 

Typerend voor Sint-Niklaas is eveneens de daling van het aantal inwo-
ners van de categorie 20-64 jaar (de actieve bevolking) tussen 1991 en 
2001. Dit is namelijk niet het geval voor het arrondissement Sint-
Niklaas (+3,8%), de provincie Oost-Vlaanderen (+1,2%) en Vlaande-
ren (+1,8%). 

De ontgroening en vergrijzing, zoals hierboven beschreven, blijken ook 
duidelijk uit vergelijking tussen 1991 en 2001 betreffende het aantal 
inwoners per leeftijdsklasse. Uit de figuur blijkt dat er een afname is 
van het aantal mensen uit de leeftijdsklassen tot 34 jaar, met een piek 
tussen de 20 en 29 jaar (dit is de meest dynamische bevolking: afgestu-
deerd, elders werken en wonen, trouwen, weg van huis, …). Alle leef-
tijdsklassen boven de 34 kennen een toename, behalve de klassen 55 tot 
59 en 80 tot 84. 
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Figuur 16. Leeftijdsopbouw Sint-Niklaas op 1 januari 2001 (bron: NIS) 
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Figuur 17. Bevolkingsevolutie tussen 1991 en 2001 per leeftijdsklasse 

 

NATUURLIJKE AANGROEI EN MIGRATIE 

De bevolkingsgroei is de resultante van een natuurlijk accres en van 
een positief migratiesaldo. De natuurlijke loop van de bevolking wordt 
bestudeerd aan de hand van het geboorte- en sterftesaldo. Een positie-
ve balans van het geboortesaldo ten opzichte van het sterftesaldo bete-
kent een natuurlijke aangroei van de regio. Naast een natuurlijke loop 
hebben we ook de migratiebewegingen. Die kunnen zowel van interne 
als externe aard zijn. Een positieve balans van de emigraties en de im-
migraties duidt hier dan ook op een aangroei van de bevolking. Beide 
saldi maken duidelijk of een stad kampt met een afname of met een 
toename van de bevolking, hetzij door de natuurlijke situatie, hetzij 
door de migratiebewegingen. 

Sint-Niklaas kende het afgelopen decennium een zeer schommelend 
verloop. Vooral het migratiesaldo is het meest onderhevig aan een gro-
te variatie. De vorm van de resulterende grafiek (totale groei) wordt 
dan ook het meest bepaald door de vorm van de grafiek van de migra-
ties. 

1990 en 1992 waren de belangrijkste pieken in positieve zin: zowel het 
aantal migraties als de natuurlijke aangroei waren toen hoog. De 
grootste negatieve piek was er in 1995, maar sindsdien is er een stijging 
in de loop van de totale aangroei: sedert 1998 was er terug een bevol-
kingstoename in de stad. 
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Tabel 6. Geboorte- en sterftecijfers, in- en uitwijking Sint-Niklaas 1991-2001 
(bron: NIS) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

geboorte 
sterfte 

805 
721 

830 
685 

834 
725 

749 
688 

757 
691 

728 
685 

739 
692 

729 
699 

709 
711 

747 
682 

673 
700 

subtotaal 84 145 109 61 66 43 47 30 -2 65 -27 

inwijking 
uitwijking 

1921 
1965

2125 
2053 

2095 
2341 

2186 
2184 

2148 
2423

2240
2395

2252
2317

2317 
2257

2518
2343

2369
2263

2268
2185

subtotaal -44 72 -246 2 -275 -155 -65 60 175 106 83 

TOTAAL 40 217 -137 63 -209 -112 -18 90 173 171 56 
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Figuur 18. Geboorte- en sterftecijfers, in- en uitwijking Sint-Niklaas 1980-2001 

 

EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING PER DEELGEMEENTE 

De stad Sint-Niklaas en het NIS beschikken over gegevens van de be-
volking per deelgemeente. Sint-Niklaas telt vier deelgemeenten: 

- Sint-Niklaas; 
- Belsele; 
- Nieuwkerken; 
- Sinaai. 

Op basis van de cijfers van 2001 valt een duidelijk onderscheid waar te 
nemen tussen de hoofdgemeente Sint-Niklaas, die bijna 70% van de 
totale bevolking voor zijn rekening neemt, en de overige deelgemeen-
ten. Belsele is qua inwonersaantal de op één na grootste deelgemeente, 
gevolgd door Sinaai en Nieuwkerken. 

Bekijken we de bevolkingsevolutie van de laatste decennia per deelge-
meente afzonderlijk, dan valt meteen de enorme bevolkingsgroei van 
Belsele op. Tussen 1960 en 2001 was er ongeveer een verdubbeling van 
het aantal inwoners. Vooral in de periode tussen 1960 en 1981 was er 
een grote toename. 

Eveneens opmerkelijk is de continue daling van het aantal inwoners in 
de deelgemeente Sint-Niklaas sedert 1970. Sinaai en Nieuwkerken 
kenden tussen 1960 en 2001 een bevolkingsgroei van ongeveer 20%. 
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Tabel 7. Bevolkingsevolutie van de deelgemeenten, 1960-2001 (bron: NIS) 

 1960 1970 1981 1991 2001 

Sint-Niklaas 47.547 
76,3 % 

49.214 
74,6 % 

48.555 
71,5 % 

48.085 
70,5 % 

47.429 
69,4 % 

Nieuwkerken  4.766 
7,7 % 

5.146 
7,8 % 

5.505 
8,1 % 

5.315 
7,8 % 

5.712 
8,4 % 

Belsele 4.947 
7,9 % 

6.436 
9,8 % 

8.561 
12,6 % 

8.909 
13,1 % 

9.400 
13,7 % 

Sinaai 5.009 
8,0 % 

5.150 
7,8 % 

5.255 
7,7 % 

5.748 
8,4 % 

5.823 
8,5 % 

TOTAAL 62.269 
100 % 

65.946 
100 % 

67.876 
100 % 

68.203 
100 % 

68.364 
100 % 
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Figuur 19. Relatieve bevolkingsgroei van de deelgemeenten (1960 = 100) 

 

BEVOLKINGSDICHTHEID 

De belangrijkste bevolkingsdichtheden worden logischerwijs terugge-
vonden in het oude stadsgedeelte van de deelgemeente Sint-Niklaas. 
Daar worden waarden behaald van meer dan 50 inwoners per hectare 
in de volgende statistische sectoren (van dichtst bevolkt naar minder 
dicht bevolkt): Fabiolapark (112), Westerbuurt (73), Paddenschoot 
(70), Van Durmestraat (70), Castrowijk (63), Ankerstraat (63), Haze-
wind (61), Landbouwersstraat (61), Koning Elisabethplein (60), Ver-
bindingsstraat (58), Veldstraat (55). 

Andere belangrijke bevolkingsconcentraties vindt men terug rond het 
dichtst bevolkte gedeelte van de deelgemeente Sint-Niklaas, in de om-
geving van Nieuwkerken-centrum (met waarden tussen de 15 en 30 
inwoners per hectare), Belsele-centrum (tussen 5 en 25 inwoners per 
hectare) en in Sinaai-centrum (tussen 5 en 20 inwoners per hectare). 

Op de kaart treedt ook de kleinere kern Puivelde op de voorgrond, met 
bevolkingsdichtheden tussen de 5 en 15 inwoners per hectare. De be-
volkingsdichtheid van Zwaanaarde ligt net onder 5 inwoners per hecta-
re. 

Kaart 25. Bevolkingsdichtheid 
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BEVOLKING OUDER DAN 65 JAAR 

De figuur van de spreiding van de 65-plussers maakt duidelijk dat deze 
voornamelijk gevestigd zijn in de belangrijkste kernen van de stad. De 
hoogste concentraties (meer dan 30% 65-plussers) vindt men terug in 
het centrum van Sint-Niklaas, met name in de statistische sectoren 
Stedelijk sportplein (75%) en Fabiolapark (31%). Ook in de directe 
omgeving van het centrum van Nieuwkerken-Waas, Sinaai, Belsele en 
Puivelde wonen er verhoudingsgewijs veel bejaarden. 

Verschillende redenen liggen aan de basis van het feit dat er daar meer 
bejaarden wonen. 

- In de centra van de verschillende deelgemeenten zijn er ook 
vaak meer oude, kleinere woningen. 

- Oudere mensen zijn minder mobiel, en wonen vaak het liefst zo 
dicht mogelijk bij allerlei voorzieningen (winkels, kerk, dien-
sten,…). 

- In veel gevallen zijn bejaardentehuizen en sociale woningen net 
gelegen in die centra. 

Kaart 26. Bevolking ouder dan 65 jaar 

 

5.1.1.3 evolutie van de gezinnen 

Een belangrijke factor voor de raming van de woningbehoeften van 
een gemeente is het inzicht in de gezinssamenstelling van de bevolking.  
Het zijn immers de gezinnen (huishoudens) en niet de individuele in-
woners (tenzij het alleenstaanden zijn) die de vraag naar woningen 
bepalen. Relevante elementen, naast het aantal gezinnen in absolute 
cijfers, zijn de gemiddelde gezinsgrootte, het aandeel van de alleen-
staanden en het aandeel grote gezinnen. 

 

 

EVOLUTIE VAN HET AANTAL GEZINNEN 

In tegenstelling tot het bevolkingsaantal is het aantal gezinnen de laats-
te decennia wel sterk gestegen. Dit is het gevolg van het feit dat overal 
in Vlaanderen de gemiddelde gezinsgrootte gedaald is. Bij een stagnatie 
van de bevolking is er in dit geval wel een relevante stijging van het 
aantal gezinnen. Het aantal huishoudens is in Vlaanderen algemeen 
toegenomen, en dit met een tempo dat hoger ligt dan dat van de bevol-
kingsontwikkeling. Verschillende redenen zijn hiervoor verantwoorde-
lijk: toenemende versnippering omwille van de toename van echtschei-
dingen; nooit-gehuwden gaan meer dan vroeger zelfstandig wonen; de 
vergrijzing van de bevolking, … 

De groei van het aantal gezinnen in Sint-Niklaas is een stuk lager dan 
de groei van het aantal gezinnen in het arrondissement Sint-Niklaas en 
Vlaanderen, maar iets hoger dan het provinciaal gemiddelde. 
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Tabel 8. Gezinsevolutie tussen 1970 en 2001 

 1970 1981 1991 2001 

Sint-Niklaas 21.189 
 

100 

24.125 
+13,9 % 

113,9 

25.883 
+7,3 % 
122,2 

28.252 
+9,2 % 
133,3 

Arr. Sint-Niklaas 63.071 
 

100 

72.458 
+14,9 % 

114,9 

79.786 
+10,1 % 

126,5 

88.845 
+11,1 % 

140,9 
Oost-Vlaanderen 421.662 

 
100 

470.360 
+11,5 % 

111,5 

509.913 
+8,4 % 
120,9 

557.353 
+9,3 % 
132,2 

Vlaanderen 1.701.531 
 

100 

1.967.826 
+15,7 % 

115,7 

2.203.038 
+12,0 % 

129,5 

2.413.745 
+ 9,6 % 

141,9 
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Figuur 20. Relatieve gezinsevolutie (1970 = 100) 

 

EVOLUTIE VAN DE GEZINNEN PER DEELGEMEENTE 

Zoals eerder vermeld is, in tegenstelling tot het bevolkingsaantal, het 
aantal gezinnen in Sint-Niklaas wel sterk toegenomen. In de laatste 30 
jaar was er een toename van 33,3%. Er valt echter een duidelijk onder-
scheid in groei waar te nemen tussen de verschillende deelgemeenten. 

In de stad Sint-Niklaas is de groei het laagst (+26,3%); in Belsele was 
de groei beduidend hoger (+85,2%) dan de gemiddelde groei. In 
Nieuwkerken en Sinaai was de groei iets hoger dan het gemiddelde. 
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Tabel 9. Evolutie van het aantal gezinnen per deelgemeente 

 1970  1981  1991  2001  

Sint-Niklaas 16.167 100 17.769 109,9 18.974 117,4 20.411 126,3
Nieuwkerken 1.550 100 1.833 118,3 1.870 120,6 2.120 136,8
Belsele 1.938 100 2.778 143,3 3.088 159,3 3.590 185,2
Sinaai 1.534 100 1.701 110,9 1.951 127,2 2.131 138,9

TOTAAL 21.189 100 24.125 113,9 25.883 122,2 28.252 133,3
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Figuur 21. Gezinsevolutie per deelgemeente (1970 = 100) 

 

 

EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE GEZINSGROOTTE 

In de deelgemeente Sint-Niklaas vindt men de kleinste gezinnen terug, 
in Nieuwkerken, Belsele en Sinaai de grotere gezinnen. 

De kaart geeft ons een beeld van de gemiddelde gezinsgrootte per sta-
tistische sector in 2001. De kleinste gezinnen vindt men, zoals te ver-
wachten viel, in het centrum van de stad Sint-Niklaas. De kleinste 
huishoudens vindt men terug in de statistische sector Fabiolapark (1,64 
gezinsleden), gevolgd door de statistische sectoren Stadspark (1,85), 
Veldstraat (1,87), Hogenakker (1,90), Castrowijk (1,92), Sint-Niklaas 
Markt (1,95), Stedelijk sportplein (1,97) en Ankerstraat (2,00). 

De grootste gezinnen (met gemiddeld meer dan 3 gezinsleden) vindt 
men terug in de statistische sector Waterschoot in het zuiden van Belse-
le (gemiddeld 3,11 gezinsleden). 

Grote gezinnen met gemiddeld tussen de 2,75 en 3 gezinsleden vindt 
men terug in het noorden van Sinaai (in de statistische sector Honds-
nest), in de statistische sectoren Populieren, Dekpriem en Gouden 
Leeuw te Belsele, in Tereken, de Clementwijk en Spieveldstraat in de 
deelgemeente Sint-Niklaas, en in Nieuwkerken-Waas-Verspreid en 
Wallenhof te Nieuwkerken. 



INFORMATIEF GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  126  

Tabel 10. Evolutie van de gemiddelde gezinsgrootte 

 1970 1981 1991 2001 

Sint-Niklaas 3,04 
100 

2,73 
89,8 

2,53 
83,2 

2,32 
76,3 

Nieuwkerken 3,32 
100 

3,00 
90,4 

2,84 
85,5 

2,69 
81,0 

Belsele 3,32 
100 

3,08 
92,8 

2,89 
87,0 

2,62 
78,9 

Sinaai 3,36 
100 

3,09 
92,0 

2,95 
87,8 

2,73 
81,3 

TOTAAL 3,14 
100 

2,82 
89,8 

2,64 
84,1 

2,44 
77,7 

 

Kaart 27. Gemiddelde gezinsgrootte in 2001 

 

5.1.1.4 bevolkings- en gezinsprognoses 

METHODIEK – VOLGORDE VAN DE BEREKENINGEN 

Deze paragraaf wordt integraal gebaseerd op de studie Bevolkings-
prognoses Sint-Niklaas, uitgevoerd door prof. Van Hecke 
(K.U.Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie) in 
januari 2003. Daarin worden prognoses opgesteld voor het aantal in-
woners en het aantal gezinnen van Sint-Niklaas tot 2012. Hierbij wordt 
2000 als referentiejaar genomen. 

De bevolkings- en gezinsprognoses steunen op bepaalde demografische 
evoluties uit het verleden, die doorgetrokken worden naar de toe-
komst. Bij de berekening van deze prognoses wordt echter geen reke-
ning gehouden met andere factoren, die eveneens invloed kunnen uit-
oefenen op de bevolkingsevolutie en –samenstelling. Zo is het mogelijk 
dat de regionale aantrekkingskracht van Sint-Niklaas toegenomen is 
door de recente vernieuwingsprojecten, zoals de aanleg van de stati-
onsomgeving, de herinrichting van de Grote Markt of de uitbreiding 
van het Waasland Shopping Center. Deze effecten worden niet verre-
kend in de prognoses. Het voorgestelde cijfermateriaal moet dan ook 
met de nodige omzichtigheid behandeld worden. Belangrijk hierin is 
vooral de grootteorde, eerder dan de exacte cijfers. 

Er zijn op gemeentelijk niveau drie factoren die de evolutie van de be-
volking beïnvloeden: overlijdens, geboorten en migratiebewegingen. 
Bij de migratiebewegingen wordt nog het onderscheid gemaakt tussen 
inwijking en uitwijking. De gesloten prognose houdt enkel rekening 
met de natuurlijke evolutie van de bevolking (overlijdens en geboor-
ten). Deze werd uitgevoerd per deelgemeente. De open prognose houdt 
zowel rekening met de natuurlijke evolutie als met migratiebewegingen. 

De berekening van de bevolkingsvooruitzichten gebeurt iteratief, jaar 
per jaar. De waarde op 1 januari is het resultaat van de toepassing van 
de bewegingen in de loop van één kalenderjaar. Binnen elke iteratie 
volgen de bewerkingen elkaar als volgt op. 
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- Eerst wordt de bevolking verouderd door op elke leeftijd de 
overlevingskans op de bevolking op 1 januari toe te passen. Uit 
deze bevolking verkrijgt men het aantal overlijdens en de be-
volking, verouderd met één jaar. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van de laatste beschikbare sterftetafels van het NIS voor 
de provincie Oost-Vlaanderen, nl. diegene die betrekking heb-
ben op het gemiddelde van de jaren 1997-99. 

- Vervolgens voegt men er de geboorten aan toe. De geboorten 
worden berekend door vermenigvuldigen van de vrouwelijke 
bevolking met de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers van 
dat jaar. Dit cijfer geeft per leeftijd het percentage vrouwen dat 
in een bepaald jaar een kind krijgt. De gebruikte vruchtbaar-
heidscijfers, afkomstig van het NIS en van het Instituut voor 
Perinatale Epidemologie, zijn een gemiddelde van de periode 
1993-1995 voor de provincie Oost-Vlaanderen. 

- Wanneer men de berekening op dat ogenblik stopzet, heeft 
men de gesloten bevolkingsprognose, waarin enkel geboorten 
en overlijdens een rol spelen. 

- Voor de open prognose worden ook de migraties toegepast. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de geslachts- en leeftijds-
specifieke migratiesaldi van Sint-Niklaas voor de periode 1994-
1999. De migraties worden hier doorgerekend tot 2008. 

- Al deze bewerkingen van één iteratie geven de bevolking op het 
einde van het berekende jaar, alsook alle bewegingen die in dat 
jaar zijn voorgekomen. De bevolking die resulteert uit al de be-
rekeningen voor één iteratie dient als basis voor de volgende 
iteratie. Deze bewerking wordt tienmaal herhaald. 

 

 

BEVOLKINGSPROGNOSE 

De bevolkingsvooruitzichten wijzen voor Sint-Niklaas op een bevol-
kingsafname, zowel in de gesloten als in de open prognose. 

Zowel in de gesloten als in de open prognose ligt het bevolkingsaantal 
in 2002 reeds lager dan in de werkelijkheid (68.473 inwoners). 

Tabel 11. Bevolkingsprognose 

 1991 1998 2000 2002 2007 2012 

gesloten 
prognose 

68.248 68.034 68.290 68.304 
+14 

67.951 
-353 

67.068 
-883 

open prog-
nose 

68.248 68.034 68.290 68.219 
-71 

67.661 
-558 

66.734 
-927 
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Figuur 22. Bevolkingsprognoses en reële evolutie van de bevolking 
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Zowel in de gesloten als in de open prognose zet de huidige, gelijktijdi-
ge evolutie van ontgroening en vergrijzing zich verder, en zelfs sterker 
door. In een gesloten prognose zal Sint-Niklaas in 2012 1.750 meer 65-
plussers tellen ten opzichte van 2000 en zelfs 1.300 80-plussers meer 
dan in 2000! Daarentegen neemt het aantal -15 jarigen, wat belangrijk 
is voor het onderwijs, af van 11.387 naar 9.816 tussen 2000 en 2012! De 
vergrijzing en de ontgroening zijn dus uitgesproken. Het aantal jonge 
volwassenen van 25-34 jaar neemt af met ca. 1.150 of meer dan 10%! In 
een stedelijke omgeving is deze groep misschien niet meteen als 'bouw-
lustigen' te bestempelen maar 1/3 van de bevolking is verspreid over de 
drie kernen van de deelgemeenten, in een meer open gebied. 

Tabel 12. Bevolkingsprognose per leeftijdscategorie 

 1991 1998 2000 2002 2007 2012 

GESLOTEN PROGNOSE 

0-19 16.464 15.684 15.501 15.146 
-355 

14.447 
-699 

13.567 
-880 

20-64 41.561 40.883 40.889 40.804 
-85 

40.576 
-228 

39.857 
-719 

65+ 10.178 11.467 11.900 12.354 
+454 

12.928 
+574 

13.644 
+716 

totaal 68.203 68.034 68.290 68.304 
+14 

67.951 
-353 

67.068 
-883 

OPEN PROGNOSE 

0-19 16.464 15.684 15.501 15.152 
-349 

14.346 
-806 

13.390 
-956 

20-64 41.561 40.883 40.889 40.714 
-175 

40.350 
-364 

39.666 
-684 

65+ 10.178 11.467 11.900 12.353 
+453 

12.936 
+583 

13.678 
+742 

totaal 68.203 68.034 68.290 68.219 
-71 

67.632 
-587 

66.734 
-898 
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Figuur 23. Vergelijking leeftijdsstructuur 2000 versus 2012 (open prognose) 
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GEZINSPROGNOSE 

Voor de gezinsprognose dient rekening gehouden te worden met de 
evolutie in de leeftijdsstructuur enerzijds en met de ontwikkeling in de 
huishoudenvorming anderzijds. De evolutie van de leeftijdsstructuur 
vloeit voort uit de bevolkingsvooruitzichten. De ontwikkeling van de 
huishoudenvorming wordt beïnvloed door een aantal maatschappelij-
ke gebeurtenissen. Deze hebben vooral betrekking op de jongere man-
nen (afname of verschuiven van de huishoudenvorming) en de vrou-
wen (toename van huishoudenvorming: in de jongere leeftijdsklasse 
door 'zelfstandig' te gaan wonen, in de oudere leeftijdsklassen als resul-
taat van de toename van echtscheidingen). De huishoudelijke structuur 
van 2000 wordt als referentie genomen. 

Zowel in de gesloten als de open prognose blijft, in tegenstelling tot het 
bevolkingsaantal, het aantal gezinnen stijgen. De gemiddelde gezins-
grootte blijft sterk dalen. 

Tabel 13. Gezinsprognose 

 1991 1998 2000 2001 2002 2007 2012 

gesloten 
prognose 

25.883 27.455 28.000 28.252 28.274 
+22 

29.375 
+1.101 

29.912 
+537 

open 
prognose 

25.883 27.455 28.000 28.252 28.246 
-6 

29.239 
+993 

29.787 
+548 
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Figuur 24. Gezinsprognoses en reële evolutie van het aantal gezinnen 

 

Zowel de gesloten als de open prognose vertonen een gelijkaardige, en 
belangrijke tendens. Ondanks de continue groei zal er een sterke daling 
optreden van het aantal jonge gezinnen (-40 jaar). De oudere gezinnen 
kennen een sterke stijging. 

Deze verwachte evolutie zal ongetwijfeld de woningmarkt beïnvloeden. 
Er zal een grotere behoefte zijn aan kleinere woningtypen die dicht bij 
het voorzieningenapparaat gesitueerd zijn, en vlot bereikbaar zijn met 
het openbaar vervoer. 
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Daarnaast zal ook een noodzaak ontstaan om jongere gezinnen maxi-
maal kansen te bieden op de lokale woningmarkt. Naast een bepaalde 
behoefte aan bouwgronden voor de kernen buiten de stad en apparte-
menten in de stad zal er een grote nood zijn aan kamers in een rusthuis 
of in service-flats: tegen 2012 stijgt het aantal huishoudens met een 
referentiepersoon ouder dan 80 jaar met meer dan 700. 

Tabel 14. Gezinsprognose per leeftijdscategorie 

 2000 2002 2007 2012 

GESLOTEN PROGNOSE 

15-39 8.012 
 

7.846 
-166 

7.651 
-195 

7.391 
-260 

40-59 10.396 
 

10.712 
+316 

11.277 
+565 

11.509 
+232 

60+ 9.592 
 

9.716 
+124 

10.447 
+731 

11.012 
+565 

totaal 28.000 
 

28.274 
+274 

29.375 
+1.101 

29.912 
+537 

OPEN PROGNOSE 

15-39 8.012 
 

7.784 
-228 

7.427 
-357 

7.254 
-173 

40-59 10.396 
 

10.736 
+340 

11.331 
+595 

11.478 
+147 

60+ 9.592 
 

9.726 
+134 

10.481 
+755 

11.055 
+574 

totaal 28.000 
 

28.246 
+246 

29.239 
+993 

29.787 
+548 

 

 

GESLOTEN PROGNOSE VOOR DE DEELGEMEENTEN 

De gesloten bevolkingsprognose per deelgemeente toont aan dat de 
evolutie in de stedelijke kern Sint-Niklaas anders verloopt dan in de 
buitenkernen. De bevolkingsafname is praktisch volledig toe te schrij-
ven aan de bevolkingsevolutie van Sint-Niklaas. 
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Figuur 25. Gesloten bevolkingsprognose van de deelgemeenten 
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Figuur 26. Vergelijking leeftijdsstructuur 2000-2012 deelgemeente Sint-Niklaas 

 

Uit de figuur blijkt duidelijk dat de vergrijzing van de bevolking van de 
deelgemeente Sint-Niklaas zich verder zet. De leeftijdsklassen boven de 
45 jaar kennen allemaal een toename. Vooral bij de 80 tot 84-jarigen is 
de toename opmerkelijk. 
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Figuur 27. Vergelijking leeftijdsstructuur 2000-2012 Nieuwkerken 

 

In Nieuwkerken valt de immense versmalling van de basis van de leef-
tijdspiramide op, net als de afname van het aantal 25 tot 35-jarigen.  
Daartegenover staat de vergrijzing: alle bevolkingsklassen boven de 40 
jaar kennen een toename. 
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Figuur 28. Vergelijking leeftijdshistogram 2000-2012 Belsele 

 

Ook in Belsele valt de vernauwing van de basis op. Hier zijn het echter 
vooral dertigers, de 5 tot 15-jarigen, en de 50 tot 54-jarigen die zullen 
afnemen. De 60-plussers daarentegen kennen een toename. 
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Figuur 29. Vergelijking leeftijdshistogram 2000-2012 Sinaai 

 

In Sinaai zal het aantal inwoners jonger dan 20 jaar en tussen de 35 en 
de 49 jaar afnemen. Opmerkelijk is echter de toename van de jonge 
gezinnen (tussen 20 en 35 jaar). Daarnaast is ook de vergrijzing duide-
lijk zichtbaar. 
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In aantal huishoudens uitgedrukt merkt men een toename met ca. 6% 
in Sint-Niklaas maar een toename van 12% in Sinaai. Aangezien het 
over een gesloten prognose gaat, is dit verschil louter toe te kennen aan 
de verschillen inzake leeftijdsstructuur in de onderscheiden kernen. 

 

98

100

102

104

106

108

110

112

114

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Sint-Niklaas Nieuw kerken Belsele Sinaai
 

Figuur 30. Gesloten gezinsprognoses van de deelgemeenten 

 

Per deelgemeente zien de gesloten gezinsprognoses er als volgt uit. 

Tabel 15. Gesloten gezinsprognose van de deelgemeenten 

 2000 2001 2002 2007 2012 

Sint-Niklaas 20.245 20.411 20.399 
-12 

21.155 
+756 

21.435 
+280 

Belsele 3.527 
 

3.590 3.579 
-11 

3.727 
+148 

3.827 
+100 

Nieuwkerken 2.097 
 

2.131 2.129 
-2 

2.213 
+84 

2.271 
+58 

Sinaai 2.131 
 

2.120 2.167 
+47 

2.280 
+113 

2.379 
+99 

TOTAAL 28.000 28.252 28.274 
+22 

29.375 
+1.101 

29.912 
+537 
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5.1.1.5 woningbehoefte 

ALGEMEEN 

De woningbehoefte voor Sint-Niklaas wordt bepaald op basis van de 
taakstellingen die omschreven worden in de afbakening van het regio-
naalstedelijk gebied Sint-Niklaas en in het provinciaal ruimtelijk struc-
tuurplan Oost-Vlaanderen. Om gedetailleerde informatie te bekomen 
over de toekomstige demografische evolutie van Sint-Niklaas en om 
inzicht te verkrijgen in de woningbehoefte per deelgemeente wordt 
eveneens een raming opgesteld op basis van de bevolkingsprognoses, 
die prof. dr. Van Hecke (K.U.Leuven) heeft opgemaakt voor Sint-
Niklaas in januari 2003. 

Bij de uitwerking van de taakstelling inzake wonen vanuit Vlaams en 
provinciaal niveau wordt een onderscheid gemaakt tussen het stedelijk 
gebied en het buitengebied. Sint-Niklaas wordt in het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen immers geselecteerd als een regionaalstedelijk 
gebied. Dit betekent dat het Vlaams gewest een gebied zal afbakenen 
als stedelijk gebied, in samenspraak met de betrokken bestuursni-
veaus10. Het deel van het grondgebied van Sint-Niklaas dat niet be-
hoort tot dit stedelijk gebied maakt deel uit van het buitengebied. Voor 
stedelijk gebied en buitengebied gelden andere perspectieven. 

                                                         

10 Dit afbakeningsproces is momenteel aan de gang. Het voorontwerp gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas dateert van 
maart 2005. 

- Conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt voor 
de stedelijke gebieden een taakstelling opgelegd. De partiële 
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, die 
op 12 december 2003 definitief vastgesteld werd, stelt een nieu-
we verdeling van de bijkomende woongelegenheden voorop 
tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied. Hierin geldt 
een vooropgestelde taakstelling niet enkel voor het stedelijk ge-
bied, maar voor de fusiegemeente(n) waar het stedelijk gebied 
deel van uit maakt. Voor Sint-Niklaas betekent dit dat een 
taakstelling van toepassing is op gans de fusiegemeente. Binnen 
de fusiegemeente moet de verhouding tussen het aantal bijko-
mende woningen in het stedelijk gebiedgedeelte en het aantal 
bijkomende woningen in het buitengebiedgedeelte van de ge-
meente tenminste gelijk blijven ten opzichte van de situatie in 
1991. Om deze taakstelling effectief te realiseren kan het nood-
zakelijk zijn om bijkomende gebieden te bestemmen als woon-
gebied. Dit moet toelaten om de stedelijke gebieden te verster-
ken en om de verspreiding van de woonfunctie in de open 
ruimte tegen te gaan. 

- Voor de fusiegemeenten die geheel of gedeeltelijk behoren tot 
het buitengebied wordt een kwantitatieve optie naar iedere ge-
meente uitgewerkt in de provinciale ruimtelijke structuurplan-
nen. In deze paragraaf wordt ter vergelijking eveneens de geslo-
ten bevolkings- en gezinsprognose weergegeven11. 

                                                         

11 Zie hiervoor de omzendbrief RO/2002/03 in verband met het opmaken van een 
gemeentelijke woonbehoeftestudie en het ontwikkelen van 
woonuitbreidingsgebieden met of zonder woonbehoeftestudie. 
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Voor de raming van de woningbehoefte op basis van de eigen bereke-
ningen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat er voor elk gezin 
één woning nodig is. Bijgevolg is de berekende groei van het aantal 
gezinnen eveneens de behoefte aan bijkomende woningen. Nochtans 
moet ook rekening gehouden worden met een woningmutatiereserve of 
een ‘frictieleegstand’. Dit is de leegstand die noodzakelijk is om de wo-
ningmarkt naar behoren te doen functioneren. Het gemiddelde percen-
tage voor Vlaanderen bedraagt 3%. Voor het arrondissement Sint-
Niklaas wordt een frictieleegstand gehanteerd van 2,5 %12. De behoefte 
aan bijkomende woningen in Sint-Niklaas wordt dan bekomen door de 
aangroei van de gezinnen te vermenigvuldigen met een factor 1,025. 

 

 

HET STEDELIJK GEBIED SINT-NIKLAAS 

taakstelling volgens de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas (maart 2005) 

Bij de opmaak van het afbakeningsvoorstel voor het stedelijk gebied 
Sint-Niklaas werd een taakstelling inzake wonen vastgelegd voor het 
stedelijk gebied. Voor de periode 1992-2007 komt de taakstelling neer 
op 4.823 bijkomende woningen. In de periode 1992-2000 werden reeds 
1.417 bijkomende woningen gerealiseerd. Rest dus nog een behoefte 
van 3.406 woningen in de periode 2001-2007. 

 

 

                                                         

12 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 1997, blz. 273. 

eigen berekeningen (ter informatie) 

Ter informatie wordt hieronder de woningbehoefte weergegeven voor 
het stedelijk gebied op basis van de gesloten bevolkings- en gezins-
prognose. Als hypothese van afbakening van het stedelijk gebied wordt 
de deelgemeente Sint-Niklaas genomen. 

Voor de raming van de behoefte in dit hypothetisch stedelijk gebied 
wordt het verschil genomen tussen het aantal gezinnen in 2007 (uit 
gezinsprognose) en het aantal gezinnen in 2001 voor de deelgemeente 
Sint-Niklaas. Dit getal wordt dan nog eens vermenigvuldigd met 1,025 
(rekening houdend met de frictieleegstand). 

De verwachte groei van het aantal gezinnen tussen 2001 en 2007 be-
draagt 744 eenheden. Dit betekent dat er in het stedelijk gebied, tussen 
2001 en 2007, een behoefte is aan 763 bijkomende woningen en dit uit-
gaande van een gesloten prognose. 

Dezelfde oefening voor de periode 2007-2012 levert, met een verwachte 
groei van 280 gezinnen, een geraamde behoefte van 287 woningen, 
eveneens uitgaande van de gesloten bevolkingsprognose. 
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HET BUITENGEBIED 

taakstelling volgens het Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-
Vlaanderen (2004) 

Het is de taak van de provincie om in het provinciaal ruimtelijk struc-
tuurplan de taakstelling inzake wonen te bepalen voor de gemeenten 
van het buitengebied13. 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen stelt de vol-
gende berekening voorop voor het bepalen van de maximumtaakstel-
ling van het buitengebied: 

maximumtaakstelling buitengebied Sint-Niklaas = 

taakstelling Sint-Niklaas x aantal inwoners buitengebied 1991 / 
(aantal inwoners buitengebied 1991 + aantal inwoners stedelijk 
gebied 1991 vermenigvuldigd met 1,2)14 

Dit leidt tot een maximum taakstelling voor het buitengebiedgedeelte 
van Sint-Niklaas van 1.240 bijkomende woningen voor de periode 
1991-2007. In de periode 1991-2000 werden in het buitengebiedgedeelte 
van Sint-Niklaas 932 bijkomende woningen voorzien15. Dit betekent 
dat de provinciale taakstelling voor de periode 2001-2007 308 bijko-
mende woningen bedraagt. 

                                                         

13 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 1997, blz. 403. 

14 De taakstelling voor Sint-Niklaas bedraagt 4.823 woningen; het aantal inwoners 
buitengebied 1991 bedraagt 19.972; het aantal inwoners stedelijk gebied 1991 
bedraagt 48.085. 

15 Gebaseerd op de reële groei van het aantal gezinnen in de periode 1991-2000 in de 
deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. 

eigen berekeningen (ter informatie) 

Hieronder wordt de woningbehoefte weergegeven voor het buitenge-
bied op basis van de gesloten bevolkings- en gezinsprognose. Als hypo-
these van afbakening van het stedelijk gebied werd hierboven de deel-
gemeente Sint-Niklaas genomen. Het buitengebied, het deel van het 
grondgebied buiten het stedelijk gebied, omvat dan de deelgemeenten 
Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. 

Voor het buitengebied bestaat er dan, volgens de gesloten prognose 
voor de periode 2001-2007, een behoefte van 388 bijkomende wonin-
gen. En voor de periode 2007-2012 een geraamde behoefte van 263 
woningen. 

Per deelgemeente bekomen we de volgende waarden. 

Tabel 16. Raming woningbehoefte in het buitengebied (per deelgemeente) 

 2001-2007 2007-2012 2001-2012 

Belsele 140 103 243 
Nieuwkerken 84 59 143 
Sinaai 164 101 265 
TOTAAL 388 263 651 
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SAMENVATTING 

Tabel 17. Raming behoefte aan bijkomende woningen in Sint-Niklaas 

 2001-2007 2007-2012 2001-2012 

stedelijk gebied    

 
taakstelling stedelijk 
gebied 
 
eigen berekening (ter 
informatie) 
 

 
3.406 

 
 

763 

 
 
 
 

287 

 
 
 
 

1.050 

buitengebied    

 
taakstelling provincie 
 
eigen berekening (ter 
informatie) 
 

 
308 

 
388 

 
 
 

263 

 
 
 

651 

 

 

SPECIFIEKE BEHOEFTEN 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen bepaalt dat 
er tegen 2010 in de provincie minstens 110 bijkomende standplaatsen 
voor rondtrekkende woonwagengezinnen en 156 bijkomende stand-
plaatsen voor residentiële woonwagenbewoners moeten aangelegd 
worden16. Deze woonwagenterreinen maken deel uit van de nederzet-
tingsstructuur en worden bij voorkeur voorzien in de stedelijke gebie-
den en in de geselecteerde hoofddorpen. 

De provincie Oost-Vlaanderen zal, in overleg met de verschillende ge-
meenten, een taakstelling vastleggen. Dit is op heden nog niet gebeurd. 
Wel wordt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen 
een indicatie gegeven onder de vorm van de capaciteit afhankelijk van 
de grootte van de gemeente. Zo kan Sint-Niklaas (met een inwoners-
aantal tussen 50.000 en 100.000) een capaciteit aan van 20 standplaat-
sen voor doortrekkersterreinen en 15 standplaatsen voor residentiële 
terreinen. 

Op heden is er geen specifieke vraag naar inrichtingen voor woonwa-
gens in Sint-Niklaas gekend. 

 

                                                         

16 Zie hiervoor het Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 2004, blz. 287-
289. 
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5.1.2 analyse van het aanbod 

5.1.2.1 inleiding 

Deze paragraaf biedt een overzicht van de mogelijkheden die er zijn in 
Sint-Niklaas om bijkomende woningen te voorzien in woongebied en 
woonuitbreidingsgebied. De analyse van het juridisch aanbod vormt de 
basis voor de opmaak van een raming van het effectief beschikbaar 
aanbod. 

Bij de raming van het aanbod wordt rekening gehouden met de ver-
schillende mogelijkheden die bestaan om bijkomende woningen te 
voorzien. Dit kan gebeuren door middel van het invullen van de leeg-
stand, door nieuwe projecten binnen het bebouwd gebied (vervan-
gingsbouw, herbestemming van terreinen of gebouwen die hun vroege-
re gebruikswaarde verloren hebben) of door het aansnijden van onbe-
bouwde gronden (onbebouwde percelen in verkavelingen, onbebouwde 
percelen langs uitgeruste wegen in woongebied, onbebouwde binnen-
gebieden in woongebied, onbebouwde binnengebieden in woonuitbrei-
dingsgebied). Voor elk van deze categorieën wordt aangegeven wat de 
bouwmogelijkheden zijn. 

Het laatste hoofdstuk omvat een overzichtelijke samenvatting van deze 
gegevens en een raming van het effectief beschikbaar aanbod. Dit ge-
beurt door toepassing van een realisatiegraad, die rekening houdt met 
het feit dat niet elk gebied of elke locatie volledig kan ontwikkeld wor-
den tegen 2007. 

Naast een raming van het beschikbaar aanbod bevat dit hoofdstuk 
eveneens een analyse van het bestaande woningaanbod in Sint-
Niklaas. Enkele kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken ervan wor-
den beschreven en vergeleken met gegevens van het arrondissement 
Sint-Niklaas, van de provincie Oost-Vlaanderen en van het Vlaams 
gewest. In een apart hoofdstuk worden de belangrijkste projecten voor 
sociale huisvesting toegelicht. 

5.1.2.2 analyse van het woningbestand 

AANTAL WONINGEN 

De stad Sint-Niklaas telde bij de socio-economische enquête van 2001 
27.605 woningen. Dit getal ligt iets lager dan het aantal huishoudens 
(28.252) in dit jaar, wat eigenlijk onlogisch is, aangezien elk huishou-
den per definitie een woning moet hebben en er dus méér woningen 
dan huishoudens zouden moeten zijn, rekening houdend met de leeg-
stand. In volkstellingen wordt het woningbestand echter steeds syste-
matisch licht onderschat. 

Volgens de inventaris gemaakt door de gemeente waren er in 2002 
reeds 29.144 woningen, en dit voor 28.507 gezinnen. 

De volgende woningkenmerken zijn relevant voor de woningbehoefte-
studie: 

- de bewonerstitel; 
- het woningtype (eengezinswoning of appartement/studio); 
- het bouwjaar (ouderdom); 
- het wooncomfort (gerieflijkheden); 
- de vloeroppervlakte. 
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BEWONERSTITEL 

64,22% van de woningen in Sint-Niklaas werd in 2001 bewoond door 
de eigenaar. Dit cijfer ligt ongeveer 8,5% onder het Vlaams gemiddelde 
en 7% onder het gemiddelde van Oost-Vlaanderen. Dit lage cijfer is 
echter typisch voor de centrumsteden. 

Tabel 18. Bewonerstitel in 2001 (bron: NIS) 

 eigenaar huurder 

Sint-Niklaas 64,22 % 35,78 % 
Oost-Vlaanderen 71,37 % 28,63 % 
Vlaanderen 72,62 % 27,38 % 
 

 

WONINGTYPE 

Differentiatie naar woningtype geeft aan dat Sint-Niklaas betrekkelijk 
weinig open bebouwing telt. Er is echter opnieuw een groot verschil 
tussen de verschillende deelgemeenten. 

- De deelgemeente Sint-Niklaas is het meest gesloten: 38,2% van 
de woningen is gesloten. Bovendien zijn er een groot aantal ap-
partementen (32,1%). 

- Belsele (45,9%) en vooral Sinaai (56,5%) zijn zeer open. 
- Nieuwkerken wordt gekenmerkt door het grote aandeel half-

open woningen (39,9%). 

Tabel 19. Type van de woningen in 2001 (bron: NIS) 

 eengezinswoning appartement andere totaal 

 open halfopen gesloten    

Sint-Niklaas 2.267 
11,4% 

3.133 
15,8% 

7.599 
38,2% 

6.382 
32,1% 

497 
2,5% 

19.878 
100% 

Nieuwkerken 675 
32,4% 

832 
39,9% 

405 
19,4% 

153 
7,3% 

21 
1,0% 

2.086 
100% 

Belsele 1.627 
45,9% 

1.093 
30,9% 

418 
11,8% 

333 
9,4% 

72 
2,0% 

3.543 
100% 

Sinaai 1.185 
56,5% 

598 
28,5% 

202 
9,6% 

73 
3,5% 

40 
1,9% 

2.098 
100% 

TOTAAL 5.754 
20,8% 

5.656 
20,5% 

8.624 
31,2% 

6.941 
25,2% 

630 
2,3% 

27.605 
100% 

Vlaanderen 36,1% 20,4% 22,6% 20,0% 0,9% 100% 
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Figuur 31. Type van de woningen in 2001 (bron: NIS) 

 

 

OUDERDOM VAN DE WONINGEN 

Over het algemeen komt de ouderdom van de woningen overeen met 
de gemiddelden voor Vlaanderen. 

Opgedeeld per deelgemeente echter zijn er toch opnieuw opmerkelijke 
verschillen waar te nemen. De deelgemeente Belsele valt op door zijn 
hoge percentage woningen van na 1961. Vooral het hoge aantal ge-
bouwen dat dateert uit de jaren 1971-1980 valt op. In Sinaai dateren er 
relatief zeer weinig gebouwen uit de periode tussen 1946 en 1971. Sa-
men met de stad Sint-Niklaas bevat deze deelgemeente procentueel het 
meeste aantal woningen van vóór 1946. Opvallend is de sterke relatieve 
groei van de kernen van het buitengebied (Belsele, Nieuwkerken en 
Sinaai) na 1971 in vergelijking met de stad Sint-Niklaas 

Tabel 20. Bouwjaar van de woningen (in 2001, bron: NIS)  

 Vóór 
1919 

1919- 
1945 

1946- 
1960 

1961- 
1970 

1971- 
1980 

1981- 
1990 

1991- 
2000 

onbekend Totaal 

Sint-Niklaas 1.034 
5,2% 

2.762 
13,9%

2.772 
13,9%

2.180 
11,0%

2.243 
11,3%

1.417 
7,1% 

1.735 
8,7% 

5.735 
28,9% 

19.878 
100% 

Nieuwkerken 115 
5,5% 

228 
10,9%

328 
15,7%

285 
13,7%

326 
15,6%

152 
7,3% 

298 
14,3%

354 
17,0% 

2.086 
100% 

Belsele 135 
3,8% 

251 
7,1% 

326 
9,2% 

573 
16,2%

808 
22,8%

352 
9,9% 

543 
15,3%

555 
15,7% 

3.543 
100% 

Sinaai 233 
11,1%

197 
9,4% 

146 
7,0% 

269 
12,8%

436 
20,8%

255 
12,2%

244 
11,6%

318 
15,1% 

2.098 
100% 

TOTAAL 1.517
5,5% 

3.438 
12,5%

3.572 
12,9%

3.307 
12,0%

3.813 
13,8%

2.176
7,9% 

2.820 
10,2%

6.962 
25,2% 

27.605 
100% 

Vlaanderen 7,5% 12,0% 13,0% 12,5% 13,7% 9,0% 12,3% 20,0% 100% 
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Figuur 32. Bouwjaar van de woningen (2001, bron: NIS) 

 

De meeste oude woningen (van vóór 1945) blijken zich te bevinden in 
het centrum van Sint-Niklaas. Het grootste aandeel woningen met 
bouwjaar vóór 1945 vindt men terug in de statistische sectoren Konin-
gin Elisabethplein (41%), Landbouwersstraat (40%), Paddenschoot 
(36%) en Verbindingsstraat (32%). 

Andere gebieden met een grote concentratie oude woningen zijn de 
centra van Nieuwkerken en Belsele, en de gehuchten Puivelde en 
Zwaanaarde (met gemiddeld 20 à 30% woningen met bouwjaar vóór 
1945). In Zwaanaarde dateert 32% van de woningen van vóór 1945. 

Kaart 28. % woningen met bouwjaar vóór 1945 

 

COMFORT VAN DE WONINGEN 

Het percentage woningen zonder comfort en met klein comfort ligt in 
Sint-Niklaas hoger dan het Vlaams gemiddelde. Dit betekent vanzelf-
sprekend dat het aandeel woningen met middelmatig en groot comfort 
relatief laag is ten opzichte van het Vlaams gemiddelde (samen 61,2% 
respectievelijk 68,1%). 

Opgedeeld volgens deelgemeente valt op dat Belsele de gemeente is met 
het grootste comfort. Bijna 70% van de woningen valt er onder de klas-
se groot of middelmatig comfort. Nieuwkerken en Sinaai scoren iets 
beter dan het gemiddelde voor heel Sint-Niklaas. In de stad zelf is het 
aandeel woningen met groot comfort het kleinst. 

Tabel 21. Comfort van de woningen in 2001 (bron: NIS) 

 zonder 
comfort 

klein 
comfort

middelmatig 
comfort 

groot 
comfort 

onbekend totaal 

Sint-Niklaas 1.048 
5,3% 

6.257 
31,5% 

3.300 
16,6% 

8.633 
43,4% 

640 
3,2% 

19.878 
100% 

Nieuwkerken 99 
4,7% 

651 
31,2% 

208 
10,0% 

1.083 
51,9% 

45 
2,2% 

2.086 
100% 

Belsele 151 
4,3% 

851 
24,0% 

317 
9,0% 

2.127 
60,0% 

97 
2,7% 

3.543 
100% 

Sinaai 124 
5,9% 

685 
32,7% 

152 
7,2% 

1.084 
51,7% 

53 
2,5% 

2.098 
100% 

TOTAAL 1.422 
5,2% 

8.444 
30,6% 

3.977 
14,4% 

12.927 
46,8% 

835 
3,0% 

27.605 
100% 

Vlaanderen 4,8% 24,4% 13,6% 54,5% 2,7% 100% 
 
zonder comfort = zonder klein comfort 
klein comfort = stromend water, WC met spoeling, bad/douche 
middelmatig comfort = klein comfort + centrale verwarming 
groot comfort= middelmatig comfort + keuken > 4 m² + telefoon + auto  
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Figuur 33. Comfort woningen (2001, bron: NIS) 

 

Het grootste percentage woningen zonder klein comfort vindt men 
terug in de statistische sectoren Puivelde en Waterschoot (beide 13%). 
Andere statistische sectoren met een relatief hoog aandeel woningen 
zonder klein comfort zijn Zwaanaarde (12%), Stedelijk sportplein 
(11%) en Moleken (10%). 

Kaart 29. Aandeel woningen zonder klein comfort 

 

 

OPPERVLAKTE VAN DE WONINGEN 

Het hoogste aandeel grote woningen bevindt zich in Sinaai, waar meer 
dan één op de vier woningen groter is dan 105 m². Dit aandeel ligt iets 
lager in Belsele en in Nieuwkerken. Het hoogste aandeel kleine wonin-
gen is terug te vinden in de deelgemeente Sint-Niklaas. Hier is bijna een 
derde van de woningen kleiner dan 55 m². 

 

Tabel 22. Oppervlakte woningen in 2001 (bron: NIS) 

 <35 
m² 

35-54 
m² 

55-84 
m² 

85-104 
m² 

105-
124 m²

+125 
m² 

onbekend totaal 

Sint-Niklaas 1.971 
9,9% 

4.035 
20,3% 

4.967 
25,0% 

3.592 
18,1% 

1.944 
9,8% 

1.438 
7,2% 

1.931 
9,7% 

19.878 
100% 

Nieuwkerken 111 
5,3% 

365 
17,5% 

533 
25,6% 

430 
20,6% 

280 
13,4% 

201 
9,6% 

166 
8,0% 

2.086 
100% 

Belsele 196 
5,5% 

550 
15,5% 

933 
26,3% 

739 
20,9% 

476 
13,4% 

356 
10,1% 

293 
8,3% 

3.543 
100% 

Sinaai 115 
5,5% 

320 
15,2% 

484 
23,1% 

448 
21,4% 

336 
16,0% 

228 
10,9% 

167 
7,9% 

2.098 
100% 

TOTAAL 2.393 
8,7% 

5.270 
19,1% 

6.917 
25,0% 

5.209 
18,9% 

3.036 
11,0% 

2.223 
8,0% 

2.557 
9,3% 

27.605 
100% 
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Figuur 34. Oppervlakte woningen in 2001 (bron: NIS) 

 

 

EVOLUTIE VAN DE WONING- EN BOUWGRONDMARKT 

In de periode 1992-2001 werden in Sint-Niklaas 7.372 woningen ver-
kocht waarvan 5.375 kleine en middelgrote huizen, 393 grote huizen en 
1.604 appartementen. In diezelfde periode werden eveneens 1.639 
bouwgrondpercelen verkocht. 

Om deze cijfers enigszins te kunnen vergelijken met andere gemeenten 
en gebieden werden deze cijfers gerelateerd tot het aantal inwoners in 
2001 (aantal verkochte woningen/aantal inwoners en aantal bouwka-
vels/aantal inwoners). Daaruit blijkt dat de totale verkoopsintensiteit 
in Sint-Niklaas in 2001 hoger is dan het gemiddelde van Oost-
Vlaanderen. Ze ligt ook net hoger dan het gemiddelde van van Vlaan-
deren en van het arrondissement Sint-Niklaas. Dit heeft te maken met 
de hogere verkoopsintensiteit voor woningen in Sint-Niklaas. De ver-
koopsintensiteit voor bouwkavels is lager in Sint-Niklaas dan deze in 
het arrondissement Sint-Niklaas, in Oost-Vlaanderen en in Vlaande-
ren. 

Tabel 23. Verkoopsintensiteit in 2001 (x1000; bron: NIS) 

 woningen bouwkavels totaal 

Sint-Niklaas 11,5 1,6 13,1 
Arr. Sint-Niklaas 10,2 2,8 13,0 
Oost-Vlaanderen 10,3 2,4 12,7 
Vlaanderen 10,7 2,3 13,0 
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De gemiddelde verkoopprijs per m² voor een perceel bouwgrond is het 
laatste decennium sterk gestegen. Na een kleine stagnatie eind jaren ’90 
en een terugval in 2001 blijft de gemiddelde verkoopprijs globaal ge-
zien sterk stijgen. 

0
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Oost-Vlaanderen Vlaanderen

 

Figuur 35. Gemiddelde verkoopprijs per m² in euro voor een perceel bouwgrond 
1990-2003 (bron: NIS) 

 

In de periode 1991-2004 werden in Sint-Niklaas 4.894 bouwvergunnin-
gen afgeleverd voor nieuwe woningen. Dit betekent dat er gemiddeld 
jaarlijks ongeveer 350 nieuwe woningen gebouwd worden in Sint-
Niklaas. Het grootste deel daarvan zijn de eengezinswoningen (65,3%). 
De appartementen nemen een aandeel in van 34,7%.  

Het aantal nieuwe woningen dat jaarlijks gebouwd wordt in Sint-
Niklaas is in de voorbije veertien jaar teruggevallen tot op minder dan 
de helft: van gemiddeld 523 woningen in de periode 1991-1994 tot ge-
middeld 226 woningen in de periode 2001-2004. Er worden ook jaar-
lijks minder gebouwen gesloopt. 

Opvallend is tevens dat het aandeel van de appartementen in het totale 
aantal nieuwe woningen sterk gestegen is: van gemiddeld 27,0% in de 
periode 1991-1994 tot gemiddeld 49,5% in de periode 2001-2004. 

Tabel 24. Afgeleverde bouwvergunningen in Sint-Niklaas (bron: stad Sint-
Niklaas) 

 nieuwbouw 
woningen 

appartemen-
ten 

totaal gesloopte 
gebouwen 

saldo 

1991 341 147 488 -92 396 
1992 319 169 488 -58 430 
1993 408 135 543 -52 491 
1994 459 114 573 -65 508 
1995 306 125 431 -65 366 
1996 343 94 437 -25 412 
1997 183 128 311 -10 301 
1998 135 72 207 -25 182 
1999 122 147 269 -24 245 
2000 123 119 242 -29 213 
2001 107 74 181 -40 141 
2002 106 72 178 -12 166 
2003 111 179 290 -10 280 
2004 133 123 256 -21 235 

TOTAAL 3.196 

65,3% 

1.698 

34,7% 

4.894 

100% 

-528 4.366 
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LEEGSTAANDE WONINGEN 

De stad Sint-Niklaas beschikt over een inventaris van de leegstand, 
opgemaakt op 20 augustus 2003. Daaruit blijkt dat de leegstand er 
relatief laag is: 126 woningen. Dit is slechts 0,43% van het totale aantal 
woningen in Sint-Niklaas. 

De leegstand is dus kleiner dan de frictieleegstand. Deze frictieleeg-
stand bedraagt voor de gemeente immers 2,5%. Dit is het percentage 
dat door het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd gehanteerd 
voor het arrondissement Sint-Niklaas17. 

Van deze 126 leegstaande woningen bevinden zich er 120 in de deelge-
meente Sint-Niklaas (95%), 3 in Belsele, 2 in Nieuwkerken en 1 in Si-
naai. 

 

                                                         

17 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, blz. 273. 

5.1.2.3 voorziene projecten in de sociale sector 

In Sint-Niklaas zijn twee huisvestingsmaatschappijen actief: de Sint-
Niklase Maatschappij voor de Huisvesting c.v. (SNMH) en de Waasse 
Landmaatschappij (WLM). 

De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting c.v. beschikt mo-
menteel (februari 2004) over 1.447 woningen in eigendom, en 137 wo-
ningen in ontwerp. De Waasse Landmaatschappij heeft, in de periode 
1980-2002 342 sociale koopwoningen gerealiseerd. 

Het aandeel van de sociale woningen bedraagt ongeveer 6% van het 
totale woningaanbod. Dit is iets hoger dan het gemiddelde voor 
Vlaanderen (ca. 5,2%). Het lage aandeel sociale woningen is kenmer-
kend voor Vlaanderen. In de ons omringende landen ligt dit aandeel 
veel hoger (ca. 20% in Duitsland en Frankrijk en ca. 40% in Neder-
land). Bovendien kennen vooral de grote steden belangrijke concentra-
ties van sociale woningen (meer dan 10% in Gent en Antwerpen). Het 
lage aandeel sociale woningen komt onder meer tot uiting in de lange 
wachtlijsten. Zo staan er in Sint-Niklaas meer dan 1.200 gezinnen op 
de wachtlijst voor een sociale woning. 

Momenteel bestaan in Sint-Niklaas plannen om op korte termijn 221 
nieuwe sociale woningen te bouwen (137 van de SNMH en 84 van de 
WLM). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste 
woningbouwprojecten die in 2001 op stapel staan (minstens 10 sociale 
woningen). 
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Tabel 25. Belangrijkste voorziene woningbouwprojecten in de sociale sector 
(minstens 10 woningen; bron: stad Sint-Niklaas) 

locatie aantal 
woningen

opmerkingen 

SINT-NIKLAAS   

Hoek Dalstraat – Aerschotstraat 28 wooninbreidingsproject; 
reeds uitgevoerd 

Klokkedreef 16 wooninbreidingsproject 
van in totaal 34 woningen; 
in uitvoering 

Plezantstraat 165 10  
Vermorgenstraat 15-19 12  
William Griffithsstraat (Hogenakkerwijk II) 27 12 huurappartementen en 

15 sociale koopwoningen 
Filip de Pillecynlaan – Louis Paul Boonlaan 
– Watermolenstraat (Watermolenwijk I) 

15 reeds uitgevoerd 

BELSELE   

Mierennest – Stationswegel (Mierennest II) 61  

SINAAI   

Vleeshouwerstraat – Klokke Roelandlaan 30 in uitvoering 
   
 

5.1.2.4 verdichtingsmogelijkheden binnen bebouwd gebied 

Het bebouwde weefsel is een culturele constructie, die onderhevig is 
aan een continue transformatie. Er wordt bijgebouwd, afgebroken, 
gerenoveerd en gerepareerd. Functies en activiteiten verplaatsen zich of 
verdwijnen in de loop van de tijd. Zeker in een stad als Sint-Niklaas, 
waar veel grootschalige economische en dienstverlenende functies 
aanwezig zijn, vormt dit een mogelijkheid tot het voorzien van bijko-
mende woningen. Ook in de deelgemeenten doet dit transformatiepro-
ces zich voor, weliswaar op een kleiner schaalniveau en met een lagere 
dynamiek. 

In deze paragraaf worden de mogelijkheden overlopen voor bijkomen-
de woningen binnen het bebouwd gebied. 

De kaart geeft de woningdichtheid van de stad Sint-Niklaas weer in 
2001. De grootste dichtheden vindt men terug in het centrum van de 
stad. De hoogste waarden zijn er in de statistische sectoren Fabio-
lapark (66 woningen per hectare), Van Durmestraat (31), Padden-
schoot (30), Westerbuurt (30), Castrowijk (28), Ankerstraat (28) en 
Koningin Elisabethplein (26). 

Kaart 30. Woningdichtheid in 2001 

 

 

VERVANGING VAN BESTAANDE WONINGEN DOOR APPARTEMENTEN 

Het ramen van het bijkomend aantal woningen dat kan gecreëerd 
worden door de vervanging van bestaande woningen door 
appartementen is heel moeilijk. Er zijn hierover immers geen 
kwantitatieve gegevens gekend voor Sint-Niklaas. Alhoewel een 
dergelijke tendens zeker bestaat in Sint-Niklaas, wordt deze hier niet in 
rekening gebracht. 
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AANBOD DOOR GEBOUWEN OF TERREINEN DIE HUN VROEGERE GE-
BRUIKSWAARDE VERLOREN HEBBEN 

De tabel geeft een raming weer van het bijkomend woningaanbod dat 
kan gecreëerd worden op de plaats van gebouwen en terreinen die hun 
vroegere functie verloren hebben of deze op korte termijn zullen 
verliezen. In de opsomming zijn enkel die locaties opgenomen waarbij 
– naar schatting – minstens tien woningen kunnen gerealiseerd worden. 

Het aantal woningen dat hierbij vermeld wordt is in de meeste gevallen 
een ruwe schatting. Enkel voor die projecten die reeds in uitvoering 
zijn kan het exact aantal woningen weergegeven worden. 

Tabel 26. Mogelijke vernieuwingsprojecten 

 locatie raming 
aantal 

woningen

opmerkingen 

1. Stadszalen 80 mogelijk wooninbreidings-
project op de plaats van de 
huidige stadszalen 

2. Rijkswachtkazerne 25 mogelijk wooninbreidings-
project in de Stationswijk 
bij verhuis van de politie 

3. Hoek Onze-Lieve-Vrouwstraat - He-
melaerstraat 

25 vernieuwingsproject in het 
centrum door het Interge-
meentelijk Samenwerkings-
verband van het Land van 
Waas 

4. Hoek Dalstraat – Aerschotstraat 28 project sociale woning-
bouw; reeds uitgevoerd 

5. Nieuwstraat 45 wooninbreidingsproject in 
het centrum 

6. Zwijgershoek 50 wooninbreidingsproject met 
o.m. 35 serviceflats voor 
senioren; gedeeltelijk op de 
plaats van de huidige par-
king 

 locatie raming 
aantal 

woningen

opmerkingen 

7. Regentiestraat 12 wooninbreidingsproject in 
een vroeger schoolgebouw; 
reeds uitgevoerd 

8. Stationsproject 80 woningbouwproject aan de 
zuidelijke kant van het 
Stationsplein op de site van 
SVK; deels in uitvoering 

9. Klokkedreef 34 wooninbreidingsproject met 
16 sociale woningen; in 
uitvoering 

10. Sint-Rochussite 15 herbestemming van een 
schoolgebouw 

11. Kroonmolenstraat 28 wooninbreidingsproject in 
het centrum; reeds uitge-
voerd 

12. Parklaan – Moerlandstraat 13  wooninbreidingsproject net 
ten zuiden van het stads-
park; in uitvoering 

13. Kazernestraat 47 inbreidingsproject ten 
noorden van de spoorweg; 
reeds uitgevoerd 

 Totaal 482  
 

Kaart 31. Mogelijke vernieuwingsprojecten 

 

Tenslotte zijn er in Sint-Niklaas, vooral in de stad zelf, een aantal an-
dere locaties die in aanmerking kunnen komen voor herbestemming. 
De toekomstige bestemming ligt echter nog niet definitief vast. Hun 
potentiële ontwikkeling is afhankelijk van tal van randvoorwaarden 
(juridisch, bestemming, eigendomsstructuur, andere ruimtenoden, 
enz.). Daarom worden deze sites niet meegerekend voor het bijkomend 
woningaanbod. Onderstaande opsomming is een niet-limitatieve lijst. 
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- binnengebied Houtbriel: potentieel inbreidingsproject in het 
centrum; 

- VTS-site (Onze-Lieve-Vrouwplein): potentieel inbreidingspro-
ject aansluitend op de cultuursite; 

- site vroegere Normaalschool (Kasteelstraat): herbestemming 
van een vroeger schoolgebouw; 

- site KTA (Noordlaan): herbestemming van de schoolgebouwen 
ten noorden van de spoorweg; 

- terreinen FC Gerda: mogelijk inbreidingsproject op de plaats 
van de voormalige voetbalterreinen van FC Gerda; 

- Waeslandia (hoek Van Havermaetstraat – Oude Molenstraat): 
herbestemming van een bedrijfsgebouw; 

- Antwerpsesteenweg – Lindenstraat: mogelijk inbreidingspro-
ject als hergebruik van de bedrijvensite; 

- Van Remoortel: herbestemming van het te herlokaliseren be-
drijf Van Remoortel; twee grotere gebieden aan de Kleemstraat 
en drie kleinere sites verspreid in Belsele. 

 

 

5.1.2.5 aanbod aan onbebouwde gronden binnen de voorzieningen van 
het gewestplan 

De onbebouwde percelen binnen verkavelingen, woongebied en woon-
uitbreidingsgebied vormen het grootste aandeel van bouwmogelijkhe-
den in de gemeente. 

Voor de inschatting van de bouwmogelijkheden in de gemeente wordt 
gebruik gemaakt van de inventaris van de onbebouwde percelen, die de 
stad Sint-Niklaas sedert 1997 opgemaakt heeft. De gegevens worden 
verzameld conform de omzendbrief RO/96/07 in verband met de inven-
tarissen van onbebouwde percelen. Ze zijn bijgewerkt tot 1 januari 
2001. 

De raming van het aanbod bestaat uit drie delen: 
- het aantal onbebouwde percelen in niet-vervallen verkavelin-

gen; 
- het aantal onbebouwde percelen in woongebied langs uitgerus-

te wegen; 
- de onbebouwde binnengebieden in woongebied. 

Deze inventaris werd door de stad Sint-Niklaas overgemaakt aan 
AROHM voor de verwerking van de gegevens. Deze verwerkte gege-
vens zijn momenteel nog niet beschikbaar. Daarom wordt hieronder, 
bij de bepaling van het beschikbaar aanbod, gewerkt met de benade-
rende gegevens. 
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ONBEBOUWDE PERCELEN IN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN 
VERKAVELINGEN 

Uit de inventaris van de onbebouwde percelen blijkt dat er in Sint-
Niklaas 649 onbebouwde percelen aanwezig zijn in goedgekeurde, niet-
vervallen verkavelingen. Daarvan zijn er 317 gelegen in de deelgemeen-
te Sint-Niklaas, 211 in Belsele, 15 in Nieuwkerken en 106 in Sinaai. 

Het grootste deel van deze onbebouwde percelen zijn gelegen in de 
kadastrale secties van het zuiden van Belsele en van het noorden van de 
deelgemeente Sint-Niklaas. In het stadscentrum van Sint-Niklaas zijn 
er weinig tot geen onbebouwde percelen in goedgekeurde, niet-
vervallen verkavelingen. 

Kaart 32. Onbebouwde percelen in goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen 

 

 

ONBEBOUWDE PERCELEN IN WOONGEBIED LANGS UITGERUSTE WE-
GEN 

In verband met de onbebouwde percelen in woongebied langs uitgerus-
te wegen, die niet gelegen zijn in een verkaveling, zijn er geen verwerkte 
gegevens beschikbaar. Het aantal onbebouwde percelen in woongebied 
langs uitgeruste wegen wordt hier geraamd op 35218: in de deelgemeen-
te Sint-Niklaas 183, in Belsele 107, in Nieuwkerken 12 en in Sinaai 50. 

Dit is een lichte onderschatting van het reële aantal, omdat er hier van 
uitgegaan wordt dat alle verkavelingen gelegen zijn langs uitgeruste 
wegen. In werkelijkheid is dit niet zo. Het aantal onbouwde percelen in 
woongebied langs uitgeruste wegen, die niet gelegen zijn in een verka-
veling, is dan ook iets hoger dan de vooropgestelde raming. 

 

 

                                                         

18 Dit is het totaal aantal onbebouwde percelen langs uitgeruste wegen (1.001 volgens 
de inventaris) verminderd met het aantal onbebouwde percelen in verkavelingen 
(649). 
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ONBEBOUWDE BINNENGEBIEDEN IN WOONGEBIED EN WOONUIT-
BREIDINGSGEBIED 

Volgens de inventaris zijn er in 2001 in zijn totaliteit 1.487 onbebouwde 
percelen in Sint-Niklaas. Van de onbebouwde percelen die niet gelegen 
zijn langs uitgeruste wegen zijn er momenteel geen verwerkte gegevens 
beschikbaar. Het gaat om 486 onbebouwde percelen. Daarom wordt 
het aanbod hier benaderend berekend op basis van de onbebouwde 
terreinen in woongebied en woonuitbreidingsgebied groter dan 0,5 
hectare. Dit betekent uiteraard een kleine onderschatting van het wer-
kelijke aanbod. 

Kaart 33. Onbebouwde binnengebieden in woongebied en woonuitbreidingsge-
bied groter dan 0,5 hectare 

 

In de tabellen op de volgende pagina worden de binnengebieden in 
woongebied en woonuitbreidingsgebieden in het stedelijk gebied en in 
het buitengebied weergegeven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het 
afbakeningsvoorstel voor het stedelijk gebied Sint-Niklaas (januari 
2004). 

Bij de raming van het woningaanbod wordt systematisch uitgegaan 
van een dichtheid van 25 woningen per hectare in het stedelijk gebied 
en van een dichtheid van 15 woningen per hectare in het buitengebied. 
Het aantal woningen dat hieronder vermeld wordt vormt dan ook een 
eerste benadering. 

 

Tabel 27. Onbebouwde binnengebieden in stedelijk gebied 

 locatie opp. 
(ha) 

raming 
woningen 

opmerkingen 

IN WOONGEBIED 

1. Filip de Pillecynlaan – 
Watermolenstraat – 
Louis Paul Boonlaan 

0,5 13 Reeds uitgevoerd. 

2. Herdersstraat 0,7 18 Aansluitend bij bestaand weefsel. 
3. Lepelhoekstraat – 

Sparrenhofstraat – 
Berkenlaan 

0,9 23 Aansluitend bij bestaand weefsel. 
Moeilijke ontsluiting. 
 

4. Kleibeekstraat – Mis-
pelstraat 

1,7 43 Uitbreiding van de Dillaertwijk. 

5. Plezantstraat – Hei-
straat 

2,5 63 Aansluitend bij bestaand weefsel. 
Project den Beenaert in ontwikke-
ling. Plan in opmaak. 

6. Tereken - William 
Griffitstraat 

3,5 88 Aansluitend bij bestaand weefsel. 
Stadsverkaveling Hogenakkerwijk 
II. 

7. Hertjen – 
Hertenstraat – De 
Meulenaerstraat 

7,0 175 Aansluitend bij bestaand weefsel. In 
uitvoering. 

8. Hoge Bokstraat – 
Watermolenstraat 

8,2 205 Project in voorbereiding. 

 TOTAAL 25,0 628  
     

IN WOONUITBREIDINGSGEBIED 

9. Vijfstraten – Vlas-
straat – spoorweg 

7,7 193 Aansluitend bij het recent aangelegd 
bufferbekken aan de Klapperbeek. 

10. Clementwijk 77 1.925 Groot gebied met hoge open-
ruimtewaarden ten noorden van het 
stadscentrum. 

11. Hertjen – Damstraat – 
Prins Boudewijnlaan 

19,9 498 Sluit aan bij industriegebied Euro-
park-Zuid. 

 TOTAAL 104,6 2.616  
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Tabel 28. Onbebouwde binnengebieden in het buitengebied 

 locatie opp. 
(in ha) 

raming 
woningen 

deelgemeente 

IN WOONGEBIED 

12. Vleeshouwerstraat – 
Klokke Roelandlaan 

1,1 17 Sinaai 

13. Vleeshouwerstraat – 
Hooimanstraat 

2,5 38 Sinaai 

14. Hooimanstraat – Bel-
lemanstraat – Wijnveld 

2,2 33 Sinaai 

15. Nieuwe Baan – Kas-
teeldreef 

0,6 9 Belsele 

16. Koning Nobellaan – 
Malpertuslaan 

5,2 78 Belsele 

17. Mierennest – Stations-
wegel 

6,6 99 Belsele (woongebied in BPA Mo-
lenwijk) 

18. Heihoekstraat I 1,4 21 Nieuwkerken 
19. Heihoekstraat II 1,6 24 Nieuwkerken 
20. Peperstraat – Pastorij-

straat – Gyselstraat 
1,8 27 Nieuwkerken 

 TOTAAL 23,3 346  
     

IN WOONUITBREIDINGSGEBIED 

21. Hooimanstraat – 
Wijnveld 

24,5 368 Sinaai 

22. Puivelde 9,2 138 Belsele 
23. Duizend Appels – 

Schoonhoudtstraat 
32,7 491 Belsele 

24. Heihoekstraat – Zon-
nestraat 

17,2 258 Nieuwkerken 

25. Vrasenestraat 3,6 54 Nieuwkerken 
26. Wallenhof 6,7 101 Nieuwkerken 
 TOTAAL 93,9 1.410  

5.1.2.6 overzicht aansnijdbaar/beschikbaar aanbod 

BEREKENING VAN HET AANBOD 

Het effectief aansnijdbaar of beschikbaar aanbod wordt berekend aan 
de hand van de gegevens uit de vorige paragrafen. Het totale aanbod is 
de som van het geraamde aantal bouwmogelijkheden in de volgende 
sectoren: 

- onbebouwde percelen in verkavelingen; 
- onbebouwde percelen in woongebied langs uitgeruste wegen; 
- leegstand; 
- vernieuwingsprojecten; 
- onbebouwde binnengebieden in woongebied. 

Om het effectief aansnijdbaar of beschikbaar aanbod te bekomen, 
wordt het totale aanbod vermenigvuldigd met een correctiefactor. De-
ze correctiefactor is de realisatiegraad, die rekening houdt met het feit 
dat niet het volledige aanbod zal bebouwd worden tegen 2007. De rea-
lisatiegraad is bovendien afhankelijk van de situering van de onbe-
bouwde percelen. De volgende hypothese wordt vooropgesteld voor de 
realisatiegraad19: 

- 80% voor de onbebouwde percelen in goedgekeurde verkave-
lingen; 

- 50% voor de onbebouwde percelen in woongebied gelegen 
langs uitgeruste wegen; 

- 100% voor de leegstaande woningen; 
- 100% voor de vernieuwingsprojecten; 
- 70% voor de onbebouwde binnengebieden. 

                                                         

19 Deze hypothese baseert zich op het voorontwerp gewestelijk RUP Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas (maart 2005) en op het Provinciaal ruimtelijk 
structuurplan Oost-Vlaanderen (2004). 
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Bij het overzicht van het beschikbaar aanbod wordt een onderscheid 
gemaakt tussen stedelijk gebied en buitengebied. Samengevat blijkt dat 
er in het stedelijk gebied voor de periode 2001-2007 een juridisch aan-
bod beschikbaar is voor 1.388 bijkomende woningen en in het buiten-
gebied voor 599 bijkomende woningen. 

 

 

STEDELIJK GEBIED 

Voor het stedelijk gebied worden, zoals eerder vermeld, de grenzen van 
de deelgemeente Sint-Niklaas als afbakening genomen. Dit heeft te 
maken met het feit dat de meeste statistieken slechts op het niveau van 
de deelgemeenten beschikbaar zijn. 

Tabel 29. Overzicht juridisch aanbod in het stedelijk gebied 

 mogelijkheden realisatiegraad beschikbaar 
aanbod 

Onbebouwde percelen in 
verkaveling 

317 80 % 254 

Onbebouwde percelen in 
woongebied langs uitgeruste 
weg 

183 50 % 92 

Leegstand 120 100 % 120 
Stadsvernieuwing 482 100 % 482 
Onbebouwde binnengebieden 
in woongebied 

25,0 ha 
628 woningen 

70 % 440 

TOTAAL 1.730  1.388 

Naast het juridisch aanbod kan men ook nog een reserve-aanbod on-
derscheiden. Dit zijn de onbebouwde binnengebieden in woonuitbrei-
dingsgebieden. Deze mogen pas aangesneden worden als het juridisch 
aanbod niet kan voldoen aan de behoefte. 

 

Tabel 30. Overzicht reserve-aanbod in het stedelijk gebied 

 mogelijkheden realisatiegraad beschikbaar 
reserve-aanbod 

Onbebouwde binnengebieden 
in woonuitbreidingsgebied 

104,6 ha 
2.616 woningen 

70 % 1.831 

TOTAAL 2.616  1.831 

 

 

BUITENGEBIED 

Voor het buitengebied worden de gegevens gebruikt van de deelge-
meenten Niewkerken, Sinaai en Belsele. 

Tabel 31. Overzicht juridisch aanbod in het buitengebied 

 mogelijkheden realisatiegraad beschikbaar 
aanbod 

Onbebouwde percelen in 
verkaveling 

332 80 % 266 

Onbebouwde percelen in 
woongebied langs uitgeruste 
wegen 

169 50 % 85 

Leegstand 6 100 % 6 
Onbebouwde binnengebieden 
in woongebied 

23,3 ha 
346 woningen 

70 % 242 

TOTAAL 853  599 
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Tabel 32. Overzicht reserve-aanbod in het buitengebied 

 mogelijkheden realisatiegraad beschikbaar 
reserve-aanbod 

Onbebouwde binnengebieden 
in woonuitbreidingsgebied 

93,9 ha 
1.410 woningen 

70 % 
 

987 

TOTAAL 1.410  987 

 

Ter informatie worden hieronder ook de gegevens weergegeven voor 
de verschillende deelgemeenten afzonderlijk. Met deze cijfers moet 
echter omzichtig omgesprongen worden. Het gaat immers niet over 
exacte cijfers, maar over ramingen. Belangrijk hierbij is dan ook niet 
het absolute cijfer op zich, maar wel de grootteorde. 

Hieruit blijkt dat vooral in Nieuwkerken het beschikbare aanbod heel 
beperkt is. Hierbij moet echter vermeld worden dat het niet-
gerealiseerde deel van de Wallenhofwijk behoort tot het woonuitbrei-
dingsgebied, en dus opgenomen is als reserve-aanbod. 

 

Tabel 33. Overzicht juridisch aanbod in de deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken 
en Sinaai 

 mogelijkheden realisatiegraad beschikbaar 
aanbod 

BELSELE    

Onbebouwde percelen in 
verkaveling 

211 80 % 169 

Onbebouwde percelen in 
woongebied langs uitgeruste 
wegen 

107 50 % 54 

Leegstand 3 100 % 3 
Onbebouwde binnengebieden 
in woongebied 

12,4 ha 
186 woningen 

70 % 130 

TOTAAL 507  356 
    

NIEUWKERKEN    

Onbebouwde percelen in 
verkaveling 

15 80 % 12 

Onbebouwde percelen in 
woongebied langs uitgeruste 
wegen 

12 50 % 6 

Leegstand 2 100 % 2 
Onbebouwde binnengebieden 
in woongebied 

4,8 ha 
72 woningen 

70 % 50 

TOTAAL 101  70 
    

SINAAI    

Onbebouwde percelen in 
verkaveling 

106 80 % 85 

Onbebouwde percelen in 
woongebied langs uitgeruste 
wegen 

50 50 % 25 

Leegstand 1 100 % 1 
Onbebouwde binnengebieden 
in woongebied 

5,8 ha 
88 woningen 

70 % 62 

TOTAAL 245  173 
    

ALGEMEEN TOTAAL 853  599 
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5.1.3 confrontatie van de woningbehoefte met het aanbod 
aan woningen en onbebouwde gronden 

Op basis van de analyses en de berekeningen uit de voorgaande para-
grafen kan een tabel opgesteld worden waarin de woningbehoefte en 
het woningaanbod met elkaar vergeleken worden. 

Hierbij wordt benadrukt dat het gaat om ramingen, en niet om exacte 
cijfers. Belangrijk zijn dan ook niet de absolute getallen op zich, maar 
wel de grootteorde. 

Tabel 34. Confrontatie tussen behoefte en aanbod 

 raming behoefte 
2001 – 2007 

beschikbaar aan-
bod 2001 – 2007 

reserve (woonuit-
breidingsgebied) 

STEDELIJK  
GEBIED 
(taakstelling RSV) 

3.406 1.388 1.831 

BUITENGEBIED 
(taakstelling PRS) 

308 599 987 

 

De confrontatie tussen de woningbehoefte en het aanbod leidt tot de 
volgende conclusies. 

- De taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 
(3.406 woningen) overschrijdt in belangrijke mate het beschik-
bare aanbod in het stedelijk gebied (1.388 woningen). Ook in-
dien de woonuitbreidingsgebieden in rekening gebracht worden 
(1.831 woningen) is het aanbod onvoldoende om de taakstel-
ling te kunnen realiseren. Het is dan ook noodzakelijk om de 
realisatiegraad van de woongebieden te verhogen, om woon-
uitbreidingsgebieden aan te snijden en zelfs om nieuwe woon-
gebieden te creëren. In de afbakening van het stedelijk gebied 
Sint-Niklaas duidt het Vlaams gewest de gebieden aan die de 
taakstelling inzake wonen zullen moeten opnemen20. 

- De provinciale taakstelling voor het buitengebiedgedeelte van 
Sint-Niklaas voor de periode 2001-2007 bedraagt 308 bijko-
mende woningen. Het beschikbaar aanbod van 599 woningen 
volstaat ruimschoots om deze taakstelling op te vangen. Dit be-
tekent dat er binnen de planperiode geen woonuitbreidingsge-
bieden moeten aangesneden worden in het buitengebied en dat 
er geen nieuwe woongebieden moeten bestemd worden. De be-
staande juridische voorraad van het woongebied blijft ui-
teraard behouden. In functie van ruimtelijke kwaliteitseisen of 
randvoorwaarden inzake realiseerbaarheid kan er evenwel voor 
geopteerd worden om verschuivingen aan te brengen binnen 
het juridische en het reserve-aanbod. 

- Uit de analyse van de voorgaande paragrafen dringen zich 
eveneens enkele algemene conclusies op, die een belangrijke in-
vloed hebben op het woningaanbod dat moet voorzien worden. 

                                                         

20 Zie hiervoor het voorontwerp gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Sint-Niklaas (maart 2005). 
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- De bevolkingssamenstelling vertoont een opvallende 
verschuiving van gelijktijdige vergrijzing en ontgroe-
ning. Tussen 1991 en 2001 steeg het aantal 65-plussers 
met 19,7%, terwijl het aantal jongeren (0-19 jaar) daal-
de met 6,6%. Ook de gezinssamenstelling ondergaat een 
grote transformatie: de gemiddelde gezinsgrootte is ge-
daald van 3,14 in 1970 tot 2,44 in 2001. Het aantal een-
persoonsgezinnen steeg tussen 1991 en 1999 met 30,1% 
en het aantal gezinnen met twee personen met 10,2%. 

- Het aandeel sociale woningen in Sint-Niklaas is laag, 
zeker indien rekening gehouden wordt met het feit dat 
het gaat om een Vlaamse centrumstad. Het aandeel so-
ciale huurwoningen bedraagt ongeveer 6% van het to-
tale woningaanbod. In Sint-Niklaas staan meer dan 
1.200 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale wo-
ning. 

- Opvallend is de ongelijke spreiding van de bevolkings-
groepen over het grondgebied van de gemeente. Meer 
bepaald bestaat er een sterk onderscheid tussen de stad 
en de rest van de gemeente. Zo kent de stad het hoogste 
aandeel senioren: het aandeel 65-plussers in de totale 
stadsbevolking bedraagt 19,4%, terwijl dit voor de 
deelgemeenten schommelt rond de 13 à 14%. In de stad 
bevinden zich ook de kleinste gezinnen: de gemiddelde 
gezinsgrootte bedraagt er in 2001 2,32 ten opzichte van 
ca. 2,7 in de deelgemeenten. Dergelijke fenomenen ko-
men ook voor in andere steden in Vlaanderen. Noch-
tans is het noodzakelijk dat er inspanningen geleverd 
worden om ook in de stad een evenwichtige bevolkings-
samenstelling te verkrijgen. 

- Daaraan gekoppeld valt het specifieke woningaanbod 
op dat de stad kenmerkt. In de stad komt het grootste 
aandeel gesloten bebouwing voor, de grootste woning-
dichtheid, het grootste aantal oudere woningen en het 
grootste aantal woningen zonder comfort21. Structurele 
ingrepen zijn nodig om de kwaliteit van het woning-
aanbod en de woonomgeving in de stad te verbeteren. 

 

                                                         

21 Woningen zonder comfort worden door het NIS gedefinieerd als woningen 
zonder stromend water, WC met spoeling en bad of douche. 
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5.2 bedrijvigheid 

5.2.1 economische situatie 

5.2.1.1 sectorale verdeling 

In Sint-Niklaas waren er in 2000 30.840 arbeidsplaatsen. Dit illustreert 
de rol van tewerkstellingspool die Sint-Niklaas vervult. Ongeveer 86% 
van de arbeidsplaatsen heeft betrekking op werknemers en 14% op 
zelfstandigen. Een sterke dominantie van werknemers is typisch voor 
stedelijke gebieden. Voor gans Vlaanderen bedraagt het aandeel zelf-
standigen 17,1% en voor de provincie Oost-Vlaanderen 18,8%. 

De voornaamste sectoren in Sint-Niklaas zijn de tertiaire (35,2 %) en 
vooral de quartaire sector (37,1 %), gevolgd door de secundaire (26,8 
%) en primaire sector (0,9 %). Het overwicht van de dienstverlening is 
dus sterk uitgesproken en het aandeel van de landbouw is zeer laag. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sint-Niklaas

Arr. Sint-Niklaas

Oost-Vlaanderen

Vlaanderen

primaire sector secundaire sector tertiaire sector quartaire sector
 

Figuur 36. Sectorale werkgelegenheid in 2000 (bron: RSZ) 

 

Uit de vergelijking met de sectorale werkverdeling van het arrondisse-
ment, de provincie en het gewest blijkt vooral de sterkere vertegen-
woordiging van de quartaire sector, en de zwakke aanwezigheid van de 
landbouw. 

Een meer nauwkeurige kijk op de tewerkstelling leert ons dat er mo-
menteel 85 mensen actief in de landbouw zijn. De tewerkstelling in de 
secundaire sector bedraagt 7.121 werknemers. De voornaamste indu-
striële sectoren zijn textiel en kleding (1.495 werknemers) en rubber- en 
kunststofnijverheid (739 werknemers). De bouwnijverheid biedt plaats 
aan 1.110 werknemers. Dienstverlening is, met een totaal van 20.436 
werknemers, veruit de belangrijkste tak van de economie. De voor-
naamste sectoren zijn kleinhandel en groothandel (4.702 werknemers), 
gezondheidszorg (4.366 werknemers) en onderwijs (2.991 werknemers). 
Daarna volgen nog zakelijke dienstverlening (2.858 werknemers), 
openbaar bestuur (2.232 werknemers), en vervoer, opslag en communi-
catie (1.121 werknemers). 

In Sint-Niklaas zijn er in 2001 2.051 economische vestigingen.  Er is  
een duidelijk overwicht van groot- en kleinhandel (638 vestigingen), 
gevolgd door de industrie (271 vestigingen), de zakelijke dienstverle-
ning (249 vestigingen) en de bouwnijverheid (205 vestigingen). 

Zowel de sectorale verdeling naar aantal werknemers als naar aantal 
vestigingen wordt weergegeven op een grafiek. Om de leesbaarheid van 
deze grafiek te vereenvoudigen werd een verschillende tint gegeven aan 
de verschillende sectoren. Opvallend is dat procentueel het aantal ves-
tigingen in de tertiaire sector veel groter is dan het aantal werknemers 
(vooral in de kleinhandel zijn er veel zaken met beperkt aantal werk-
nemers). Het tegenovergestelde is het geval in de secundaire en quartai-
re sector. 
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Figuur 37. Sectorale verdeling naar werknemers en vestigingen in 2001 (Bron: 
NACE-BEL 2001) 

 

De evolutie van de werkgelegenheid was sterk verschillend van sector 
tot sector. In de toch al beperkte landbouwsector ging het aantal ar-
beidsplaatsen in de periode 1981-1997 verder achteruit (-17%). In de 
industrie was er een zeer sterke afname (-33%). Het geheel van beide 
dalingen werd gecompenseerd door de toename in de dienstverlening 
(+53%). 

5.2.1.2 activiteitsstructuur 

ALGEMEEN 

In 2001 bedraagt de actieve bevolking (= bevolking tussen 18 en 64 
jaar) van Sint-Niklaas 42.535 personen. Dit betekent 62,2% op een 
totale bevolking van 68.364 personen. 

De beroepsbevolking van Sint-Niklaas bestond in 2001 uit 30.364 een-
heden of 44,4% van het totale inwonersaantal. De beroepsbevolking 
geeft aan hoeveel mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt om be-
taalde arbeid te verrichten en omvat dus zowel de werkenden als de 
niet-werkende werkzoekenden. 

De werkgelegenheid geeft het aantal arbeidsplaatsen weer in de ge-
meente, en omvat zowel de bezoldigde als de zelfstandige tewerkstel-
ling. In Sint-Niklaas zijn er in 2001 32.124 arbeidsplaatsen, waarvan 
27.816 bezoldigd (= 86,6 %) en 4.308 zelfstandig (= 13,4 %). 

Tabel 35. Bevolking en werkgelegenheid in Sint-Niklaas in 2001 

   aantal  

bevolking   68.364 
actieve bevolking   42.535 
beroepsbevolking   30.364 
 werkenden   28.224
 werklozen   2.140
arbeidsplaatsen   32.124 
 bezoldigd   27.816
 zelfstandig   4.308
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WERKGELEGENHEIDSCOËFFICIËNT 

De werkgelegenheidscoëfficiënt is een indicatie van de mate waarin een 
gemeente als een centrum van tewerkstelling fungeert. Het is de ver-
houding tussen het aantal arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking 
(werkenden en werkzoekenden), of anders gesteld de verhouding van 
de beroepsbevolking werkend in de gemeente tot de beroepsbevolking 
wonend in de gemeente. 

Een coëfficiënt van 1 betekent dat in de regio evenveel arbeidsplaatsen 
zijn als personen behorend tot de beroepsbevolking. Hogere waarden 
zijn positief te interpreteren. Zij wijzen er op dat de lokale vraag naar 
arbeid vanwege bedrijven en instellingen groter is dan het aanbod van 
arbeidskrachten vanuit de lokale bevolking. In de meeste gemeenten is 
de balans kleiner dan 1, wat impliceert dat een deel van de inwonende 
beroepsbevolking aangewezen is op de vraag naar arbeid buiten de 
gemeentegrenzen. 

In 2001 bedroeg de werkgelegenheidcoëfficiënt voor Sint-Niklaas 1,06 
dwz. dat theoretisch alle beroepsactieve inwoners van Sint-Niklaas in 
eigen gemeente aan de slag zouden kunnen en dat in dat geval nog 6% 
van het aantal arbeidsplaatsen zou moeten ingevuld worden door in-
woners van buiten de gemeente. Tov. 1981 is dat een verbetering: toen 
bedroeg de balans slechts 0,98. Ten opzichte van andere gemeenten 
met een regionaalstedelijk gebied is Sint-Niklaas vergelijkbaar met 
Mechelen (1,19). 

Tabel 36. Werkgelegenheidscoëfficiënt (bron: APS) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Sint-Niklaas 1,022 1,037 1,059 1,037 1,058 1,059 
Arr. Sint-Niklaas 0,774 0,776 0,788 0,796 0,813 0,814 
Oost-Vlaanderen 0,791 0,798 0,805 0,812 0,818 0,815 
Vlaanderen 0,863 0,878 0,889 0,898 0,903 0,895 
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Figuur 38. Evolutie werkgelegenheidscoëfficiënt 

 

De werkgelegenheidscoëfficiënt steeg overal in Vlaanderen tot 1999, 
nadien kende ze een stagnatie. In het arrondissement, de provincie 
Oost-Vlaanderen en Vlaanderen lag deze coëfficiënt onder één. Dit wil 
zeggen dat deze gebieden niet in de mogelijkheid verkeren om hun vol-
ledige beroepsactieve bevolking van werk te voorzien. 

In tegenstelling tot de werkgelegenheidscoëfficiënt die het verband 
geeft tussen het aanbod en de vraag, is er ook nog een indicator die het 
verband weergeeft tussen het aanbod en de potentiële vraag (waarbij de 
volledige actieve bevolking werkt of werk zoekt): de werkgelegenheids-
graad. Deze en nog een aantal andere indicatoren worden hierna be-
sproken. 
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WERKGELEGENHEIDSGRAAD 

De werkgelegenheidsgraad is de verhouding van het aantal arbeids-
plaatsen tot de actieve bevolking. Deze indicator is een graadmeter die 
aangeeft in hoeverre een provincie, arrondissement of gemeente er in 
slaagt werk te verschaffen. Kortom: aan de hand van de werkgelegen-
heidsgraad is het meteen duidelijk of men met een typische woonge-
meente, dan wel een typische werkgemeente te maken heeft. 

Uit onderstaande gegevens blijkt dat de werkgelegenheidsgraad in 
Sint-Niklaas, volgens de verwachtingen ver uitsteekt boven dat van het 
arrondissement, de provincie en het gewest. Er was overal een stijging 
waarneembaar in de periode 1997-2001. Enkel in 2000 is er een lichte 
dalende knik in de werkgelegenheidsgraad in Sint-Niklaas. 

Tabel 37. Werkgelegenheidsgraad (bron: APS) 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Sint-Niklaas 71,62 73,26 74,19 73,10 75,52 
Arr. Sint-Niklaas 54,25 54,52 55,13 55,94 57,79 
Oost-Vlaanderen 56,79 57,50 57,94 58,66 59,73 
Vlaanderen 60,54 61,66 62,32 63,24 64,33 
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Figuur 39. Evolutie werkgelegenheidsgraad 

 

 

WERKLOOSHEIDSGRAAD 

De werkloosheidsgraad is de verhouding tussen het aantal werkzoe-
kenden en de beroepsbevolking. Deze indicator geeft een beeld van de 
mate waarin de bevolking op actieve leeftijd, die zich op de arbeids-
markt aanbiedt, geen werk vindt. Tegenwoordig is de actieve bevolking 
namelijk overal omvangrijker dan de bevolking die in de realiteit eco-
nomisch actief is in de nauwe betekenis van het woord: vraag en aan-
bod zijn niet in evenwicht en dit onevenwicht vertaalt zich in een werk-
loosheidsgraad. 

De omvang van de werkloosheid is zowel afhankelijk van economische 
factoren (conjunctuur) als van demografische factoren (bv. oververte-
genwoordiging jonge actieve bevolking). 
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De werkloosheidsgraad in Sint-Niklaas ligt hoger dan gemiddeld in het 
arrondissement, de provincie en Vlaanderen. Na een jarenlange stel-
selmatige daling is er in 2002 opnieuw een lichte stijging opgetreden. 

Tabel 38. Werkloosheidsgraad 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Sint-Niklaas 9,97 9,18 7,90 7,26 7,05 7,33 
Arr. Sint-Niklaas 8,98 8,20 7,12 6,23 6,08 6,29 
Oost-Vlaanderen 9,40 8,54 7,61 6,68 6,56 6,96 
Vlaanderen 9,17 8,13 7,29 6,39 6,31 6,91 
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Figuur 40. Evolutie werkloosheidsgraad (bron: APS) 

 

5.2.1.3 inkomen 

In 1999 waren er in totaal 32.087 aangiften in Sint-Niklaas. Het ge-
middeld inkomen per aangifte is er 23.214 euro. Per inwoner bekomt 
men een waarde van 10.922 euro. Dit is gevoelig lager dan het gemid-
deld inkomen van het arrondissement (23.954 resp. 10.949 euro), de 
provincie (24.051 resp. 11.319 euro) en Vlaanderen (24.154 resp. 11.277 
euro). Bekijkt men de onderstaande tabel, dan valt op dat niet de arm-
ste klassen sterker vertegenwoordigd zijn in Sint-Niklaas, maar dat wel 
eerder de middenklasse sterker aanwezig is en de rijkste bevolkings-
klasse minder dan gemiddeld. 

Tabel 39. Aantal aangiften in 1999 per aangifteklasse (bron: APS) 

 < 2.478 
euro 

2.478-6.197 
euro 

6.197-
12.394 
euro 

12.394-
17.352 
euro 

17.352-
24.789 euro 

>24.789 
euro 

Sint-Niklaas 952 
2,97 % 

1.342 
4,18 % 

6.194 
19,31 % 

6.130 
19,10 % 

7.311 
22,78 % 

10.158 
31,66 % 

Arr. Sint-
Niklaas 

2.837 
2,78 % 

4.216 
4,13 % 

18.209 
17,82 % 

19.538 
19,12 % 

22.649 
22,17 % 

34.714 
33,98 % 

Oost-
Vlaanderen 

19.540 
3,05 % 

27.135 
4,24 % 

118.569 
18,51 % 

118.360 
18,48 % 

137.268 
21,43 % 

219.533 
34,28 % 

Vlaanderen 86.819 
3,13 % 

118.852 
4,29 % 

510.707 
18,44 % 

520.910 
18,80 % 

591.855 
21,36 % 

941.100 
33,97 % 

 

Het lijkt niet overbodig aan te stippen dat het inkomenspeil naar 
woonplaats is geregistreerd, en het aldus geen idee geeft van het inko-
men dat ter plaatse is opgebouwd. In dit laatste verkrijgt men inzicht 
door middel van de toegevoegde waarde. 

 



INFORMATIEF GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  161  

5.2.1.4 toegevoegde waarde 

De toegevoegde waarde kan pragmatisch worden omschreven als de 
beloningen toegekend aan de productiefactoren, dus aan arbeid en 
kapitaal (soms wordt ook de informatie als een afzonderlijke produc-
tiefactor opgevat; meestal echter als een immateriële investering, dus 
kapitaal). Bovendien wordt de toegevoegde waarde als bruto-begrip 
gehanteerd in de sociaal-economische statistiek, hetgeen er uiteindelijk 
op neerkomt dat ook het verbruik van bedrijfsactiva, vertolkt via de 
afschrijvingen, in rekening wordt gebracht. 

De toegevoegde waarde geeft een beeld van waar welvaart of inkomen 
wordt gecreëerd. De in het totaal tijdens een jaar gerealiseerde toege-
voegde waarde van een land levert het bruto binnenlands product op; 
bij arrondissementen, provincies en gewesten is sprake van het bruto 
regionaal product. Statistisch is op voorstel van de Europese Unie 
vanaf 2000 geopteerd voor een waardering tegen basisprijzen, wat er 
op neerkomt dat de gegevens gezuiverd zijn van productgebonden hef-
fingen, zoals de accijnzen en de landbouwheffingen; de productgebon-
den subsidies worden daarentegen niet in mindering gebracht. 

Tabel 40. Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijs, in lopende prijzen (1999) 

 absolute cijfers in duizend 
euro 

bruto toegevoegde waarde 
per inwoner in euro 

Sint-Niklaas 1.448.630 21.210 
Arr. Sint-Niklaas 3.783.227 16.863 
Oost-Vlaanderen 24.040.762 17.629 
Vlaanderen 119.656.856 20.102 
 

5.2.1.5 ondernemingsweefsel 

De tabel, die de spreiding aangeeft van het aantal ondernemingen en 
het aantal werknemers naar dimensieklassen, houdt geen rekening met 
de eenpersoonsondernemingen, maar laat wel toe een niet onbelangrij-
ke conclusie te formuleren. In Sint-Niklaas zijn 98,3% van de onder-
nemingen (kleiner dan 99 werknemers) goed voor bijna 65% van de 
tewerkstelling. Dit toont duidelijk dat er in Sint-Niklaas een grote te-
werkstelling is in kleinere bedrijven. 

Tabel 41. Grootte van de bedrijven 

 <19 werknemers 20-99 werknem. >99 werknemers 

 O. W. O. W. O. W. 

Sint-Niklaas 89,0 33,3 9,3 30,8 1,7 35,9 
Arr. Sint-Niklaas 89,0 32,7 9,0 30,7 2,0 36,6 
Oost-Vlaanderen 89,1 26,7 8,8 27,6 2,1 45,7 
Vlaanderen 88,9 26,6 8,9 27,1 2,1 46,3 
O.= ondernemingen 
W.= werknemers 
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5.2.2 behoefte aan bijkomende ruimte voor lokale 
bedrijventerreinen 

5.2.2.1 taakstelling vanuit bovenlokaal niveau 

In het voorontwerp gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk 
gebied Sint-Niklaas (maart 2005) wordt een taakstelling vooropgesteld 
van 125 ha bijkomende bedrijventerreinen voor Sint-Niklaas in de pe-
riode 1994-2007. Vermits er sedert 1994 geen bijkomende bedrijventer-
reinen voorzien werden, moeten die 125 ha nog volledig gerealiseerd 
worden. De taakstelling betreft zowel regionale als lokale bedrijventer-
reinen. Tijdens het afbakeningsproces werd, op basis van de criteria 
oppervlakte en bereikbaarheid, een raming gemaakt van beide aande-
len in de taakstelling: 

- 95 ha regionale bedrijventerreinen in het stedelijk gebied; 
- 30 ha lokale bedrijventerreinen in de gemeente (zowel stedelijk 

gebied als buitengebied). 
Van de taakstelling van 125 ha zouden er 53 ha op korte termijn moe-
ten afgebakend worden, terwijl 72 ha als reserveterreinen kunnen aan-
geduid worden. 

Er wordt geen behoefte vastgesteld voor bijkomende terreinen voor 
kleinhandel of kantoren. Ivm. kantoren wordt gesteld dat de behoefte 
aan bijkomende oppervlakte laag is en dat die relatief gemakkelijk kan 
verweven worden met het stedelijk weefsel of opgenomen worden in 
gemengde gebieden. Tevens wordt een raming opgesteld voor de ruim-
tebehoefte van zonevreemde bedrijven. Deze wordt geschat op 10 ha. 

Het voorontwerp gewestelijk RUP voorziet in een bijkomend aanbod 
van 65,3 ha bedrijventerreinen. Het gaat om de volgende categorieën: 

- regionaal type I:    24,7 ha 
- regionaal type II:   11 ha 
- lokaal:     9,6 ha 
- zonevreemde bedrijven:   10 ha 
- lokale bedrijven in het buitengebied: 10 ha 

Daarvan worden 35,7 ha effectief opgenomen als onderdeel van het 
stedelijk gebied in het gewestelijk RUP. Het lokale bedrijventerrein van 
9,6 ha moet opgenomen worden in een gemeentelijk RUP. De 20 ha 
voor zonevreemde bedrijven en voor lokale bedrijven in het buitenge-
bied worden niet gelokaliseerd. 

Daarnaast worden enkele momenteel niet-ontgonnen delen van De 
Winningen aangeduid als mogelijk terrein voor regionale bedrijvigheid 
op middellange en lange termijn. Deze reserve wordt geschat op 36 ha. 

 

 

5.2.2.2 sectorale visie zonevreemde bedrijven (juli 2003) 

De bijkomende lokale bedrijventerreinen die voorzien moeten worden 
voor zonevreemde bedrijven zijn van tweeërlei aard, conform het ont-
werp van besluit van de Vlaamse Regering dd. 28 februari 2003 betref-
fende de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: 

- de oppervlakte voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrij-
ven; 

- de oppervlakte van de uitbreiding van bestaande (vergunde) 
bedrijven. 
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De studie Sectorale visie zonevreemde bedrijven toont een behoefte aan 
van 9 ha voor de herlokalisatie van de zonevreemde bedrijven in Sint-
Niklaas. Deze behoefte aan een bijkomend lokaal bedrijventerrein 
werd berekend aan de hand van het aantal bedrijven dat niet goed ge-
legen is en zou moeten herlokaliseren. De bedrijven zijn gelegen in een 
waardevolle open ruimte (bosgebied, valleigebied, …) of veroorzaken 
hinder voor de onmiddellijke omgeving door de schaal van de gebou-
wen of de activiteiten. Het gaat in het totaal om 14 bedrijven. Het bij-
komend aanbod aan bedrijventerreinen dient in de eerste plaats om 
deze bedrijven op te vangen. Deze behoefte komt ongeveer overeen met 
de raming die opgesteld is in het kader van de afbakening van het ste-
delijk gebied (10 ha voor zonevreemde bedrijven). 

De berekende behoefte vormt echter een onderschatting van de werke-
lijke behoefte voor zonevreemde bedrijven. In deze 9 ha is immers de 
behoefte voor de uitbreiding van bestaande zonevreemde bedrijven niet 
meegerekend. Het is pas mogelijk om hier zicht op te krijgen na een 
gedetailleerd onderzoek van elk bedrijf. 

 

5.2.3 analyse van het aanbod 

In Sint-Niklaas zijn er drie grote lokale bedrijventerreinen: 
- omgeving Heihoekstraat (25,49 ha); 
- Gazometerwijk – Driekoningenwijk (13,39 ha); 
- Schoonhout (10 ha). 

Daarnaast zijn er nog een zestal kleinere terreinen, waarvan er vijf ge-
legen zijn langsheen de N70: 

- twee in Belsele; 
- drie nabij De Ster; 
- één langsheen de Heimolenstraat. 

Voor het nog bestaande aanbod worden enkel de drie grotere bedrij-
venterreinen in rekening gebracht. De kleinere bedrijventerreinen wor-
den immers meestal ingenomen door één bedrijf en zijn reserve. 

Tabel 42. Overzicht van het bestaande aanbod lokale bedrijventerreinen 

naam Heihoek-
straat 

Gazometer-
wijk – Drie-

koningenwijk

Schoonhout TOTAAL 

totale opp. (ha) 25,49 13,39 10 48,88 

benutte opp. (ha) 9,79 2,85 5 17,64 

bedrijfsreserve (ha) 15,70 0 0 15,70 

bouwrijp (ha) 0 0 0 0 

nog uit te rusten (ha) 0 10,54 5 15,54 

tijdelijk niet-realiseerbaar 
(ha) 

0 0 0 0 

definitief niet-realiseerbaar 
(ha) 

0 0 0 0 

totaal onbenut (ha) 15,70 10,54 5 31,24 
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Schoonhout is een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in Belsele, 
waarvoor reeds een BPA werd opgemaakt. Hiervan wordt momenteel 
5 ha ontwikkeld door het bedrijf Van Remoortel. 

Zowel voor de Heihoekstraat als voor de Gazometerwijk – Driekonin-
genwijk stellen zich specifieke beperkingen aan de ontwikkeling van 
het resterende aanbod. 

- De bedrijfsreserve van 15,7 ha aan de Heihoekstraat is volledig 
in handen van de drie bedrijven die er momenteel gevestigd 
zijn. Het aanbod kan voorlopig dan ook niet op de markt ge-
bracht worden. Er zou moeten onderzocht worden of en hoe 
dit gebied beter benut kan worden. 

- Het gebied in de Gazometerwijk – Driekoningenwijk van 3,5 
ha wordt momenteel ontwikkeld door het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas. De overige 7 
ha betreft de vroegere site van Metalunion. Deze zal eveneens 
ontwikkeld worden door het Intergemeentelijk Samenwer-
kingsverband van het Land van Waas. 

 

 

5.2.4 conclusie 

Van de taakstelling van 30 ha lokale bedrijventerreinen worden er in 
het afbakeningsvoorstel voor het stedelijk gebied 9,6 ha gelokaliseerd. 
De overige 20,4 ha moeten dus nog gelokaliseerd worden in het buiten-
gebied. Het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Schoonhout (10 ha), 
dat bestemd werd in het BPA, vormt hiervan reeds het eerste deel. 

Voor de invulling van de behoefte op korte termijn kan het bestaande 
aanbod aangewend worden. Op termijn moet dus gezocht worden naar 
de locatie van ongeveer 10 ha bijkomende bedrijventerreinen in het 
buitengebied, indien zich de effectieve behoefte voordoet. Potentiële 
locaties bevinden zich in de deelgemeenten Belsele en Nieuwkerken 
(beiden geselecteerd als hoofddorp in het provinciaal ruimtelijk struc-
tuurplan Oost-Vlaanderen). 
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5.3 groenvoorzieningen en open ruimte 

5.3.1 behoefte aan bosuitbreiding 

De open ruimte in Sint-Niklaas staat onder een vrij grote verstedelij-
kingsdruk, zeker in de omgeving van de E17 en de N70. Naar de toe-
komst toe vormt vooral de kwalitatieve vrijwaring van de open ruimte 
een belangrijk aandachtspunt. Dit gaat niet gepaard met een kwantita-
tieve ruimtebehoefte. Wel wordt in Sint-Niklaas een behoefte vastge-
steld aan bijkomende ruimte voor bosuitbreiding. 

In de Studie naar de bebossingsmogelijkheden van het Waasland (2003) 
wordt de nood aan bijkomende recreatieve bossen afgeleid uit twee 
punten. 

- Recreatieve bossen sluiten best aan bij de meest verstedelijkte 
gebieden met de hoogste woonconcentraties. 

- Recreatieve bossen worden best voorzien waar het aanbod aan 
recreatieve mogelijkheden het laagst is. 

Er wordt gezocht naar een recreatief stadsbos voor Sint-Niklaas in de 
omgeving van de grootste woonkernen. Uit twaalf zoekzones worden 
de volgende locaties voorgesteld in Sint-Niklaas: Sint-Pauwels / Cle-
mentwijk, Belselehoek / steenbakkerij, Gouden Leeuw en Hamelveld. 
Uit het onderzoek van de haalbaarheid en aanvaardbaarheid voor de 
natuur- en landschapswaarden, voor de landbouwsector en voor de 
stedelijke functies blijkt dat vooral de gebieden Clementwijk en Belse-
lehoek in aanmerking komen voor de uitbouw van een bijkomend 
stadsbos. 

Op gemeentelijk niveau worden, in verband met bossen, hoofdzakelijk 
het behoud van het bestaande bosbestand en de kwalitatieve verbete-
ring vooropgesteld22. Beperkte bosuitbreiding is mogelijk op de stuif-
zandrug, in aansluiting op de bestaande bossen. 

 

 

5.3.2 behoefte aan stedelijke groenvoorzieningen 

In de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving speelt de aanwezigheid 
van groenvoorzieningen een heel belangrijke rol. De behoefte aan ste-
delijke groenvoorzieningen wordt, na jaren van stadsvlucht in Vlaan-
deren, algemeen onderkend. De berekening van de kwantitatieve be-
hoefte is echter geen eenvoudige zaak. Er zijn immers verschillende 
facetten die invloed uitoefenen op de kwaliteit van de leefomgeving: 

- de oppervlakte van de groenvoorzieningen; 
- de bereikbaarheid; 
- het mogelijk gebruik (parkgebieden, natuurgebieden, recreatie-

gebieden, kijkgroen, …); 
- het schaalniveau (wijkgroen, stadsdeelgroen, stadsgroen, …). 

                                                         

22 Stad Sint-Niklaas, Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, 1996, hoofdstuk 5: doelstellingen. 
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Hieronder wordt de behoefteberekening voor groenvoorzieningen in 
Sint-Niklaas voorgesteld, die gehanteerd werd bij de afbakening van 
het stedelijk gebied23. Op basis van de studie Langetermijnplanning voor 
groenvoorziening voor Vlaanderen24 wordt daarin de behoefte berekend 
voor stadsgroen en stadsdeelgroen in Sint-Niklaas. 

De berekening gaat uit van richtlijnen in verband met de noodzakelijke 
oppervlakte van de groenvoorzieningen en met de noodzakelijke be-
reikbaarheid. De behoefte aan groenvoorzieningen wordt in Sint-
Niklaas geraamd op 26,1 m² per inwoner. De noodzakelijke bereik-
baarheid is afhankelijk van het soort groen. De volgende richtlijnen 
worden hiervoor gehanteerd. 

Tabel 43. Overzicht bereikbaarheidsnormen groenvoorzieningen 

groencategorie definitie afstand (in vogelvlucht) 

woongroen het groen in de directe omgeving zoals 
gemeenschappelijke tuinen, 
groenstrookjes, plantsoenen in de straat 
of tegen bebouwing 

binnen 100 à 150 meter

buurtgroen groter toegankelijk plantsoen of klein 
parkje, meer zelfstandig gesitueerd, 
beperkt recreatief gebruik 

binnen 300 à 400 meter

wijkgroen groter zelfstandig groenelement voor 
natuurbeleving, verpozing en recreatief 
gebruik 

binnen 600 à 800 meter

                                                         

23 Zie hiervoor het Afbakeningsvoorstel, afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 
(januari 2004). 

24 Mens en Ruimte en V.V.O.G., Langetermijnplanning groenvoorziening, onderzoek in 
opdracht van AMINAL, bestuur Natuurbehoud en –ontwikkeling, onuitgegeven, 
Brussel, 1993 

groencategorie definitie afstand (in vogelvlucht) 

stadsdeelgroen een grootschalige recreatieve voorziening 
(of stadspark) ten behoeve van de 
bevolking van enige wijken (stadsdeel) of 
van de gehele stad 

binnen 1.600 meter 

stadsgroen een buiten het stedelijk gebied gelegen 
groenareaal, dienende voor een stedelijke 
agglomeratie 

binnen 3.200 meter 

 

Rekening houdend met de taakstelling wordt ervan uitgegaan dat het 
regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas in 2008 ongeveer 60.481 inwo-
ners zal tellen. Dit betekent dat de totale behoefte aan groenvoorzie-
ningen in 2008 ongeveer 157,86 ha zou bedragen. 

Uit een analyse van luchtfoto’s blijkt dat er in het stedelijk gebied Sint-
Niklaas een totale oppervlakte van publiek groen van ongeveer 136,51 
ha is. 

Tabel 44. Overzicht groenvoorzieningen in een hypothese van stedelijk gebied 

naam / situering oppervlakte (ha) 

Van Naemenstraat 0,31 
Zamanstraat (Museumpark) 0,34 
Koningin Elisabethlaan 0,48 
Lavendelstraat (buurtpark) 0,57 
Clementwijk (buurtpark) 0,57 
Stationsstraat (semi-publiek Casinopark) 0,66 
Jan Breydelstraat (buurtpark) 0,76 
Hogen Akker (buurtpark Voskenslaan) 0,89 
Hogen Akker (buurtpark Fabiolapark) 1,07 
Sint-Jansplein 1,09 
Tereken (buurtpark Bormswijk) 1,13 
Schongaustraat (buurtpark) 1,24 
Puitvoet 1,89 (openbaar groen) 
Adolf Daensplein 2,01 
voetbalterreinen K.B.V.B. 2,69 
sportcentrum De Witte Molen 2,97 
stadspark 5,99 
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naam / situering oppervlakte (ha) 

sportcentrum Nieuwkerken 6,83 
sportcentrum Puyenbeke 7,61 
De Ster 97,41 
totaal 136,51 
 

Dit betekent een tekort van 21,35 ha25. 

De publieke groenvoorzieningen zijn echter niet gelijkmatig verdeeld 
over de verschillende stadsdelen. Vooral in de wijken ten noorden en 
ten westen van het stadscentrum is er een tekort aan openbaar toegan-
kelijk groen. 

Tabel 45. Behoefte aan randstedelijke groengebieden 

stadsdeel stadsgroen stadsdeelgroen lokaal groen 

stadscentrum Geen tekort. 
Gelegen binnen 
invloedssfeer De 
Ster. 

Geen tekort 
omwille van het 
stadspark. 

Groot tekort. Wel 
veel ingesloten 
privé-groen in 
binnengebieden. 

noord 
(Driekoningen, 
Clementwijk) 

Groot tekort, in het 
bijzonder bij 
ontwikkeling van de 
Clementwijk. 

Groot tekort, in het 
bijzonder bij de 
ontwikkeling van de 
Clementwijk. 

Tekort. 

                                                         

25 De berekening voor de behoefte aan groenvoorzieningen en het cijfermatige 
resultaat hiervan moeten enigszins genuanceerd worden. In de eerste plaats geeft een 
cijfer onvoldoende de reële behoefte aan groen weer. Deze is immers afhankelijk van 
tal van factoren en bezit een wezenlijk subjectief aspect. Ten tweede spelen ook de 
kwalitatieve kenmerken van het bestaande groen een rol. Zo kan een beperkte 
toegankelijkheid van de groenvoorziening of de aanwezigheid van betalend groen 
(bv. De Ster) invloed uitoefenen op de behoefte. 

stadsdeel stadsgroen stadsdeelgroen lokaal groen 

west (Hoge 
Bokstraat, SVK) 

Groot tekort. Ver 
buiten invloedssfeer 
De Ster. 

Groot Tekort. 
Sportcentrum 
Puyenbeke is een 
mogelijke invulling 
maar niet volledig 
toegankelijk. 

Tekort. Weinig 
gedifferentieerd. 

zuid (Driegaaien, 
Bormswijk) 

Geen tekort mits 
goede 
toegankelijkheid 
Puitvoet. 

Geen tekort mits 
goede 
toegankelijkheid 
Puitvoet. 

Voldoende. Goed 
gedifferentieerd. 

oost (Zonneken, 
N70) 

Geen tekort. 
Gelegen binnen 
invloedssfeer De 
Ster. 

Geen tekort. 
Gelegen binnen 
invloedssfeer De 
Ster. 

Tekort. Te voorzien 
bij ontwikkeling 
nieuwe 
woongebieden. 

 

Op basis van de berekende behoefte en van het voorontwerp van afba-
kening stedelijk gebied kunnen drie gebieden voorgesteld worden als 
randstedelijk groengebied en kan bijkomend een zoekzone voor rand-
stedelijk groengebied aangeduid worden. 

- randstedelijk groengebied: 
- De Ster (recreatiegebied, bosgebied: 93,5 ha); 
- Puitvoet (parkgebied: 68,5 ha); 
- deel van de Winningen (industriegebied: 13,4 ha); 

- zoekzone randstedelijk groengebied: 
- de Winningen (ontginningsgebied, agrarisch gebied: 

zoekzone 35 ha). 

 



INFORMATIEF GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  168  

5.4 toerisme en recreatie 

5.4.1 nood aan lokale terreinen voor sport-, recreatie- en 
jeugdvoorzieningen 

De behoeften voor lokale terreinen voor sport-, recreatie- en jeugd-
voorzieningen zijn gedeeltelijk afgeleid uit gekende vragen vanuit de 
verschillende verenigingen en gedeeltelijk berekend op basis van de 
behoefte voor herlokalisatie van zonevreemde voorzieningen. Daar-
naast bestaan er ook enkele specifieke ruimtevragen. 

De volgende concrete behoeften doen zich voor in de verschillende 
deelkernen. 

- In Sint-Niklaas bestaat de behoefte aan ruimte voor een bij-
komend speelbos. Vanuit de jeugd is er vraag naar buurtparken 
en speelruimtes in de stad. 

- In Belsele wordt de inplanting onderzocht van een bijkomend 
terrein voor openluchtrecreatie. Tevens zijn de bestaande 
jeugdvoorzieningen in het centrum aan vernieuwing toe en is er 
nood aan extra ruimte voor de jeugd. 

- In Nieuwkerken is er nood aan bijkomende sportterreinen. De 
jeugd is vragende partij voor speelmogelijkheden in de kern en 
voor het behoud van de jeugdsite de Schakel aan de Hei-
hoekstraat. Bij de ontwikkeling van de KMO-zone zou hiermee 
moeten rekening gehouden worden. 

- In Puivelde zijn er geen ruimtevragen voor sport en recreatie 
gekend. Er is wel vraag naar een jeugdvoorziening in de kern. 

- In Sinaai zijn er geen ruimtevragen voor bijkomende sport-, re-
creatie- of jeugdvoorzieningen gekend. 

In de studie Sectorale visie zonevreemde terreinen en gebouwen voor 
sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten (december 2003) wordt de behoef-
te aangegeven voor bijkomende lokale terreinen voor sport, recreatie 
en jeugd. Dit gebeurt op basis van de zonevreemde voorzieningen die 
niet goed gelegen zijn en zouden moeten herlokaliseren. 

- Voor de herlokalisatie van bestaande sport- en recreatievoor-
zieningen bestaat er een effectieve ruimtebehoefte van ongeveer 
3,5 ha. De bestaande zonevreemde voorzieningen bevinden 
zich in de deelgemeenten Belsele en Sinaai. 

- Dit cijfer vormt wellicht een onderschatting van de werkelijke 
behoefte, omdat er waarschijnlijk eveneens een latente ruimte-
behoefte bestaat van voorzieningen met nood aan uitbreiding 
op de huidige locatie. Bovendien blijkt dat er tevens een ruim-
tebehoefte bestaat van verenigingen van Sint-Niklaas die hun 
activiteiten organiseren buiten het grondgebied van de gemeen-
te. Hiervan zijn (voorlopig) geen cijfergegevens beschikbaar. 

In Sint-Niklaas bestaat tevens een specifieke ruimtevraag vanuit de 
stad en vanuit verschillende organisaties naar een geschikt activiteiten-
plein voor geluidsproducerende sporten, voor modelluchtvaart en voor 
een permanent mountainbikeparcours. Momenteel worden een zestal 
verschillende terreinen gebruikt voor de organisatie van een eenmalig 
motorcrossweekend. Er bestaat geen terrein voor modelluchtvaart, 
maar er is wel een latente vraag voor de uitoefening van deze activiteit. 

 

 

5.4.2 analyse van het aanbod 

Uit een analyse van de gebieden bestemd voor dagrecreatie op het ge-
westplan of op BPA’s blijkt dat er in Sint-Niklaas een beschikbaar 
aanbod bestaat van ongeveer 12 ha. 

- In Sint-Niklaas is er een aanbod beschikbaar van bijna 5 ha in 
het sportcentrum Puyenbeke. Ook nabij De Ster zijn nog enke-
le terreinen vrij. 
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- In de kernen van het buitengebied is het aanbod ongelijkmatig 
verdeeld. Belsele heeft nog een aanbod van ca. 6 ha, terwijl 
Nieuwkerken en Sinaai geen aanbod meer hebben. In Belsele 
werd het sportcentrum De Klavers aangelegd in woongebied, 
terwijl het gebied voor dagrecreatie geen invulling heeft gekre-
gen. In Puivelde is er geen gebied bestemd voor dagrecreatie. 

Tabel 46. Overzicht van de gebieden bestemd voor dagrecreatie 

 naam opp. (ha) ingenomen vrij 

 GEWESTPLAN    

1. V.O.S. Reinaert 2,05 2,05 0 
2. Sinaai 5,62 5,62 0 
3. Belsele 6,06 0 6,06 
4. Hoge Kouter 1,37 1,37 0 
5. Nieuwkerken 5,14 5,14 0 
6. kleine gebieden nabij De Ster 1,40 + 1,09 1,40 1,09 

 BPA    

7. Recreatiepark De Ster 89,96 89,96 0 
8. Den Beenaert - Puyenbeke 10,00 8,34 1,66 
9. Watermolenwijk 6,72 3,62 3,10 
10. De Meulenaerwijk 1,06 1,06 0 
11. Puitvoet 17,50 17,50 0 
12. Priesteragiewijk 2,44 + 1,00 3,44 0 
13. Spoor en Station II 1,21 1,21 0 

 TOTAAL 152,62 140,71 11,91 

 

 

5.4.3 conclusie 

De totale oppervlakte van het aanbod aan gebieden voor dagrecreatie 
in Sint-Niklaas biedt de mogelijkheid om een deel van de ruimtevragen 
in te vullen. 

- De geraamde ruimtebehoefte ten gevolge van herlokalisatie van 
zonevreemde voorzieningen (3,5 ha) kan opgevangen worden. 
Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het bestaande aan-
bod ook ruimtelijk goed gelegen is. Eventueel zal een ruimtelij-
ke herschikking van de gebieden bestemd voor dagrecreatie 
noodzakelijk zijn. 

- Het aanbod in Sint-Niklaas en nabij De Ster zou prioritair 
moeten ingevuld worden, gezien de ligging nabij andere voor-
zieningen. De aanleg van buurtparken en speelruimtes gebeurt 
best in verweving met het wonen. 

- Het bestaande aanbod in Belsele kan aangewend worden om de 
vraag naar bijkomende kerngebonden voorzieningen op te 
vangen. 

- Eventuele bijkomende sport- of recreatieterreinen in de deel-
kernen Nieuwkerken en Sinaai worden best voorzien in aan-
sluiting bij de bestaande terreinen voor dagrecreatie. Jeugd-
voorzieningen kunnen aansluiten bij bestaande voorzieningen 
of voorkomen in verwevenheid met het wonen. Om bijkomen-
de kerngebonden behoeften op te vangen zullen herbestemmin-
gen noodzakelijk zijn. 

Daarnaast zal moeten gezocht worden naar een geschikt activiteiten-
plein voor geluidsproducerende sporten, voor modelluchtvaart en voor 
een permanent mountainbikeparcours. Het gaat om een terrein van 
lokaal niveau. De aanduiding van terreinen van bovenlokaal niveau 
voor geluidsproducerende sporten is een taak van de provincie Oost-
Vlaanderen. 
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5.5 voorzieningen 

De meeste voorzieningen in het stedelijk weefsel (ziekenhuizen, scho-
len, …) hebben hun maximale uitbreidingscapaciteit bereikt. Het is 
echter nog niet duidelijk of er al dan niet bijkomende ruimte moet 
voorzien worden. Momenteel wordt geen bijkomende ruimtebehoefte 
vastgesteld. Nochtans moet rekening gehouden worden met een latente 
ruimtevraag. Deze wordt tot nu toe op regelmatige tijdstippen ad hoc 
ingevuld door inbreidingen in het omliggende woonweefsel. Hierdoor 
komt de stedelijke woonstructuur onder druk te staan en worden 
woonomgevingen versnipperd. 

Er bestaat een specifieke ruimtevraag in verband met het gemeentelijk 
containerpark. Het bestaande containerpark in Sint-Niklaas functio-
neert voor gans de gemeente. Momenteel kampt het met ruimtegebrek 
en het brengt verkeershinder en overlast mee voor de woonbuurt waar-
in het gelegen is. Om aan deze problemen een oplossing te bieden wor-
den twee maatregelen vooropgesteld. 

- Het containerpark in Sint-Niklaas zou moeten uitbreiden met 
ca. 2.000 m² en zou een bijkomende ontsluiting moeten krijgen. 
Hiervoor werd reeds een BPA opgemaakt. De uitbreiding en de 
bijkomende ontsluiting zijn nog niet gerealiseerd. 

- Daarnaast wordt gezocht naar een geschikte locatie voor een 
bijkomend containerpark in de deelgemeenten Nieuwkerken en 
Sinaai, zodat het gemeentelijke containerpark in Sint-Niklaas 
gedeeltelijk kan ontlast worden. Het gaat om kleinere contai-
nerparken die zouden functioneren op het niveau van de deel-
gemeente (een oppervlakte van ca. 40 m x 75 m voor Nieuw-
kerken en een oppervlakte van ca. 30 m x 75 m voor Sinaai). 
Belsele zou blijven gebruik maken van het containerpark in 
Sint-Niklaas, gezien de geringe afstand en de goede bereik-
baarheid. 

 

5.6 verkeer en vervoer 

Voor de volgende jaren worden in Sint-Niklaas, onder meer op basis 
van de visie die naar voor gebracht wordt in het gemeentelijk mobili-
teitsplan, enkele belangrijke infrastructuurprojecten gepland. De meest 
ingrijpende wijziging op het vlak van verkeer en vervoer zal ongetwij-
feld de vervollediging van de ring rond het stadscentrum zijn (R42). 
Deze ring zal het doorgaand verkeer uit het centrum weghalen en een 
nieuwe verkeerscirculatie met zich mee brengen. 

De R42 zal aansluiten op de N41 aan de spoorlijn Gent – Antwerpen 
en aan de oostzijde van de stad, langsheen de spoorlijn Sint-Niklaas – 
Mechelen, de verbinding maken met de verkeerswisselaar N16-E17. 

In het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt tevens voorgesteld om de 
doortrekking van de N41 te onderzoeken over de spoorweg tot aan de 
N403 ter hoogte van de Vlijminckshoek. 

Andere specifieke ruimtebehoeften op het vlak van verkeer en vervoer 
betreffen: 

- De aanleg van een carpoolparking aan de verkeerswisselaar 
met de E17. Er werd een plan opgemaakt voor een dergelijke 
parking voor 54 wagens ter hoogte van het kruispunt van de 
N41 en de Kiemerstraat. 

- De vraag naar een grote parking voor vrachtwagens aan de 
rand van de stad. De bestaande locaties die hiervoor gebruikt 
worden zijn immers niet geschikt, omdat ze een hinder vormen 
voor de omliggende woonbuurten. Het betreft de volgende lo-
caties: 

- aan de R42 in de Watermolenwijk; 
- aan de hoogbouw van het Fabiolaplein; 
- aan het kerkhof in Tereken. 
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Daarom wordt uitgekeken naar een betere parkeergelegenheid, 
met ruimte voor een 40 à 50-tal vrachtwagens. Dit zou dan ge-
koppeld worden aan een parkeerverbod voor vrachtwagens 
binnen de ring (R42). 
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1 INLEIDING 

 

 

Het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan bevat een 
wensbeeld voor de ruimtelijke toekomst van Sint-Niklaas. Het duidt 
aan waar er in de toekomst zal gewoond, gewerkt en gerecreëerd wor-
den en het geeft het ruimtelijk beleid weer dat het stadsbestuur wenst te 
volgen om de gewenste ruimtelijke structuur te realiseren. 

De uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur en de beschrijving 
van het ruimtelijk beleid gebeurt in drie stappen. 

- Een eerste hoofdstuk bevat een omschrijving van een algemene 
visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Sint-
Niklaas. Dit gebeurt op basis van beleidsdoelstellingen en van 
ruimtelijke concepten voor Sint-Niklaas. Tevens worden een 
aantal algemene aandachtspunten meegegeven voor het ruimte-
lijk beleid. 

- Een tweede hoofstuk omvat een gebiedsgerichte beschrijving 
van de gewenste ruimtelijke structuur. Voor elke deelruimte 
van Sint-Niklaas wordt het gewenste ruimtelijk beleid aangege-
ven. Dit wordt beschreven aan de hand van beleidsdoelstellin-
gen, een gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte en 
gebiedsgerichte acties en maatregelen. 

- Het derde hoofdstuk bevat een thematische uitwerking van de 
gewenste ruimtelijke structuur. De gewenste ruimtelijke struc-
tuur wordt hierin vertaald naar de verschillende beleidsthema’s 
(wonen, economie, natuur, landbouw, toerisme en recreatie, 
verkeer). Ook hier worden beleidsdoelstellingen, een gewenste 
ruimtelijke ontwikkeling en noodzakelijke acties en maatrege-
len weergegeven per beleidsthema. 

Het richtinggevend gedeelte vormt het conceptueel kader voor de toe-
komstige ruimtelijke ontwikkelingen in Sint-Niklaas. Op basis van het 
richtinggevend gedeelte kan het stadsbestuur acties en maatregelen 
nemen (opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige 
verordeningen, strategische projecten, overleg en onderhandeling met 
andere actoren, …) om de gewenste ruimtelijke structuur te realiseren. 
Het zijn uiteindelijk de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de verorde-
ningen die een juridisch verordenende kracht voor de bewoners heb-
ben. Het ruimtelijk structuurplan zelf is bindend voor de overheid. 
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2 ALGEMENE VISIE EN GLOBALE 
DOELSTELLINGEN 

 

 

2.1 beleidsdoelstellingen 

2.1.1 een profilering van Sint-Niklaas als dynamisch handels- 
en dienstencentrum in de Vlaamse Ruit 

Sint-Niklaas bezit vandaag reeds een regionale uitstraling. Deze 
uitstraling heeft het vooral te danken aan de aanwezigheid van een 
uitgebreid gamma aan stedelijke voorzieningen en handelszaken in 
combinatie met haar vlotte bereikbaarheid, zowel per spoor (spoorlijn 
Antwerpen – Gent) als over de weg (E17, N16). Het interessante 
bereikbaarheidsprofiel heeft er bovendien voor gezorgd dat 
(inter)nationale bedrijven zich in Sint-Niklaas vestigden. Ook als 
woonstad bezit Sint-Niklaas vandaag opnieuw een zekere 
aantrekkingskracht, getuige de recente groei van de stadsbevolking. 

Het stadsbestuur wenst de regionale uitstraling van Sint-Niklaas als 
hedendaags en dynamisch handels- en dienstencentrum in de Vlaamse 
Ruit uit te bouwen en te versterken. De nadruk ligt hierbij op de 
ruimtelijk uitbouw van tertiaire activiteiten en vrijetijdseconomie 
(handel, diensten, evenementen, cultuur, vrije tijd, ontspanning, …). 
Door middel van een verbreding van economische activiteiten wordt 
het traditioneel industriële karakter van Sint-Niklaas bijgesteld. Als 
regionaal centrum in de Vlaamse Ruit streeft het stadsbestuur naar een 
vernieuwde kwalitatieve ruimtelijke uitstraling voor Sint-Niklaas. 

Strategische projecten zorgen voor een nieuwe impuls in de stedelijke 
dynamiek. Zij verhogen de aantrekkingskracht van de stad, zowel voor 
bewoners als voor bezoekers. Door deze projecten in te zetten op 
cruciale schakels in het stadsweefsel, wordt hun strategische waarde 
nog meer kracht bijgezet. Het stadsbestuur heeft hier reeds een eerste 
aanzet gegeven met de aanpak van de stationsomgeving en de 
herinrichting van de Grote Markt. 

 

 

2.1.2 een versterkte rol van Sint-Niklaas als hoofdstad van het 
Waasland 

Sint-Niklaas wenst zich als stad verder te versterken en zich uit te 
bouwen tot hét centrale knooppunt van dienstverlening en wonen in 
het Waasland. 

De stad wordt op een hoger schaalniveau ingezet als troef. Een 
uitgebreid gamma aan voorzieningen en handelszaken moet de status 
van Sint-Niklaas als hoofdstad van het Waasland verder versterken. 
Het aanwezige voorzieningenapparaat, in combinatie met een optimale 
bereikbaarheid, groenvoorzieningen en een gevarieerde 
woningvoorraad maken dat de stad haar aantrekkingskracht als 
woonplaats behoudt en verstevigt. 

Sint-Niklaas streeft ernaar om de historische band met de gemeenten 
en de steden van het Waasland te versterken en als stad een eigen 
hinterland te creëren tussen Antwerpen en Gent. Centrale diensten en 
voorzieningen voor de regio worden geconcentreerd in Sint-Niklaas, 
dat ook een belangrijke rol wenst te spelen in het intergemeentelijk 
overleg en de intergemeentelijke samenwerking. 
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2.1.3 een bevestiging van Sint-Niklaas als belangrijkste 
tewerkstellingspool in het E17-netwerk 

Van de steden en gemeenten langsheen de E17 tussen Antwerpen en 
Gent heeft Sint-Niklaas de grootste tewerkstelling. Deze bevindt zich 
in sterke mate in de tertiare sector, maar ook de secundaire sector kent 
een belangrijke tewerkstelling. 

Sint-Niklaas wenst haar positie als belangrijkste tewerkstellingspool in 
het E17-netwerk te behouden. Daartoe zal de regionale bedrijvigheid 
verder ontwikkeld en versterkt worden. Dit houdt ten eerste in dat er 
terreinen zullen aangelegd worden voor de inplanting van nieuwe be-
drijven. Deze gebieden sluiten bij voorkeur aan bij bestaande bedrij-
venterreinen op goed bereikbare locaties. Ten tweede betekent dit dat 
een efficiënter ruimtegebruik en een verbreding van economische acti-
viteiten nagestreefd wordt op de bestaande bedrijventerreinen. 

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verbetering van de beeldkwaliteit 
van de bedrijventerreinen in Sint-Niklaas. Zeker op plaatsen waar 
grootschalige infrastructuren langsheen de bedrijven passeren, moet 
aandacht besteed worden aan de visuele kwaliteiten van de gebouwen 
en de terreinen. Daarbij wordt uitgegaan van het idee van het bedrijfs-
park, dat toelaat om een ruimtelijke kwaliteit te koppelen aan een grote 
tewerkstelling. 

 

 

2.1.4 een kwalitatief beheer van de stad 

Belangrijk aandachtspunt in het ruimtelijk beleid van het stadsbestuur 
vormt het kwalitatief beheer van de stedelijke ruimte. Eerder dan op 
expansie en uitbreiding wordt vooral ingezet op een kwalitatief beheer 
van het huidige stadsweefsel. Dit impliceert dat de transformatie van 
de stad van binnenuit plaatsvindt. Het op elkaar afstemmen van de 
verschillende elementen uit het stedelijk weefsel vormt hierbij een 
uitgangspunt. De stad wordt hierbij beschouwd als complex gegeven. 
Op bepaalde plekken is een bijkomende structuur noodzakelijk als 
binding tussen verschillende elementen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
om de barrièrewerking van de spoorlijn te doorbreken in het noordelijk 
deel van de stad. Op andere plekken is het behoud of verder versterken 
van een ruimtelijke breuk gewenst. Zo fungeren de woontorens van het 
Fabiolapark duidelijk als een baken in de stad. 

Sint-Niklaas is en blijft een stad om in te wonen. Het is de ambitie van 
het stadsbestuur om bij de uitbouw van het woningbestand de kwaliteit 
van de woningen en woonomgevingen verder op te waarderen. Zo kan 
de stad haar rol als aantrekkingspool voor een breed scala aan 
bewoners verder opnemen. Daarom moet gezorgd worden voor een 
toereikend en een voldoende gevarieerd aanbod aan woningen die 
minstens aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoen in de 
verschillende prijsklassen. Daarnaast is ook het streven naar een 
evenwicht met andere functies (bedrijvigheid, voorzieningen) in 
woonbuurten essentieel. 

Het openbaar domein vormt een belangrijk aanknopingspunt om het 
stedelijk weefsel kwalitatief te beheren. Door bepaalde straten in te 
richten met zorgvuldig uitgekozen straatmeubilair, verlichting en 
groenelementen, kunnen ze een structurerende rol gaan opnemen in de 
stad (bv. als ‘stedelijke boulevard’). Daarnaast is ook het creëren van 
voldoende speel- en ontmoetingsruimten essentieel voor het goed 
functioneren van een woonstad. Zij verluchten de dichtbebouwde stad 
en staan zo in voor meer variatie en kwaliteit van het stedelijk 
woonweefsel. 
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Tenslotte staat ook het streven naar een verkeersleefbare en bereikbare 
stad centraal. Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk geweerd 
uit het centrum. De centrumstraten drukken het verblijfskarakter van 
de stad duidelijk uit. Een degelijk uitgebouwde ringstructuur vangt het 
doorgaande verkeer op. Tegelijk garandeert de stad een optimale 
bereikbaarheid en speelt ze in op de potenties inzake openbaar vervoer, 
bijvoorbeeld door het inrichten van kantoren in de stationsomgeving. 

 

 

2.1.5 een gevarieerde uitbouw van de open ruimte 

In het buitengebied wordt een ruimtelijk beleid gevoerd op het ritme 
van de open-ruimtefuncties natuur, landbouw en bos. De harde 
functies wonen en werken krijgen er ook ontwikkelingsmogelijkheden, 
weliswaar op maat van het buitengebied. 

Sint-Niklaas wordt omgeven door een waardevolle open ruimte die 
onder sterke verstedelijkingsdruk staat. In tegenstelling tot de gebieden 
waar de stedelijkheid ontwikkeld wordt, wordt in de open ruimte 
gestreefd naar het behoud, het herstel en de versterking van de typische 
landschapskenmerken. De toekomstige ontwikkelingen worden in elk 
geval hierbinnen gekaderd. Het gebied ten oosten, ten noorden en 
vooral ten westen van de stad vertoont nog duidelijk de kenmerken van 
een landelijk gebied. Dit landelijk gebied zal versterkt worden in zijn 
eigenheid. Er wordt een specifiek beleid gevoerd, gericht op het behoud 
en de versterking van de open-ruimtefuncties natuur, landbouw en bos. 
Wonen en werken kunnen zich verder ontwikkelen op maat van de 
historische kernen. 

Om het landelijk gebied in zijn eigenheid te versterken, mikt het 
stadsbestuur op de verscheidenheid aan landschappen binnen de 
gemeente. Sint-Niklaas draagt immers nog steeds de relicten van een 
rijk en gevarieerd gamma aan landschappen, gaande van het 
kleinschalige meersenlandschap rond de Moervaart en het Kanaal van 
Stekene, over het Lokerse Houtland met de typische knotbomen naar 
de beboste stuifzandrug en het Waasland met zijn kenmerkende bolle 
akkers. De overblijfselen van deze traditionele landschappen zullen 
gehanteerd worden als uitgangspunt bij de globale herinrichting van 
het landschap. 

Doel is om dit landschap zoveel mogelijk te vrijwaren voor de functies 
natuur en landbouw. Beide functies moeten in hun structuur versterkt 
worden. In bepaalde gebieden zal prioriteit uitgaan naar de 
landbouwfunctie. In andere gebieden staat het behoud en de 
versterking van de aanwezige natuurwaarden voorop. In nog andere 
gebieden wordt gezocht naar een optimale wisselwerking tussen 
landbouw en natuur. 

Sint-Niklaas beschikt naast het stadscentrum over een aantal goed 
uitgebouwde kernen. Zij staan in voor het opvangen van de lokale 
groei inzake wonen en bedrijvigheid. Net als in de stad staat het 
werken aan kwaliteit centraal. Kwaliteit kan in eerste instantie bereikt 
worden door de kernen een duidelijker profiel te geven. Ze dienen 
vanuit hun eigen waarde versterkt te worden. Dit kan door de open-
ruimte-elementen waarop de kernen van oudsher geënt zijn, opnieuw te 
accentueren (bv. de dries te Sinaai, de bossen op de stuifzandrug te 
Belsele). Ook bij het kwalitatief (her)inrichten van straten en pleinen, 
het aanleggen van buurtspeelpleinen en het herwaarderen van oude 
buurtwegels kan een kern zijn eigenheid uitwerken. Gerichte 
woonprojecten verrijken de huidige woonomgevingen en versterken de 
eigenheid van een kern. Grootschalige uitbreidingen, los van de 
historisch gegroeide kern, moeten vermeden worden. Voldoende 
variatie aan woningtypes zorgt ervoor dat iedereen aan zijn trekken 
kan komen. 
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Ook de traditionele verwevenheid van functies in de kernen draagt bij 
tot een kwalitatief woonmilieu. Hinderlijke activiteiten moeten zoveel 
mogelijk uit de kernen geweerd worden. Nog een belangrijk aspect 
voor het streven naar een kwalitatief woonmilieu is het verhogen van 
de verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Het verblijfskarakter van de 
kernen moet duidelijk afleesbaar zijn uit de herinrichting van de 
centrumstraten. 

Een niet onbelangrijk deel van de bewoning en de economische 
dynamiek bevindt zich buiten de kernen en het stedelijk gebied. 
Nieuwe ontwikkelingen inzake wonen en werken moeten 
geconcentreerd worden binnen de kernen of de daartoe voorziene 
terreinen. Voor de bestaande activiteiten is maatwerk vereist. Hun 
ontwikkelingsperspectieven worden vooral bepaald door het draagvlak 
van de omgeving en door de schaal en de dynamiek van de activiteiten. 
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2.2 ruimtelijke concepten 

2.2.1 bundelen van activiteiten in het stedelijk gebied van Sint-
Niklaas 

Het stedelijk gebied Sint-Niklaas fungeert als groeipool binnen de 
ruimtelijke structuur van de gemeente. Hierin worden nieuwe 
ontwikkelingen inzake wonen, bedrijvigheid en stedelijke 
voorzieningen gestimuleerd en gebundeld. Dit gebeurt binnen duidelijk 
vastgestelde lijnen, om een ongeordende spreiding van functies en 
activiteiten tegen te gaan. Het bundelen van activiteiten in het stedelijk 
gebied zorgt ervoor dat de rest van de gemeente kan gevrijwaard 
blijven voor de open-ruimtefuncties natuur, landbouw en bos en voor 
het wonen en werken op maat van de kernen van het buitengebied. 

Binnen dit stedelijk gebied wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
kerngebied, een randstedelijk gebied en een industrieel gebied. 

- Het kerngebied van Sint-Niklaas vormt de spil van het stedelijk 
gebied. De stad wordt verder uitgebouwd tot een kwalitatief en 
levendig ensemble. Kenmerkend voor dit ensemble is het naast 
elkaar voorkomen van stedelijke voorzieningen en kwalitatieve 
woonvormen op maat van de stad. De uitbouw van dit 
kerngebied gebeurt door middel van strategische projecten. 
Centraal in dit kerngebied bevindt zich de stedelijke corridor, 
die fungeert als ruggegraat voor de stedelijke ontwikkelingen. 

- Het randstedelijk gebied is het uitbreidingsgebied van de stad. 
De nieuwe stadsuitbreidingen worden er verweven met de 
bestaande structuren en functies in een grootschalig patroon. 
De woonuitbreidingen voorzien in een aanbod van 
hedendaagse woontypes voor verschillende groepen van 
stadsbewoners. De verdere ontwikkeling en invulling van de 
bedrijventerreinen houden rekening met de nabijheid van 
woonomgevingen. De Z-vormige bosstructuur en de open 
mazen tussen de lintbebouwing vormen de basis voor de aanleg 
van randstedelijke groenvoorzieningen en stedelijke 
landbouwgebieden. Ook stedelijke en bovenlokale toeristisch-
recreatieve voorzieningen worden hier gebundeld. Momenteel 
bevinden zich hier reeds Puitvoet en het recreatiedomein De 
Ster. 

- Ten zuiden van het stedelijk gebied, in de omgeving van het op- 
en afrittencomplex van de E17, blijft de regionale bedrijvigheid 
verder gebundeld. Nieuwe bedrijvigheid ontwikkelt zich 
hoofdzakelijk binnen de grenzen van de huidige terreinen. 

 

Figuur 41. Concept stedelijk gebied 
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2.2.2 uitbouw van kernen met een eigen identiteit 

In het buitengebied (het deel van het grondgebied dat niet behoort tot 
het stedelijk gebied) worden ontwikkelingen op lokaal niveau 
opgevangen in de kernen Belsele, Nieuwkerken, Puivelde en Sinaai. Er 
wordt zoveel mogelijk gezocht naar een interne versterking van het 
woonweefsel. Bijkomende woonuitbreiding dient steeds te gebeuren in 
aansluiting bij de bestaande kern. 

De verschillende kernen van de gemeente hebben, vanuit een specifieke 
historische ontwikkeling, een zekere vorm van autonomie opgebouwd, 
die zich manifesteert zowel in de ruimtelijke structur als in het sociaal-
cultureel leven van de gemeenschap. Elke kern wordt versterkt in zijn 
eigenheid. Aanknopingspunten hiervoor vormen de 
identiteitsbepalende elementen. 

- Belsele wordt gestructureerd door de as Oude Baan – 
Belseledorp – Rozenlaan, waarop een aantal zijwegen 
aantakken. 

- Nieuwkerken is opgebouwd rondom het dorpsplein en het oud 
gemeentehuis. 

- Puivelde situeert zich aan de Marktstraat, in de omgeving van 
de kruispunten met de Kemzekestraat en de Bosstraat. 

- Sinaai wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een 
historische dries, die fungeert als centrum voor de lokale 
gemeenschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 42. Concept kernen met een eigen identiteit 
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2.2.3 de ruit als ontsluitingsprincipe voor het stedelijk gebied 

Sint-Niklaas is met Gent en Antwerpen verbonden via twee parallel 
verlopende transportassen: de spoorlijn in het noordelijk deel van de 
stad en de E17 ten zuiden van de stad. Beide assen hebben een 
belangrijke invloed uitgeoefend op de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad. 

Doel is de ontsluiting van de stad via een ruitvormig systeem te enten 
op beide assen. Dit ruitvormig systeem bestaat reeds gedeeltelijk zowel 
langs de oostelijke als de westelijke flank, respectievelijk de Singel 
(R42) en de N41. De ruit zal vervolledigd worden door de 
doortrekking van de Singel tot aan de E17 en door de doortrekking 
van de N41 over de spoorweg Antwerpen – Gent tot aan de Leon 
Scheerderslaan. Op deze manier verzorgen een oostelijke en westelijke 
tangent de ontsluiting van Sint-Niklaas naar de E17 toe. Ze worden 
onderling met elkaar verbonden door de Leon Scheerderslaan – Guido 
Gezellelaan – Spoorweglaan parallel met de spoorlijn. De N70 en de 
Prins Alexanderlaan – Parklaan (N16) worden heringericht als 
stedelijke boulevards en werken ondersteunend ten aanzien van dit 
ruitsysteem. 

Het station en het aansluitingscomplex met de E17 vormen twee 
belangrijke knooppunten in dit systeem. Deze knooppunten vragen een 
specifieke inrichting. Gezien de cruciale ligging fungeert de 
stationsomgeving als concentratiegebied voor stedelijke functies (bv. 
stedelijke diensten en voorzieningen, commerciële functies, 
kantoorgebouwen, enz.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 43. Concept de ruit 
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2.2.4 kwalitatieve lusstructuur 

De verbindingswegen tussen de kernen onderling zijn in sterke mate 
onderhevig aan verlinting. Voor deze verbindingen, die zich aftekenen 
als lusstructuren verbonden met de stad, wordt een specifieke beleid 
uitgestippeld. Uitgangspunt is dat deze woonlinten niet louter als 
negatief mogen ervaren worden, maar ingezet moeten worden als 
volwaardig woonlandschap, met zijn eigen karakteristieken en 
potenties. Een substantiële verhoging van de dynamiek door nieuwe 
activiteiten of woningen is echter enkel weggelegd voor de kernen. 

Voor deze verbindingsstukken is het behoud van de transparantie van 
belang, net als een kwaliteitsvolle straatinrichting. Dit concept kan op 
mobiliteitsvlak ondersteund worden door een goede busverbinding 
tussen de kernen onderling en met de stad. Deze busverbinding zou 
tevens instaan voor de ontsluiting van de lintvormige 
woonlandschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 44. Concept kwalitatieve lusstructuur 
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2.2.5 multifunctionele Z-vormige bosstructuur 

De Z-vormige bosstructuur is gelegen op de stuifzandrug Stekene – 
Waasmunster – Beveren, die de gemeente van noord naar zuid en van 
oost naar west doorkruist. Het vormt dan ook een ideaal 
aangrijpingspunt om een ruimtelijke samenhang tot stand te brengen 
op het grondgebied van de gemeente. 

Deze stuifzandrug heeft zich eeuwenlang in het landschap laten 
opvallen door haar aaneengesloten bosgordel. Vandaag resten nog 
slechts enkele verspreid gelegen, kleinere boskernen. Aan deze 
bosgordel wordt haar structurerende waarde teruggegeven. De 
stuifzandrug fungeert hierbij als fysische drager. 

Het versterken van de bosstructuur betekent het uitbreiden van 
bestaande boskernen en het realiseren van groene schakels tussen de 
bosfragmenten26. Deze schakels kunnen de vorm aannemen van een 
beek met begeleidende vegetatie, een dreef of een lint van kleine 
bospercelen. 

Deze bosstructuur doorkruist gans de gemeente. Naargelang de ligging 
kan ze een andere invulling krijgen. Zo dragen de bossen tussen Belsele 
en Puivelde voornamelijk een ecologische functie. Ten zuiden van Sint-
Niklaas wordt gestreefd naar een groene dooradering van de 
industriegebieden en dit vertrekkende vanuit Puitvoet. De bossen van 
het recreatiepark De Ster dragen dan weer een recreatieve inslag. 
Elders wordt gestreefd naar een samengaan van de agrarische functie 
en de aanwezigheid van bosfragmenten. 

                                                         

26 Dit vormt een suggestie naar de hogere overheden toe. Bosuitbreiding is in 
principe een bevoegdheid van het Vlaams gewest. De natuurverbinding over de Z-
vormige bosstructuur is geselecteerd in het richtinggevend gedeelte van het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen (2004, blz. 355). 

 

 

 

 

 

Figuur 45. Concept multifunctionele Z-vormige bosstructuur 
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2.2.6 valleigebied als ecologisch stiltegebied27 

Aan de grens met Lokeren, Moerbeke en Stekene bevindt zich een 
gordel van lager gelegen, vochtige gronden, namelijk de 
Moervaartdepressie en het valleigebied rond het kanaal van Stekene. 
Het zijn dragers van ecologisch waardevolle gebieden. 

Doel is deze gebieden verder uit te bouwen tot een ecologisch 
stiltegebied. Daarbij wordt gestreefd naar het versterken van de 
samenhang binnen deze lager gelegen gebieden. Een actieve 
natuurontwikkeling (bv. aanplanten van broekbossen, rietkragen) en 
een aangepast beheer (bv. waterpeilbeheer, verbod op scheuren van 
grasland, behoud dicht netwerk van greppels, enz.) staan hier voorop. 
De landbouw moet zich hierbij inpassen in het natuurlijk kader. In 
functie van de ontwikkeling van het gebied als stiltegebied worden 
maatregelen genomen die het gunstige akoestische klimaat van het 
gebied behouden. Zo wordt enkel stille recreatie toegelaten in het 
gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

27 Dit concept vormt een suggestie naar de hogere overheden toe. 

 

 

 

 

Figuur 46. Concept ecologisch stiltegebied 
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2.2.7 twee landschappelijk verbeterde, maar structurele 
landbouwgordels 

Ten noorden en ten westen van Sint-Niklaas en tussen de stuifzandrug 
en de lager gelegen gronden rond de Moervaart en het Kanaal van 
Stekene bevinden zich structureel samenhangende landbouwgebieden. 

De land- en tuinbouw wordt in deze gebieden gekenmerkt door een 
grote verscheidenheid aan bedrijven en productierichtingen 
(akkerbouw, glastuinbouw, veeteelt, fruitteelt, sierteelt). De land- en 
tuinbouw heeft hier niet alleen een economische waarde, maar heeft 
ook een belangrijke rol te vervullen in het vrijwaren van de open 
ruimte. Daarbij moet werk gemaakt worden van de opbouw van het 
landschap, dat een belangrijke identiteitsbepalende factor vormt van 
het gebied. Bovendien maken de landbouwgebieden deel uit van de 
waardevolle consumptieve ruimte van het platteland. Er wordt 
getracht om passieve recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden) te 
verenigen met de landbouwbedrijvigheid. 

In het Lokerse Houtland (het gebied tussen de stuifzandrug en het 
valleigebied) is de akkerbouw omwille van de goede 
bodemgeschiktheid prominent aanwezig. Grondgebonden land- en 
tuinbouw dient hier de meeste kansen te krijgen. Een bijzondere 
aandacht moet gaan naar de landschappelijke integratie van de 
(bedrijfs)gebouwen. Een belangrijk instrument vormt hiervoor de 
erfbeplanting en het onderhoud en de ontwikkeling van kleine 
landschapselementen en lijnvormige elementen. Het gebied kenmerkt 
zich door de aanwezige knotbomenrijen. 

De gebieden van het Waasland (ten noorden en ten westen van het 
stadscentrum) zijn in hoofdzaak landelijke gebieden met verspreide 
bebouwing. In deze gebieden worden de verschillende 
productierichtingen van de land- en tuinbouw maximaal ondersteund. 
Hoewel de verstedelijkingsdruk hier nog beperkt is, geeft de aanwezige 
bebouwing minder mogelijkheden voor een ruime landschappelijke 
meerwaarde. Het accent ligt hier bij de bolle akkers omzoomd door 
hoge bomenrijen met een filterende doorzichtigheid. 

De beken die doorheen de landbouwgordels lopen, vormen dragende 
structuren voor natuurontwikkeling, afwatering en laagdynamische 
toeristisch-recreatieve activiteiten. De loop van de beken wordt 
herkenbaar gemaakt in het landschap. 

 

 

 

Figuur 47. Concept structurele landbouwgordels 
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2.3 uitgangshouding 

2.3.1 inleiding 

Doorheen gans het ruimtelijk beleid van het stadsbestuur komen enke-
le aandachtspunten voor, die deel uitmaken van een uitgangshouding 
bij de uitvoering ervan. Deze uitgangshouding is systematisch aanwe-
zig bij elke actie en bij elke maatregel die genomen wordt en bij elk 
project dat gerealiseerd worden. De aandachtspunten hebben betrek-
king op de duurzaamheid, de kwaliteit, de verantwoordelijkheid van 
uitvoering en de realiseerbaarheid van ruimtelijke ingrepen. 

 

 

2.3.2 een duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

Voor het structuurplan van Sint-Niklaas wordt het streven naar een 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling als uitgangshouding genomen. In 
de Agenda 21 van de Verenigde Naties wordt het begrip ‘duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling’ omschreven als “een ontwikkeling die voorziet 
in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor de toekom-
stige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun be-
hoefte te voorzien.”28 

Duurzame ontwikkeling houdt verschillende aspecten in: 
- een lange-termijndenken; 
- leggen van relaties met de bestaande ruimtelijke, maatschappe-

lijke en historische context; 
- zuinig omgaan met de beschikbare ruimte; 
- functievermenging en verweving van activiteiten; 

                                                         

28 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997, blz. 315. 

- aandacht voor de draagkracht van de ruimte; 
- bescherming van de natuur en de open ruimte; 
- zorg voor de beheerbaarheid van de ruimte; 
- aandacht voor een maatschappelijk en politiek draagvlak. 

Dit betekent dat de ruimtelijke ontwikkelingen in hun samenhang 
moeten geplaatst worden met socio-economische, maatschappelijke en 
culturele ontwikkelingen, en dat de noodzaak tot verandering en ver-
schuiving steeds afgewogen moet worden tegen de stabiliteit van struc-
turen en systemen. Respect voor de ruimtelijke draagkracht en aan-
dacht voor de ruimtelijke kwaliteit vormen hierin een essentieel onder-
deel. 

 

 

2.3.3 een kwalitatieve leefomgeving 

Bij de uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur staat het 
streven naar ruimtelijke kwaliteit voorop. Ruimtelijke kwaliteit wordt 
gevormd door de waardering die uitgedrukt wordt ten opzichte van een 
bepaalde ruimte, en is dan ook een subjectieve categorie. 

Elementen die invloed uitoefenen op de ruimtelijke kwaliteit zijn de 
gebruikswaarde, de belevingswaarde, de omgevingswaarde en de 
toekomstwaarde van de ruimte. 

- De ruimtelijke structuur moet doelmatig ingericht zijn. Een 
hoge gebruikswaarde wordt bereikt wanneer functies, die zich 
ruimtelijk nabij bevinden, elkaar ondersteunen. 

- Aan de belevingswaarde van de omgeving worden hoge eisen 
gesteld. Hier spelen de schoonheid en de representativiteit van 
een ruimte een rol. 
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- Elke ruimte vormt een onderdeel van een groter ruimtelijk 
functioneren. Tussen een ruimte en zijn omgeving moet een 
relevante wisselwerking nagestreefd worden, die de 
omgevingswaarde doet toenemen. 

- De ruimtelijke structuur moet een lange tijd meegaan en moet 
in de loop van de tijd kunnen aangepast worden aan zich 
wijzigende omstandigheden. De ruimte moet met andere 
woorden toekomstwaarde bezitten. 

Het streven naar een kwalitatieve woonomgeving betekent het 
rekening houden met de gelijktijdige noodzaak aan eenheid en aan 
verscheidenheid. 

- De gemeente Sint-Niklaas beschikt over een grote 
verscheidenheid aan ruimten, zowel bebouwde als open 
ruimten. De diversiteit moet behouden blijven en waar nodig 
versterkt. Het is immers van belang dat elk van deze ruimten 
zijn eigen troeven uitspeelt. Op die manier blijft de directe 
leefomgeving voor bewoners en gebruikers herkenbaar. 

- De samenhang tussen de verschillende ruimten moet behouden 
blijven, versterkt worden en eventueel hersteld worden. 
Fysische structuren zoals de beken of de stuifzandrug kunnen 
de diverse ruimten met elkaar integreren en kaderen in een 
groter geheel. 

 

 

2.3.4 een basis voor overleg en onderhandeling 

Sint-Niklaas draagt een tweezijdig profiel. Enerzijds functioneert de 
stad als regionaal centrum tussen Antwerpen en Gent. Deze rol levert 
de stad specifieke functies op zoals regionale bedrijvigheid, verzorging, 
recreatie, cultuur, enz. De dynamiek van deze functies is hierbij 
gekoppeld aan een specifiek ontsluitingsnetwerk. Anderzijds fungeert 
Sint-Niklaas als woonstad en als centrum voor de omliggende kernen. 

Beide rollen van de stad zijn belangrijk en moeten verder ondersteund 
worden. Zowel het grote als het kleine schaalniveau dienen 
groeikansen te krijgen. Beide rollen zijn complementair en moeten 
onderling verweven worden. 

Ook en vooral op beleidsvlak moet er sprake zijn van een 
complementariteit. Het veelzijdige profiel van een stad als Sint-Niklaas 
maakt een hecht samenwerkingsverband tussen de drie beleidsniveaus 
– stad, provincie, Vlaams gewest – onontbeerlijk. Voor het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan betekent dit concreet dat er 
interactie moet zijn met o.m. het afbakeningsproces en de uitvoering 
hiervan in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Bovendien is de uitwerking van een toekomstvisie voor de stad niet 
alleen een taak van het stadsbestuur, maar ook van de inwoners. Dit 
houdt in dat zowel individuele bewoners als privé-groepen en –
investeerders een rol vervullen en een verantwoordelijkheid dragen 
binnen het globale project voor de stad. Het stadsbestuur creëert 
hiertoe het kader, ontwikkelt de mogelijkheden en de ruimte om de 
ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. Zowel het beleid als 
de private actoren moeten de gewenste ruimtelijke structuur voor de 
stad ondersteunen bij de ontplooiing van initiatieven en activiteiten. 

 

 

2.3.5 een gefaseerde aanpak 

De uitvoering van de gewenste ruimtelijke structuur gebeurt in 
verschillende stappen. Vanwege de hoeveelheid en de complexiteit van 
de voorziene acties en maatregelen kan immers niet alles ineens 
aangepakt worden. Bovendien vragen bepaalde aspecten een dringende 
oplossing, terwijl andere aspecten eerder een aanpak vergen op langere 
termijn. 
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Door de uitwerking van een gefaseerde aanpak kan ook rekening 
gehouden worden met veranderende evoluties en omgevingsfactoren, 
wat een essentieel onderdeel vormt van de huidige ruimtelijke planning. 
Het is noodzakelijk om te kunnen bijsturen waar nodig. De stad is 
immers nooit ‘af’: er moet blijvend over nagedacht en aan gewerkt 
worden. 
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3 GEBIEDSGERICHTE BESCHRIJVING 
VAN DE GEWENSTE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 

 

 

3.1 inleiding 

Dit hoofdstuk omvat een gebiedsgerichte beschrijving van de gewenste 
ruimtelijke structuur. De beschrijving gebeurt aan de hand van ver-
schillende deelruimtes, die kunnen onderscheiden worden op basis van 
de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur29. Voor elke deel-
ruimte staat een specifiek ruimtelijk beleid voorop. 

De beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur houdt rekening 
met zowel elementen van lokaal niveau als elementen van bovenlokaal 
niveau. In dit hoofstuk wordt het onderscheid binnen de gewenste 
ruimtelijke structuur niet aangegeven. Het overzicht van acties en 
maatregelen voor de verschillende deelruimtes gaat wel enkel in op de 
taken van gemeentelijk niveau. Het onderscheid tussen elementen van 
bovenlokaal niveau en elementen van lokaal niveau gebeurt expliciet in 
het volgende hoofdstuk, waar de gewenste ruimtelijke structuur thema-
tisch uitgewerkt wordt en de bevoegdheden van de verschillende plan-
niveaus geduid worden in elke deelstructuur. 

Binnen Sint-Niklaas worden de volgende deelruimtes onderscheiden: 
- de compacte stadskern; 
- het randstedelijk gebied; 

                                                         

29 Zie hiervoor het informatief gedeelte. 

- de deelkernen Belsele, Nieuwkerken, Puivelde en Sinaai; 
- de lusstructuur; 
- de Z-vormige bosstructuur; 
- het valleigebied; 
- het Lokerse Houtland; 
- het Waasland. 

De gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimtes wordt hieronder 
aangegeven. 
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3.2 compacte stedelijke kern 

3.2.1 beleidsdoelstellingen 

De stadskern van Sint-Niklaas is een compact geheel van dichte stede-
lijke bebouwing, met een sterke verweving van functies (wonen, klein-
handel, diensten en voorzieningen, bedrijvigheid, parken, …). De Gro-
te Markt vormt het ruimtelijke en symbolische centrum van de stede-
lijke kern. Van hieruit vertrekken verschillende uitvalswegen naar de 
omliggende gemeenten en deelgemeenten. Tussen het dichtbebouwde 
woonweefsel komen enkele aaneengesloten, grootschalige voorzienin-
gen en functies voor, die de ruimtelijke homogeniteit van de stadskern 
doorbreken en steeds meer uitbreiding nemen. Doorheen de kern lopen 
de spoorlijn Antwerpen – Gent, de N70 en – in noord-zuidrichting – de 
as N16 – N403. 

Het ruimtelijk beleid stelt een kwalitatieve vernieuwing voorop van de 
stedelijke kern als een compacte verweven woonstad en als de stedelijke 
spil van het Waasland. Enerzijds richt het beleid zich op de verbetering 
van de stedelijke woonkwaliteit. Basisfunctie voor de stad is en blijft 
immers het wonen. Belangrijke aandachtspunten hierin vormen de 
vernieuwing van het woonweefsel, de kwaliteit van de openbare ruimte 
en de aanwezigheid van groen- en speelvoorzieningen. Anderzijds 
streeft het ruimtelijk beleid een vernieuwde aantrekkingskracht na van 
de stadskern als kloppend hart van de gemeente en van de regio op het 
vlak van handel, horeca, dienstverlening en voorzieningen. Zowel 
kleinschalige ingrepen als grootschalige strategische projecten dragen 
bij tot een grondige kwalitatieve transformatie van de stadskern. 

- De verbetering van de woonkwaliteit baseert zich op een geëi-
gende wijkgebonden aanpak. Bij de vernieuwing van het woon-
weefsel wordt gestreefd naar de uitbouw van een eigen identi-
teit voor de stedelijke woonwijken, geënt op het specifieke 
ruimtelijk-functionele karakter ervan. Het woonweefsel wordt 
vernieuwd en aangepast aan de huidige noden van de verschil-
lende bewonersgroepen van de stad. Mogelijke maatregelen 
zijn o.a. de vernieuwing van individuele woningen, het structu-
reel aanpakken van woninggroepen of zelfs hele bouwblokken, 
het aanbrengen van groenvoorzieningen en de heraanleg van 
het openbaar domein. 

- De ruimtelijke uitbouw van de aanwezige concentraties van 
kleinhandel, horeca, diensten en voorzieningen in de stedelijke 
kern ondersteunt het wonen en versterkt de regionale uitstra-
ling van de stad. De grote diversiteit en de uitbreiding van het 
aanbod van de verschillende functies (kleinhandel, horeca, ad-
ministraties, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, culturele voor-
zieningen, sportterreinen, …) dragen bij tot een bruisend en 
dynamisch stadsleven. De ruimtelijke ontwikkeling van deze 
functies gebeurt binnen de draagkracht van het stedelijk wo-
nen. De aandacht gaat hierbij uit naar de relatie met het aan-
wezige woonweefsel en de blijvende verweving van functies. 
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- Bij de (her)inrichting van straten, pleinen en parken streeft het 
beleid naar het creëren van een samenhangend, fijnmazig net-
werk van openbare ruimtes doorheen het bebouwde weefsel. Het 
publieke domein fungeert als drager van het openbare stadsle-
ven en wordt ingericht als ruimte voor ontmoeting en voor cul-
turele en maatschappelijke activiteiten. Het openbaar domein 
verzekert tevens de bereikbaarheid van de verschillende func-
ties voor zowel voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als au-
to’s en verbindt de verschillende woonwijken en functies onder-
ling met elkaar. De aanleg van verspreide groen- en speelvoor-
zieningen vullen de behoefte in aan stilte, rust en groen in de 
woonbuurten, essentieel om de leefbaarheid van de stad te ga-
randeren. 

- Een belangrijke randvoorwaarde voor de herinrichting van het 
openbaar domein vormt de herstructurering van het verkeer in 
de stadskern. Het doorgaande verkeer wordt uit het centrum 
geweerd en voor het bestemmingsverkeer wordt een circulatie-
plan uitgewerkt. De sluiting van de ring, de uitwerking van een 
ruimtelijk parkeersysteem en de uitbreiding van het aanbod 
van het openbaar vervoer zijn hierin essentiële maatregelen. De 
uitwerking gebeurt volgens de principes en de bepalingen van 
het gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 

3.2.2 gewenste ruimtelijke structuur 

De ontwikkelingen binnen de compacte stedelijke kern worden ruimte-
lijk gestructureerd door de uitbouw van de stedelijke corridor en de 
vervollediging van de ring. 

- De stedelijke corridor is een centrale noord-zuidas tussen het 
station, de Grote Markt en het Waasland Shopping Center. 
Deze centrale verbindingsas legt een onderlinge relatie tussen 
enkele belangrijke functionele ruimtes van de stad: de stations-
buurt, de voorzieningencampus aan de Hofstraat, het kernwin-
kelgebied, de voorzieningencampus Sint-Lucia, het stadspark, 
de voorzieningencampus aan de Hospitaalstraat, de voorzie-
ningencampus aan de Parklaan en het Waasland Shopping 
Center. De stedelijke corridor wordt ontwikkeld tot een vitale 
slagader van de stad en van het stedelijk leven. 

- De aanleg en de vervollediging van de ring houdt het door-
gaande verkeer uit het stadscentrum. De ring zal dan fungeren 
als hoofdontsluiting van de stad voor autoverkeer. 

Ter hoogte van de kruising van de stedelijke corridor en de ring met de 
N70 worden stadspoorten en stadsknooppunten gecreëerd. Hier worden 
regionale en/of grootschalige functies gebundeld tot een ruimtelijk ge-
heel met een sterke identiteit en een kwalitatieve uitstraling. Deze 
stadspoorten en stadsknooppunten fungeren als ruimtelijke bakens in 
hun omgeving, die de compacte stedelijkheid van Sint-Niklaas uit-
drukken en benadrukken. 

Rondom de stedelijke corridor bevinden zich de verschillende stedelijke 
woonwijken. Ze vormen het aanknopingspunt voor de versterking van 
de woonfunctie in de stad Sint-Niklaas. 

In de compacte stedelijke kern worden de volgende structurerende ele-
menten onderscheiden: 

- de Grote Markt; 
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- de stationsomgeving; 
- het Fabiolaplein; 
- de stedelijke corridor; 
- het kernwinkelgebied; 
- de cultuurzone; 
- de voorzieningencampussen; 
- de ring; 
- de invalswegen; 
- de stedelijke woonwijken; 
- de lokale bedrijvigheid. 

Deze elementen worden hieronder één voor één besproken. 

 

 

DE GROTE MARKT ALS STEDELIJK EVENEMENTENPLEIN 

De Grote Markt wordt beschouwd als het centrum van het openbaar 
leven van de stad en wordt uitgebouwd tot hét visitekaartje van Sint-
Niklaas. Na de heraanleg van het plein zelf zal ook de onmiddellijke 
omgeving aangepakt worden door middel van verschillende projecten. 

Basis hiervoor vormt de herinrichting van het openbaar domein zelf, 
die recent afgewerkt werd (het Margarethaplan). Deze kwalitatieve 
inrichting moet het gebruik als speel-, verblijfs- en ontmoetingsruimte 
intensiveren. Hierdoor heeft de Grote Markt een functie als evenemen-
tenplein gekregen en is het plein eveneens een knooppunt geworden 
van het openbaar vervoer in de stad. Het marktplein zelf werd ont-
snipperd tot één aaneengesloten ruimte, zodat een overzichtelijke 
openbare ruimte tot stand gekomen is. Tegelijkertijd werd de parkeer-
capaciteit van de Grote Markt behouden. Dit gebeurde door de half-
ondergrondse aanleg van de parking, waarbij een visuele relatie moge-
lijk werd tussen plein en parking. 

Naast de inrichting van het openbaar domein zelf wordt de renovatie 
gestimuleerd van de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt. De 
vernieuwing van de pleinwand en van de binnengebieden die er onmid-
dellijk bij aansluiten draagt bij tot het herstel van de centrale pleinfunc-
tie van de Grote Markt in de stad. Bedoeling hiervan is om een kwali-
tatief wonen in het centrum van de stad mogelijk te maken en om een 
heropleving te realiseren van de horeca en de kleinhandel in de onmid-
dellijke omgeving. 

 

 

DE STATIONSOMGEVING ALS SCHARNIERPROJECT 

De multimodale bereikbaarheid, de ligging in de stadskern en de be-
schikbaarheid van ruimte maken van de stationsomgeving een unieke 
locatie in de stad Sint-Niklaas. De uitbouw van de stationsomgeving 
vormt dan ook een belangrijk strategisch stedelijk project ter onder-
steuning en versterking van het stedelijk functioneren. 

Het bestaande stationsproject, dat momenteel afgewerkt is, voorziet 
een aantal verschillende deeloperaties waaronder de renovatie van het 
stationsgebouw, de heraanleg en uitrusting van het busstation, de op-
richting van een winkelcomplex en een cinemacomplex met bijhorende 
parkeerfaciliteiten en de ontwikkeling van een gemengd woonproject 
met inbegrip van horeca, kantoor- en handelsruimten langsheen de 
Leopold II-laan. Het stationsplein werd heraangelegd als een esplana-
de, die het structurerend en bindend element vormt tussen de verschil-
lende onderdelen en de overgang naar het kernwinkelgebied. De ring 
loopt in een tunnel onder de stationsomgeving door. 
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Terwijl het gerealiseerde project zich volledig concentreerde op de zui-
delijke kant van de spoorweg, wordt op termijn eveneens een project 
voor de noordelijke zijde van de spoorweg uitgewerkt. Hierdoor kan de 
unieke locatie van de stationsomgeving beter benut worden en wordt 
gestreefd naar een betere relatie tussen het noordelijk en het zuidelijk 
deel van de stadskern. Specifiek gaat het om de terreinen langsheen de 
Noordlaan, met o.m. de te herbestemmen school en de pendelparking. 
De sterke aanwezigheid van het openbaar vervoer creëert potenties 
voor de inplanting van grootschalige functies op regionaal niveau, zo-
als openbare voorzieningen, administratieve diensten en kantoren. 
Tegelijkertijd is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan 
de relatie met het nabije stedelijk weefsel en om lokale functies op te 
nemen in het gebied (wonen, kleinhandel op buurtniveau, openbaar 
groen, speelvoorzieningen). 

 

 

DE OMGEVING VAN HET FABIOLAPLEIN ALS CENTRALE STADSPOORT 

In het zuiden van de stadskern worden, aan de kruispunten tussen de 
de ring en de stedelijke corridor enerzijds en de N70 anderzijds, stads-
poorten en stadsknooppunten ontwikkeld. Dit zijn concentraties van 
grootschalige stedelijke voorzieningen met een beeldbepalend karakter. 
Ze geven uitdrukking aan de stedelijkheid van Sint-Niklaas. De centra-
le stadspoort behoort tot de compacte stedelijke kern, terwijl het weste-
lijke en het oostelijke stadsknooppunt deel uitmaken van het randste-
delijk gebied. 

Nabij het kruispunt van de stedelijke corridor met de N70 bevindt zich 
het ruimtelijk geheel van het Koningin Fabiolapark met de woonto-
rens, het Waasland Shopping Center, het stedelijk zwembad en de be-
drijvigheid tussen de Schoolstraat en de Koningin Astridlaan (N70). 
De woontorens van het Koningin Fabiolapark vormen nu reeds een 
ruimtelijk baken voor de stad. Ze creëren een duidelijke overgangs-
ruimte tussen de regionale bedrijvigheid nabij de E17 en de stadskern. 
De herinrichting van de Prins Alexanderlaan (N16) tot een doortocht 
(project ‘Fabiolaplein’) zal op termijn een samenhang creëren tussen de 
verschillende onderdelen van deze stadspoort. Mogelijke ontwikkelin-
gen van dit gebied zijn gericht op wonen, gemeenschapsvoorzieningen, 
dienstverlening en commerciële functies. Deze ontwikkelingen enten 
zich zowel ruimtelijk als verkeerskundig op de stedelijke corridor. 

 

 

DE AS STATION – GROTE MARKT – WAASLAND SHOPPING CENTER 
ALS STEDELIJKE CORRIDOR 

De as tussen het station, de Grote Markt en het Waasland Shopping 
Center vormt een verdichte, multifunctionele stedelijke boulevard. 
Basis hiervoor vormen de Hofstraat en de Parklaan (N16), die inge-
richt worden als een groene boulevard met nadruk op het openbaar 
vervoer. De realisatie ervan hangt samen met de vervollediging van de 
ring. Langsheen de Parklaan (N16) is een multifunctionele ontwikke-
ling mogelijk van wonen, diensten en voorzieningen, kleinschalige kan-
toorfuncties ed., zodat dit een levendige as wordt. Samen met de rand-
bebouwing krijgen de Hofstraat en de Parklaan (N16) een eigen ruim-
telijke identiteit in de compacte stedelijke kern. De samenhang en de 
identiteit van deze ruimte moet, bij nieuwe ingrepen, gerespecteerd 
worden. 

Binnen de stedelijke corridor kunnen een aantal segmenten onder-
scheiden worden met specifieke ruimtelijk-functionele kenmerken. 
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- De Kleine Laan bevindt zich langsheen de spoorlijn. Het open-
baar domein wordt ingericht in functie van een hoge verblijfs-
kwaliteit. De bebouwing sluit typologisch en functioneel aan 
bij het kernwinkelgebied. 

- De Hofstraat vormt de centrale as doorheen een voorzienin-
gencampus. Een kwalitatieve beeldvorming van de weg en een 
goede oversteekbaarheid zijn hier vereist. 

- De Grote Markt en omgeving vormen een eigen ruimtelijke en-
titeit binnen de stedelijke kern. De inrichting en de aanpak zijn 
gebaseerd op het Margarethaplan. 

- De Parklaan (N16) verbindt de Grote Markt met de omgeving 
van het Fabiolaplein. Langsheen deze weg, die ingericht wordt 
als een groene boulevard met een belangrijk aandeel openbaar 
vervoer en goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers, 
wordt een meer multifunctionele invulling nagestreefd. Daarbij 
wordt de ontwikkeling voorzien van commerciële en dienstver-
lenende functies, vooral op het niveau van het maaiveld. Het 
gaat om een middenschalige categorie van functies en activitei-
ten, die complementair zijn aan het kleinschalige en verweven 
kernwinkelgebied en aan het grootschalige shoppingcenter: 
diensten, kleinschalige kantoren en kantoorachtigen, vrije be-
roepen, … De multifunctionele invulling is gericht op de 
Parklaan (N16), terwijl het achterliggende gebied hoofdzakelijk 
residentieel blijft. Aansluitend op dit deel van de stedelijke cor-
ridor bevindt zich ook de campus van het Koninklijk Athene-
um. 

- De centrale stadspoort aan het kruispunt van de Parklaan 
(N16) en de N70 vormt het (voorlopige) eindpunt van de stede-
lijke corridor. 

Op lange termijn kan deze corridor verder zuidwaarts doorgetrokken 
worden, tot aan de verkeerswisselaar met de E17. Op het zuidelijk deel 
enten zich de verschillende regionale bedrijventerreinen. Langsheen de 
Prins Alexanderlaan (N16) kan een ruimtelijke verdichting plaatsvin-
den voor kantoren en kantoorachtigen of andere representatieve ge-
bouwen in functie van de bestaande bedrijvigheid. 

DE STATIONSSTRAAT ALS DRAGER VAN HET KERNWINKELGEBIED 

Het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas situeert zich in de omgeving 
van de Grote Markt en de Stationsstraat. Het bestaat uit een dichte 
centrumbebouwing met kleinhandel, horecazaken, diensten en cen-
trumvoorzieningen. Het is de bedoeling om het handelsapparaat in de 
stad verder te versterken, zodat Sint-Niklaas opnieuw dé centrale win-
kelstad van het Waasland wordt. 

Voor de verdere ontwikkeling van deze voorzieningen wordt een ge-
bied in het stadscentrum afgebakend. Tot het kernwinkelgebied beho-
ren de Grote Markt, het Sint-Nicolaasplein, het Onze-Lieve-
Vrouwplein, Houtbriel en de Nieuwstraat; de Plezantstraat; de Stati-
onsstraat en het Regentieplein in relatie tot de omgeving van het Stati-
onsplein; het Hendrik Heymanplein en de Kokkelbeekstraat; en ten-
slotte de Ankerstraat. Binnen dit kernwinkelgebied wordt een onder-
scheid gemaakt tussen het Centrum Noord en het Centrum Zuid, met 
elkaar verbonden via een aangename wandelroute over de vernieuwde 
Grote Markt. 

- Het winkelgebied Centrum Noord behelst de zone tussen de 
Grote Markt en het station, met inbegrip van de Ankerstraat, 
de Casinostraat en de Regentiestraat. Dit winkelgebied ont-
wikkelt zich tot het winkelhart van het Waasland, met de aan-
wezigheid van een ruime waaier aan kleinhandelszaken van de 
gespecialiseerde boetiek tot het grootwinkelbedrijf. 

- Het winkelgebied Centrum Zuid verbindt de winkelstraten 
Nieuwstraat, Hendrik Heymanplein en Kokkelbeekstraat met 
de Grote Markt. Het gaat om een winkelkern hoofdzakelijk 
voor diensten, horeca en convenience. Door de herinrichting 
van de Grote Markt krijgt dit gebied een eigen identiteit. 
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Specifiek voor de horeca wordt in het kernwinkelgebied enerzijds een 
ruimtelijke clustering nagestreefd nabij rustpunten of verblijfsgebieden 
in het winkelcircuit (pleinen, kruispunten, groenzones, …) en ander-
zijds een verspreide aanwezigheid in de winkelstraten. Dit komt de 
diversificatie van het aanbod en de levendigheid van het centrum ten 
goede. Daarbij moet voldoende aandacht besteed worden aan de vere-
nigbaarheid van horecazaken met de woonfunctie en de winkelfunctie 
in het centrum. De Grote Markt vormt, als ontmoetings- en evenemen-
tenplein, de ruimtelijke focus voor de horeca. Andere belangrijke zones 
van ruimtelijke clustering vormen de Houtbriel, het Sint-Nicolaasplein 
en het Stationsplein. 

De kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte vormt een bij-
zonder aandachtspunt in het kernwinkelgebied. Het openbaar domein 
is hier immers hoofdzakelijk een verblijfsruimte. Naast de Grote Markt 
en het Stationsplein kunnen ook andere pleinen aangepakt worden 
(o.m. het Kokkelbeekplein en het Hendrik Heymanplein). De verblijfs-
functie en de relatie tot de nabije voorzieningen kunnen hier verbeterd 
worden. 

In het kernwinkelgebied zijn maatregelen noodzakelijk om de woon-
functie te beschermen en om de leegstand van winkels tot een minimum 
te beperken. Dit komt de aantrekkelijkheid en de levendigheid van het 
gebied ten goede. Het kernwinkelgebied heeft nood aan een continue 
en kleinschalige functieverweving (‘wonen boven winkels’). Mogelijke 
inbreidingsprojecten (Nieuwstraat, Houtbriel, Zwijgershoeksite, …) 
moeten de samenhang en de ruimtelijke kwaliteit van het kernwinkel-
gebied versterken. Deze projecten hebben een aansluiting nodig, via 
doorsteken, pleinen of groene ruimtes, met de rest van het stadsweefsel. 

Het kernwinkelgebied kent een grote verscheidenheid van bebouwing. 
Bij de vernieuwing en verdere ontwikkeling van de centrumfuncties 
staat het streven naar een hoogwaardige architecturale invulling voor-
op, die een verweving en menging van functies mogelijk maakt. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met de specifieke typologie, de schaal 
en de vormentaal van de waardevolle historische bebouwing. Nieuwe 
invullingen en transformatie moeten op een eigentijdse manier respect-
vol omgaan met het verleden van de stad, die immers een belangrijke 
meerwaarde betekent voor de aantrekkingskracht van het stadscen-
trum, zonder te vervallen in smaakloze imitaties. 

 

 

EEN CENTRALE CULTUURZONE ALS VERRIJKING VAN HET STEDELIJK 
LEVEN 

Naast de woonfunctie en de commerciële activiteiten heeft het cen-
trumgebied van de stad eveneens een belangrijke culturele betekenis. 
Verspreid in het centrumgebied bevinden zich verschillende culturele 
locaties: de Salons voor Schone Kunsten, de Academie voor Schone 
Kunsten, de Academie voor Muziek, Woord en Dans, de stads-
schouwburg, de Zwijgershoek, de bibliotheek, de Siniscoop, enz. 
Daarnaast fungeren een aantal pleinen en parken als locatie voor eve-
nementen en culturele activiteiten (o.a. de Grote Markt, het Walburg-
kasteel, …). 
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Het centrumgebied wordt verder uitgebouwd tot de cultuurzone van 
Sint-Niklaas. Bedoeling is om een blijvende integratie te realiseren van 
een grote diversiteit aan culturele activiteiten in en nabij het centrum. 
De aandacht gaat uit naar een kwalitatieve ruimtelijke inrichting van 
de gebouwen en hun onmiddellijke omgeving, dat het publieke karak-
ter ervan verduidelijkt en versterkt. Nieuwe activiteiten (bv. galerijen) 
worden bij voorkeur geconcentreerd in dit gebied. Op deze manier ont-
staat, doorheen het dichte stedelijke weefsel van het kernwinkelgebied 
en onmiddellijke omgeving, een fijn netwerk van culturele attracties. Ze 
dragen bij tot een sterkere identiteit van de stad Sint-Niklaas en een 
grotere diversiteit van het stedelijk leven. 

 

 

VOORZIENINGENCAMPUSSEN GEKOPPELD AAN DE STEDELIJKE COR-
RIDOR 

Op de stedelijke corridor takken enkele grootschalige voorzieningen-
complexen aan. Deze omvatten o.m. onderwijsinstellingen, culturele 
voorzieningen, geneeskundige diensten, sociale instellingen en sport- en 
recreatieterreinen. Deze voorzieningen fungeren grotendeels op regio-
naal niveau. De aanwezigheid ervan in de stadskern van Sint-Niklaas 
draagt in belangrijke mate bij tot de titel van hoofdstad van het Waas-
land. Voor de voorzieningen worden de stedenbouwkundige mogelijk-
heden gecreëerd en de randvoorwaarden geformuleerd om zich op de 
bestaande sites aan te passen aan de huidige ruimtelijke noden en be-
hoeften. Daarbij wordt tevens gezocht om de band met het omliggende 
stedelijk weefsel aan te halen. Het is essentieel om bij de uitbouw van 
de grootschalige voorzieningencomplexen aandacht te besteden aan 
het behoud van de kwaliteit en de leefbaarheid van de nabije woonom-
geving. 

De voorzieningencomplexen vormen ruimtelijke entiteiten, waarvoor 
het noodzakelijk is om een globaal stedenbouwkundig plan op te ma-
ken. Dit plan omvat uitspraken ivm. de ruimtelijke afbakening, de mo-
gelijke bebouwing, de aanleg van het openbaar domein en groenvoor-
zieningen, de relatie met het nabije stedelijke weefsel, de parkings en de 
aanwezigheid van woningen. Uitgangspunt hierbij vormt het campus-
model, waarbij grootschalige, vrijstaande bebouwing geplaatst wordt 
in een toegankelijke, open ruimte. In functie van de specifieke situatie 
krijgt dit campusmodel een aangepaste invulling. 

- De voorzieningencampus Hofstraat vormt een concentratie 
van culturele voorzieningen (stadsschouwburg, academie, pa-
rochiecentrum ‘Huize De Meerleer’, …), onderwijsinstellingen 
(Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Instituut) en gemeenschaps-
voorzieningen (o.a. seniorenhuisvesting). De culturele trek-
pleisters en de nabije schoolgebouwen en commerciële zones 
worden geplaatst in een aantrekkelijke open ruimte met stede-
lijk karakter. De oude schoolgebouwen van het VTS worden 
betrokken bij de site. Interne looproutes verbinden het gebied 
met de stedelijke omgeving. 

- De hogeschool- en ziekenhuiscampus tussen het stadspark en 
het buurtpark van de Priesteragiewijk omvat diverse regionale 
voorzieningen: de stadskliniek, het OCMW, het rusthuis, de 
Basisschool en het Technisch Instituut Sint-Carolus, het zie-
kenhuis Maria Middelares, de Katholieke Hogeschool Sint-
Lieven en het sportcentrum De Witte Molen. Hier zijn grote 
aaneengeschakelde open ruimtes aanwezig met diverse functies: 
park, private tuin, restgroen, sportvelden, … Een stedenbouw-
kundig plan voor deze campussite stelt ontwikkelingsperspec-
tieven en inrichtingsprincipes voorop voor de open ruimte en 
het verkeer en legt randvoorwaarden vast voor mogelijke uit-
breidingen en bijkomende bebouwing. 
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- De campus van het Berkenboominstituut en Sint-Lucia aan de 
Ankerstraat wordt omrand door aaneengesloten bebouwing, 
waardoor de aanwezige ruimte weinig beleefbaar is vanuit het 
openbaar domein. Doelstelling voor dit gebied is om een sub-
stantieel aandeel open ruimte tussen de bebouwing te behouden 
en om een goede relatie tot stand te brengen met de nabije wo-
ningen. Tevens moet gelet worden op de goede bereikbaarheid 
van het gebied voor voetgangers en fietsers. 

- De campus van Sint-Hiëronymus en de Broederschool bevindt 
zich ten oosten van de Grote Markt, tussen de Dalstraat en de 
Nieuwstraat. Hij neemt een volledig bouwblok in met groot-
schalige gebouwencomplexen in een kleinschalige, dichte 
woonomgeving. Eventuele ontwikkelingen dienen te gebeuren 
binnen de huidige perimeter en moeten rekening houden met de 
bestaande woonomgeving. 

- De campus aan de Parklaan (N16) omvat het Koninklijk 
Atheneum en het rusthuis Heilig Hart. Bij de verdere ontwikke-
ling van deze campus moeten de noodzakelijke uitbreidingen 
afgewogen worden ten opzichte van de versterking van de 
woonfunctie in de onmiddellijke omgeving. 

- De scholencampus aan de Breedstraat bevindt zich aan de rand 
van de stedelijke kern. Een verdere ontwikkeling is mogelijk in 
functie van de beeldvorming langsheen de ring. Een goede aan-
sluiting voor voetgangers en fietsers naar de stedelijke corridor 
toe wordt voorzien. 

- Tussen de campus van Sint-Lucia en de scholencampus aan de 
Breedstraat bevindt zich het grootschalige gebied tussen de 
Antwerpsesteenweg en de Hogenakkerstraat, dat gedeeltelijk 
ingenomen wordt door bedrijfsgebouwen en gedeeltelijk braak 
ligt. Op het zuidwestelijke deel, tussen de Lamstraat en de Lin-
denstraat, werd recent een residentiële verkaveling gerealiseerd, 
en in de hoek van de Lindenstraat en de Hogenakkerstraat be-
vinden zich volkstuinen. Het is niet wenselijk om op deze loca-
tie grootschalige bedrijvigheid te behouden op lange termijn. 
Daarom is een onderzoek noodzakelijk naar de mogelijke her-
bestemming van deze sites en de uitwerking van een eventueel 
plan van aanpak. In zijn totaliteit bezit het gebied uitstekende 
potenties tot een inbreiding voor stedelijke ontwikkelingen. Het 
is gelegen op wandelafstand van de Grote Markt en van het 
station en nabij de ring. Voor het gebied kan een gemengde 
stedelijke ontwikkeling vooropgesteld worden, met wonen, ste-
delijke voorzieningen, lokale bedrijvigheid, stedelijke recreatie, 
openbaar groen, enz. 
Een grootschalige commerciële invulling of een monofunctio-
nele uitbouw met grootschalige voorzieningen behoren niet tot 
de opties. De ontwikkeling van dit gebied moet rekening hou-
den met de leefbaarheid van de woonwijken en met de bereik-
baarheid (o.a. vermijden van druk gemotoriseerd verkeer 
doorheen de Lamstraat, de Lindenstraat en de Breedstraat). 
Voor het gebied wordt een totaalconcept opgemaakt. 
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DE RING ALS STEDELIJKE ONTSLUITINGSWEG 

De sluiting van de ring van Sint-Niklaas creëert een nieuwe verkeerssi-
tuatie in de stadskern. De ontsluiting van de regionale en stedelijke 
functies gebeurt dan via deze ring. De sluiting van de ring vereist twee 
acties: 

- de doortrekking van de N41 (westelijke tangent) over de 
spoorweg tot aan de Leon Scheerderslaan; 

- de doortrekking van de Singel (oostelijke tangent) tot aan de 
E17. 

De ring in Sint-Niklaas bestaat uit wegsecties met een verschillende 
functie en een diverse inrichting. Voor de totaliteit van de ring moet 
een streefbeeld opgemaakt worden, dat de verkeerstechnische inrich-
ting van de weg koppelt aan ontwikkelingsperspectieven voor de be-
bouwing langs de ring en de beeldkwaliteit van het openbaar domein. 
Zeker aan de oostelijke tak van de ring moet een afwerking gebeuren 
van het stedelijk weefsel. 

Binnen de compacte stedelijke kern kunnen een drietal wegsecties on-
derscheiden worden. 

- De Spoorweglaan (het deel van de ring tussen de Plezantstraat 
(N403) en de Hofstraat) vormt, samen met de spoorwegviaduct 
en het Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Instituut, een barrière 
tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van de kernstad, zo-
wel op functioneel als op ruimtelijk vlak. De inrichting van het 
openbaar domein met uitgebreide voorzieningen voor voetgan-
gers en fietsers, de versterking van de verblijfsfunctie en de aan-
leg van veilige oversteekplaatsen kunnen hierin verhelpen. Het 
is vooral belangrijk om een antwoord te bieden op de besloten-
heid van de ruimte. De scheidende functie van deze ruimte 
moet omgevormd worden tot een verbindende functie. 

- De ring verloopt in een tunnel onder de stationsomgeving 
door. 

- Tussen Vijfstraten (N451) en de N70 verloopt de ring parallel 
met de spoorweg Sint-Niklaas – Mechelen. Aan de zijde van de 
stad zijn het de achterkanten van de bebouwing die zich naar 
de ring richten. Voor dit deel wordt gestreefd naar een betere 
beeldvorming en afwerking van de bebouwing naar de ring toe 
door het creëren van een stadswand. 

 

 

DE INVALSWEGEN ALS MULTIFUNCTIONELE DRAGERS 

Door de sluiting van de ring en de vermindering van het doorgaande 
verkeer kunnen de overige wegen van de stadskern meer gericht wor-
den op de verblijfsfunctie en op het gebruik van het openbaar vervoer. 

- De N70 en de Prins Alexanderlaan (N16) worden aangeduid 
als secundaire weg III in het Provinciaal Ruimtelijk Structuur-
plan Oost-Vlaanderen. Deze wegen hebben een verbindende 
functie voor openbaar vervoer en fietsers en een regionale ver-
zamelfunctie voor het autoverkeer. Ze worden ingericht als 
doortocht en als stadsboulevard. Voor de N70 wordt het be-
houd van het residentiële karakter vooropgesteld. Enkel ter 
hoogte van de kruispunten met de ring en de stedelijke corridor 
worden stadspoorten en stadsknooppunten uitgebouwd, waar 
verschillende functies en activiteiten kunnen gebundeld wor-
den. 

- De – historische – radiale invalswegen van de stad worden ver-
der uitgebouwd tot dragers van een dichte, multifunctionele in-
vulling. Het betreft de volgende wegen: 

o Dalstraat – Hazewindstraat – Driegaaienstraat; 
o Moleken – Langhalsbeekstraat; 
o Plezantstraat; 
o Driekoningenstraat; 
o Truweelstraat – Vijfstraten; 
o Klein-Hulststraat – Antwerpsesteenweg; 
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o Hospitaalstraat – Brugsken; 
o Knaptandstraat – Tereken. 

Ze worden ingericht in functie van gemengd verkeer, met speci-
fieke aandacht voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. 
Ze hebben een structurerende werking in de stadskern en con-
centreren diensten en voorzieningen op buurtniveau. Aaneen-
gesloten bebouwing van 3 à 4 bouwlagen bepaalt het straat-
beeld. 

In het kader van de mobiliteitsplanning in Sint-Niklaas werd een par-
keerbeleid uitgewerkt om de parkeerdruk in de stadskern te verminde-
ren. De parkeernota van 2001 beschrijft twee principes voor het par-
keerbeleid: 

- het invoeren van een parkeerbeperking in een aantal straten en 
pleinen (betalend, blauwe zone, bewonersparkeren); 

- de aanleg van parkeervoorzieningen. 
De parkeervoorzieningen worden met elkaar verbonden door een par-
keerroute, zodat een optimale bezetting van de parkings mogelijk 
wordt. De parkings moeten een dubbel gebruik kennen: overdag woon-
werk en diensten, ’s avonds en in het weekend recreatief-cultureel. De 
parking moet tevens een kwalitatieve invulling krijgen, die de relatie 
legt met het nabije stedelijk weefsel. Dit kan gebeuren in het kader van 
inbreidingsprojecten (bv. Zwijgershoek) of in het kader van een her-
aanleg van het plein (bv. Kokkelbeekplein, Hendrik Heymanplein). 

 

 

DE STEDELIJKE WOONWIJKEN ALS KWALITATIEVE LEEFOMGEVINGEN 

Naast de woonomgevingen in de onmiddellijke nabijheid van de stede-
lijke corridor worden binnen de stedelijke kern negen verschillende 
woonwijken onderscheiden op basis van de historische en ruimtelijk-
functionele kenmerken van het stadsweefsel. Het zijn de volgende wij-
ken: 

- Paddeschoot (1); 
- Gazometerwijk (2); 
- Driekoningenwijk (3); 
- Groot Kloosterland (4); 
- Westerbuurt (5); 
- Elisabethwijk (6); 
- Baenslandwijk (7); 
- Priesteragiewijk (8); 
- Tereken (9). 

 

Figuur 48. Overzicht van de stedelijke woonwijken 

 

Voor de woonwijken binnen de compacte stadskern gelden in de eerste 
plaats kwalitatieve streefdoelen. Het gaat om het vrijwaren en de ver-
sterking van de leefkwaliteit van de stad. Hier wordt geen substantiële 
verdichting nagestreefd, maar wel een verbetering van de leefbaarheid 
door middel van stadsvernieuwingsprojecten en de herinrichting van 
het openbaar domein. Bij de verdere ontwikkeling van de woonwijken 
staan de volgende uitgangspunten voorop: 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  201  

- een herkenbare en duidelijke ruimtelijke structuur; 
- de aanwezigheid van openbare en commerciële buurtvoorzie-

ningen; 
- de aanwezigheid van groen- en speelvoorzieningen; 
- een differentiatie van goede woningen. 

De wijkgebonden aanpak laat toe om het ruimtelijk beleid heel speci-
fiek te richten op de concrete noden en behoeften die aanwezig zijn. 
Bedoeling van deze aanpak is enerzijds om de bewoners beter te be-
trekken bij het ruimtelijk beleid en anderzijds om grotere betrokken-
heid te genereren tussen de bewoners en de eigen buurt. De stedelijke 
woonwijk vormt met andere woorden het raakvlak waar zowel stads-
bewoners als stadsbestuur voor verantwoordelijk zijn. De wijkgebon-
den aanpak hoeft zich trouwens niet te beperken tot de ruimtelijke 
ordening, maar kan ook betrekking hebben op andere beleidsdomei-
nen en maatschappelijke activiteiten (buurtwerking op sociaal, cultu-
reel of economisch vlak). 

Structurele stadsvernieuwing vindt prioritair plaats in de wijken Wes-
terbuurt, Elisabethwijk en Gazometerwijk-Driekoningenwijk. Dit zijn 
wijken met een grote woningdichtheid (vaak veel meer dan 25 wonin-
gen per hectare), met veel oudere woningen en met een groot aantal 
woningen zonder klein comfort. 

- De wijk Westerbuurt bevindt zich aan de westelijke rand van 
de stadskern en wordt begrensd door het grootschalig bedrijf 
SVK. De wijk bestaat uit dichte rijbebouwing in vaak kleine 
bouwblokken. In de wijk bevinden zich de psychiatrische kli-
niek Sint-Hiëronymus en de Broederschool. Opvallend is het 
gebrek aan openbare ruimte en openbaar groen. Enige open 
ruimte is het Westerplein, dat heraangelegd wordt tot groene 
verblijfsruimte. De herbestemming van de gebouwen van de 
vroegere Normaalschool biedt de mogelijkheid om ruimte en 
groen te creëren in de wijk. Tevens is het noodzakelijk om een 
alternatieve ontsluiting voor het bedrijf SVK te onderzoeken. 
De hoofdontsluiting van het bedrijf bevindt zich nu aan het 
Westerplein; een betere ontsluiting zou verlopen aan de west-
zijde naar de N41 toe. 

- De Elisabethwijk is een dichte woonwijk met een duidelijke 
structuur, maar met een gebrek aan openbaar groen en speel-
voorzieningen. De binnengebieden worden vaak ingenomen 
door verschillende soorten van bebouwing (bedrijvigheid, 
commerciële functies, woningen, …). Hier moeten maatregelen 
genomen worden om de woningen te saneren en om vervan-
gingsprojecten te stimuleren. Het aanpakken van enkele bin-
nengebieden kan bijdragen tot een meer open karakter van de 
wijk. Mogelijkheid hiertoe vormt o.m. de Sint-Rochussite (her-
bestemming van een vroeger schoolgebouw) in de Mercator-
straat. 
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- De Gazometerwijk-Driekoningenwijk bestaat uit de omgeving 
van de Gasmeterstraat – Wegvoeringsstraat en de Driekonin-
genstraat. Dit is een dichtbebouwde, multifunctionele straat. 
De wijk zelf kent weinig structuur en een heterogene bebou-
wing. Hij wordt omgeven door grootschalige functies (het ad-
ministratief centrum, het gerechtsgebouw en een lokaal bedrij-
venterrein in het westen en het Koninklijk Technisch Athene-
um en het slachthuis in het oosten). De wijk wordt begrensd 
door de Clementwijk in het noorden en de spoorlijn in het zui-
den. De aandacht gaat hier uit naar de verbetering van de wo-
ningvoorraad en de versterking van de ruimtelijke samenhang 
van de wijk. Het is noodzakelijk om in de wijk openbaar groen 
en speelvoorzieningen aan te leggen. Hier wordt tevens het 
wooninbreidingsproject Den Beenaert ontwikkeld. 

Voor de prioritaire aandachtsgebieden wordt een wijkvernieuwings-
plan opgesteld, dat de beleidsdoelstellingen omvat voor het gebied, een 
analyse van specifieke knelpunten en potenties, een ruimtelijk streef-
beeld en een overzicht van maatregelen en acties.  

Voor de overige stadswijken staat vooral een behoud en versterking 
van de bestaande woonkwaliteit voorop. Dit betekent o.m. de verster-
king van de buurtgebonden – openbare en commerciële – voorzienin-
gen, de uitbouw van het wijkgroen en speelvoorzieningen en de verbe-
tering van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid. Het betreft de vol-
gende stadswijken: de Paddeschootwijk, Groot Kloosterland, de 
Baenslandwijk, de Priesteragiewijk en Tereken. Specifiek voor de 
Baenslandwijk wordt een geleidelijke vernieuwing van de historische 
begraafplaats van de stad vooropgesteld als een parkbegraafplaats, wat 
een belangrijk aandeel stedelijk groen kan betekenen. 

In relatie tot de uitbouw van de stedelijke corridor langsheen de 
Parklaan (N16) is het eveneens belangrijk om de woonfunctie van het 
achterliggende gebied Park en Laan te beschermen en te versterken. In 
deze omgeving komen enkele kleinere woningen voor met een hoge 
dichtheid en met een gebrekkig comfort. Hier moeten mogelijkheden 
onderzocht worden tot renovatie en vervangingsbouw voor het wonen. 

 

 

LOKALE BEDRIJVIGHEID IN DE STAD ALS ECONOMISCHE ONDER-
STEUNING VAN HET STEDELIJK WEEFSEL 

Sint-Niklaas kent een historische aanwezigheid van verspreide bedrij-
vigheid in de stadskern. Ze bevinden zich verweven met de woonfunctie 
en hebben in veel gevallen een sterke uitbreiding gekend in het binnen-
gebied van de bouwblokken. De aanwezigheid van deze verweven loka-
le bedrijvigheid draagt bij tot de levendigheid en de dynamiek van de 
stadskern. Dit op voorwaarde dat de woonkwaliteit niet aangetast 
wordt. 

Bestaande bedrijvigheid kan behouden blijven voor zover die geen hin-
der teweegbrengt voor de stedelijke woonomgeving. Bij het stopzetten 
van de bedrijvigheid moet, geval per geval, een afweging gemaakt wor-
den in verband met de gewenste nabestemming van de locatie. Moge-
lijke invullingen zijn groen, wonen, lokale voorzieningen, lokale be-
drijvigheid, … De afweging houdt rekening met de volgende elemen-
ten: 

- de woningdichtheid van de stedelijke woonwijk; 
- de aanwezigheid van groen in het bouwblok en de wijk; 
- de verkeersontsluiting. 
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Binnen de stadskern wordt één locatie voorbehouden voor lokale be-
drijvigheid. Het betreft het bestaande bedrijventerrein Driekoningen – 
Gazometerwijk, nabij de vroegere spoorlijn Sint-Niklaas – Terneuzen 
(Terneuzenwegel)30. Bij de inrichting van dit terrein moet rekening ge-
houden worden met de nabijheid van de stedelijke woonomgevingen. 
Dit legt beperkingen op aan de grootte van de bedrijven (wat betreft 
bouwvolume, aard van activiteiten en verkeersgenererend effect) en 
aan de overgangszones met de woningen (buffering). De grootschalige 
regionale bedrijvigheid hoort thuis in de regionale bedrijventerreinen 
aan de rand van de stadskern. 

 

Kaart 34. Gewenste ruimtelijke structuur van de compacte stedelijke kern 

 

                                                         

30 Dit terrein wordt momenteel ontwikkeld door het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband van het Land van Waas. 

3.2.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITEIT 

- opmaak streefbeeld stedelijke corridor (inbegrepen ontwikke-
lingsperspectieven voor de randbebouwing) 

- herinrichting Kokkelbeekplein 

- afbakening kernwinkelgebied 

- opmaak horecabeleidsplan 

- inventaris waardevolle historische bebouwing in het centrum 

- opmaak ruimtelijk beleidsplan centrale cultuurzone 

- uitwerking strategisch project voorzieningencampus Hofstraat 

- uitwerking strategisch project voorzieningencampus Hospitaal-
straat 

- onderzoek ruimtelijke potenties tot stedelijke ontwikkeling in 
het gebied Antwerpsesteenweg – Hogenakkerstraat 

- opmaak streefbeeld ring (inbegrepen ontwikkelingsperspectie-
ven van randbebouwing en maatregelen om barrière weg te 
werken) 

- herinrichting invalswegen Plezantstraat, Dalstraat, Hospitaal-
straat en Truweelstraat 

- opmaak wijkvernieuwingsplan voor de wijk Westerbuurt 

- opmaak wijkvernieuwingsplan voor de Elisabethwijk 
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- opmaak wijkvernieuwingsplan voor de wijk Gazometerwijk-
Driekoningenwijk 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- uitwerking strategisch project voor de noordzijde van de stati-
onsomgeving 

- opmaak streefbeeld voor de centrale stadspoort aan het Fabio-
laplein 

- herinrichting van het Hendrik Heymanplein 

- uitwerking strategisch project voorzieningencampus Anker-
straat 

- uitwerking strategisch project voorzieningencampus Dalstraat 

- uitwerking strategisch project voorzieningencampus Breed-
straat 

- uitwerking strategisch project voorzieningencampus Parklaan 
(N16) 

- herinrichting van invalswegen Tereken en Antwerpsesteenweg 
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3.3 randstedelijk gebied 

3.3.1 beleidsdoelstellingen 

Het randstedelijk gebied vormt een uitgebreide zone ten westen, ten 
noorden en ten oosten van de compacte stedelijke kern. Het gebied 
kent een specifiek ruimtelijk en morfologisch patroon van dichte 
woonlinten die grootschalige, vaak monofunctionele binnengebieden 
omsluiten. Deze binnengebieden bezitten een diverse functionele invul-
ling (wonen, industrie, voorzieningen, groen, landbouw, sport en re-
creatie, …). 

Het ruimtelijk beleid voor het randstedelijk gebied is gericht op ont-
wikkeling, concentratie en verdichting, zodat het gebied kan evolueren 
tot een volwaardig stadsdeel. Hier wordt het aanbodbeleid, zoals voor-
opgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor stedelijke 
gebieden, in de praktijk gebracht. In functie van de uitbouw van het 
regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas worden nieuwe woningen ge-
bouwd, nieuwe groenvoorzieningen aangelegd en bijkomende bedrij-
vigheid voorzien. Bij nieuwe projecten in dit gebied wordt gestreefd 
naar een minimale dichtheid van 25 woningen per hectare per ruimte-
lijk samenhangend geheel. Steeds wordt hierbij rekening gehouden met 
de mogelijkheden ter plaatse en met de bestaande ruimtelijke context. 

- De verdichting van het randstedelijk gebied door middel van 
een aanbodbeleid moet leiden tot de versterking van de stede-
lijkheid in het gebied. Nieuwe functies en activiteiten creëren 
het draagvlak voor een onderlinge wisselwerking binnen het 
randstedelijk gebied en een nieuwe relatie tussen stedelijke kern 
en randstedelijk gebied. De voorgestelde stedelijke groenvoor-
zieningen, landbouwactiviteiten en bedrijvigheid functioneren 
op het niveau van het regionaalstedelijk gebied en oefenen zelfs 
een aantrekkingskracht uit op de ruimere omgeving. Hiermee 
wordt de eenzijdige gerichtheid van het randstedelijk gebied op 
het stadscentrum vervangen door een meer evenwichtige en 
wederzijdse wisselwerking. 

- Binnen het randstedelijk gebied gaat bijzondere aandacht uit 
naar het kwalitatief wonen. Recente voorbeelden uit binnen- en 
buitenland tonen dat dit mogelijk is voor alle bevolkingsgroe-
pen in een stedelijke dichtheid. Er wordt gestreefd naar de rea-
lisatie van een hedendaagse woonomgeving en nieuwe woning-
types voor de verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij wordt 
ingespeeld op de bestaande kenmerken van dit gebied (veel 
groen, aanwezigheid van open ruimte, recente bebouwing, rela-
tief goede mobiliteit, …). Het voorgestelde model is de stedelij-
ke woning in een groen kader. Hierbij moet tevens gezorgd 
worden voor een ruimtelijke integratie en een goede kwaliteit 
van de bestaande beken en grachten. 

- De ontwikkeling van het randstedelijk gebied gebeurt groten-
deels op basis van het bestaande wegenpatroon. In tegenstel-
ling tot het fijnmazige weefsel van de compacte stedelijke kern, 
bezit het wegenpatroon van het randstedelijk gebied een speci-
fieke grootschaligheid. Dit grootschalig patroon wordt be-
schouwd als een ruimtelijke kwaliteit, waarop nieuwe projecten 
moeten inspelen. Het laat toe om grotere structuren te detecte-
ren en te ontwikkelen in de heterogene en gefragmenteerde 
ruimte van Sint-Niklaas. 
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3.3.2 gewenste ruimtelijke structuur 

De ontwikkeling van het randstedelijk gebied van Sint-Niklaas wordt 
geënt op de bestaande radiale structuur van de invalswegen van de stad 
en op de aanwezige landschappelijke structuren (beken, oude spoor-
weg, …). De invulling van het gebied gebeurt door verschillende stede-
lijke functies: wonen, bedrijvigheid, groen, landbouw, recreatie. Daar-
bij wordt ook gestreefd naar een duidelijke profilering van de afzonder-
lijke zones van het randstedelijk gebied. Op deze manier ontstaat een 
afwisselend patroon van diverse ‘kamers’ binnen een raster van lineaire 
structuren. 

 

 

DE INVALSWEGEN ALS STRUCTURERENDE DRAGERS 

De historische invalswegen van Sint-Niklaas, die ook binnen de com-
pacte stedelijke kern belangrijke ruimtelijke elementen vormen, worden 
verder uitgebouwd tot structurerende dragers van het randstedelijk 
gebied. Het gaat om de volgende wegen: 

- Valk – Langhalsbeekstraat; 
- de Hoge Bokstraat; 
- de Kleibeekstraat – Vlyminckshoek (N403); 
- de Lepelhoekstraat – Sint-Gillisbaan; 
- Vijfstraten (N451); 
- de Raapstraat – Bellestraat – Zonneken. 

Deze wegen vervullen een verzamelfunctie voor het verkeer van het 
randstedelijk gebied en vormen de verbinding met het stadscentrum 
enerzijds en met de omliggende kernen en gemeenten anderzijds. De 
inrichting van deze wegen moet afgestemd worden op de combinatie 
van de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie. Ze worden op een ver-
keersveilige manier uitgerust voor de verschillende weggebruikers 
(voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto). 

Langsheen de invalswegen komt een dichte bebouwing voor. Hierbij 
wordt gestreefd naar een verdere multifunctionele ontwikkeling van 
aaneengesloten woningbouw, handel, dienstverlening, kleine bedrijfjes. 
Deze wegen vervullen hierdoor een centrumrol op buurtniveau voor de 
randstedelijke woonwijken. De functies en activiteiten langsheen deze 
invalswegen moeten verenigbaar zijn met de woonfunctie qua schaal-
grootte, aard van de activiteiten en mobiliteit. 

 

 

DRIE GEMENGDE STADSUITBREIDINGEN ALS VERSTERKING VAN DE 
STEDELIJKHEID 

Drie gemengde stadsuitbreidingen in het randstedelijke gebied vangen 
een groot deel van de taakstellingen inzake wonen, groenvoorzieningen 
en bedrijvigheid voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas op: 

- de uitbreiding Clementwijk, ten noorden van de stedelijke kern; 
- de uitbreiding De Winningen ten westen; 
- de uitbreiding Bellestraat – Zonneken ten oosten. 

De stadsuitbreiding Clementwijk wordt ingevuld met residentiële be-
bouwing in een stedelijke dichtheid, waarbij de relatie met de bestaan-
de en nieuwe groenelementen een belangrijke kwaliteit vormt. Er wordt 
gestreefd naar de aanwezigheid van een grote diversiteit aan woningty-
pes, zodat de uitbreiding kan gerealiseerd worden voor de verschillende 
bewonersgroepen van Sint-Niklaas. In deze uitbreidingszone wordt een 
substantieel aanbod stedelijk groen gecreëerd. Structurele aankno-
pingspunten hiervoor vormen de oude spoorlijn Sint-Niklaas – Ter-
neuzen, de Grote Beek en de omliggende landbouwgebieden. Het ge-
heel wordt opgevat als een dicht woongebied met een parkachtig ka-
rakter (stedelijk wonen in een park). 
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In de stadsuitbreiding van de Clementwijk wordt tevens de aanleg 
voorgesteld van een substantieel aandeel groenvoorzieningen. Deze 
groenvoorzieningen moeten de behoefte invullen van de bewoners van 
het noordelijk stadsdeel aan samenhangend stedelijk groen. Voor de 
ontwikkeling ervan wordt een parkachtige aanleg vooropgesteld. 
Daarbij wordt gestreefd naar een samenhangende, multifunctionele 
groenstructuur die niet doorsneden wordt door infrastructuur voor 
gemotoriseerd verkeer. De groenstructuur wordt rechtstreeks verbon-
den met de vroegere spoorlijn Sint-Niklaas – Terneuzen, die functio-
neert als een zachte verbindingsas tussen het stadscentrum en de open 
ruimte. De ruimtelijke uitwerking laat toe dat de realisatie en het be-
heer van deze groenstructuur gedeeltelijk kan gebeuren door de over-
heid en gedeeltelijk door particulieren. 

De stadsuitbreiding De Winningen omvat het kleiontginningsgebied ten 
westen van de stedelijke kern. Het gebied wordt aan de westzijde be-
grensd door de N41, die de westelijke ontsluiting van de stad vormt. 
Hier wordt gestreefd naar een gemengde ontwikkeling van bedrijven-
terreinen, woningen en randstedelijk groen. Wegens de nog actieve 
ontginning, de aanwezigheid van het stort en van de kleiputten kan het 
gebied niet volledig ontwikkeld worden op korte termijn. Wel zijn op 
korte termijn al woonprojecten mogelijk langsheen de geplande ring-
gracht (evenwijdig met de Driegaaienstraat en de Langhalsbeekstraat) 
en de aanleg van een bedrijventerrein in de strook langsheen de N41. 
Ter hoogte van de N41 moet het bedrijventerrein inspelen op de zicht-
locatie. 

De invulling van het woningaanbod gebeurt door middel van grotere 
projecten met hedendaagse woningtypes van hoge kwaliteit. De omge-
ving van de ontginningsplassen langsheen de spoorweg en de nog aan 
te leggen ringgracht aan het ontginningsgebied vormen waardevolle 
groenelementen in en nabij het gebied. Langsheen de aan te leggen 
ringgracht wordt een groengebied voorzien. Dit groengebied vervult 
een dubbele functie. Enerzijds fungeert het als buurtgroen voor de om-
liggende woningen en anderzijds als een overgangsruimte naar de ont-
ginningszone toe en naar de toekomstige stedelijke ontwikkeling. De 
ringgracht en het groengebied vormen de ruggegraat van deze stads-
uitbreiding. Ze dragen bij tot de woonkwaliteit van de buurt (stedelijk 
wonen aan het water). 

Na de ontginning van de terreinen wordt de rest van het gebied De 
Winningen voorbehouden voor een gemengde stedelijke ontwikkeling 
van wonen, bedrijvigheid en groen. Het terrein wordt in verschillende 
fasen ontwikkeld, afhankelijk van de ontginning van het gebied. In dit 
gebied moet bijzondere aandacht besteed worden aan het samengaan 
van al deze verschillende functies. Het is belangrijk dat voor alle activi-
teiten duidelijke ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld worden die 
rekening houden met de aanwezigheid en de nabijheid van andere func-
ties. Zeker de woonkwaliteit verdient een bijzondere bescherming in dit 
gebied. Om deze reden is een globale structuurschets voor het ganse 
gebied noodzakelijk. De ontsluiting van de bedrijvigheid in dit gebied 
richt zich op N41. Hierbij moet onderzocht worden of het bedrijf SVK 
ook kan gebruik maken van deze ontsluiting. 

Tussen de Botermelkstraat, de Heimolenstraat en de N41 wordt een 
lokaal bedrijventerrein aangelegd. 
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De stadsuitbreiding Bellestraat-Zonneken omvat de binnengebieden 
Heidebaan – Bellestraat en Zonneken – Heidebaan – Eekhoornstraat. 
De gebieden moeten gemengd ontwikkeld worden. Dit betekent een 
verweving van wonen en bedrijvigheid, van verschillende woningtypes 
en van lokale voorzieningen. Hier worden nieuwe woningtypes voor-
zien (geschakelde woningen, patio-woningen, terraswoningen, villa-
appartementen, enz.) die aantrekkelijk zijn voor diverse gezinstypes en 
ruimte laten voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar groen. 
Ruimtelijk wordt hierbij gestreefd naar een dichte en compacte struc-
tuur, die zich als een sterke, herkenbare stedelijke ruimte schakelt tus-
sen de Europarken en De Ster (compact stedelijk wonen). 

In de omgeving Bellestraat – Zonneken worden bij de uitbreidingspro-
jecten een continue groenstructuur voorzien in de wijken, als een paral-
lelle structuur ten opzichte van het wegennet. Deze zorgt ervoor dat dit 
stadsdeel over voldoende openbaar groen beschikt. 

Langsheen de Heidebaan (N70) wordt de aanleg voorgesteld van een 
lokaal bedrijventerrein, naast de grootschalige woonuitbreiding. Dit 
bedrijventerrein functioneert als een apart geheel, maar met een duide-
lijke relatie zowel met de (toekomstige) woonwijk als met de N70. De 
ontsluiting van het bedrijventerrein gebeurt rechtstreeks via de N70. 

 

 

VERNIEUWING EN KLEINSCHALIGE INBREIDING VAN BESTAANDE 
WOONWIJKEN 

Voor de bestaande woonwijken en woonlinten in het randstedelijk ge-
bied wordt het behoud nagestreefd van de woonkwaliteit. In sommige 
delen zal hiervoor een renovatiebeleid moeten gevoerd worden, net 
zoals in de stedelijke kern. Dit renovatiebeleid houdt een grote waaier 
in van mogelijke maatregelen en initiatieven, bv. de vernieuwing en 
herbouw van bestaande woningen, een kwalitatieve inrichting van het 
openbaar domein en van het openbaar groen en kleinschalige inbrei-
dingsprojecten als vernieuwing van de wijken. 

- De Watermolenwijk wordt uitgebreid. Deze uitbreiding ligt op 
de grens met de open ruimte en moet dan ook voorzien in een 
kwalitatieve overgang tussen stad en open ruimte. 

- De bestaande Clementwijk is een residentiële stadsuitbreiding 
met halfopen bebouwing. Kleinschalige inbreidingen van de 
wijk zijn mogelijk, onder meer in het binnengebied Lepel-
hoekstraat – Berkenlaan – Sparrenhofstraat. De aanwezigheid 
van groen in het straatbeeld en van kleine groenelementen ver-
spreid in de wijk wordt als een positieve kwaliteit gewaardeerd 
en moet behouden blijven. Zo vormt de centrale groenas tussen 
de Frans van Cauwelaertstraat en de spoorweg een belangrijk 
structurerend element van de wijk. Ook de omgeving van de 
kerk en van de school wordt behouden als groenzone en als 
concentratie van jeugdvoorzieningen. 
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- In het gebied tussen Vijfstraten (N451), de Grote Heimelink-
straat, de Raapstraat en de Nieuwe Molenstraat bevinden zich 
twee stadsuitbreidingen, van elkaar gescheiden door de spoor-
lijn Antwerpen – Sint-Niklaas – Gent. Het gebied ten zuiden 
van de spoorlijn is reeds ontwikkeld als een residentiële verka-
veling in lage dichtheid. Voor het gebied ten noorden van de 
spoorlijn wordt een stedelijke dichtheid vooropgesteld. Voor 
dit project moet een goede verbinding gecreëerd worden met de 
voorzieningen langs Vijfstraten (N451) enerzijds en met de 
open ruimte anderzijds. De aanwezigheid van het bufferbekken 
op de Klapperbeek kan hiertoe een aanleiding vormen. In het 
project moet tevens een openbare ruimte aanwezig zijn die kan 
fungeren als gemeenschappelijke ontmoetingsruimte van de 
wijk, gezien de hoge bebouwingsdichtheid en de verkeersdrukte 
langs Vijfstraten (N451). 

- Ten zuiden van de N70 wordt de verkaveling Hertjen gereali-
seerd in het binnengebied Hertenstraat – Hertjen – De Meu-
lenaerstraat. De aanleg van de wegenis is gebeurd; momenteel 
gebeurt de invulling met woningen. 

 

 

RANDSTEDELIJKE GROENVOORZIENINGEN ALS OVERGANG TUSSEN 
STAD EN OPEN RUIMTE 

In het randstedelijk gebied worden een aantal grootschalige open ruim-
ten gecreëerd, die de behoefte aan stedelijk groen in Sint-Niklaas moe-
ten opvangen. Net zoals de grootschalige woonuitbreidingen bevinden 
de grootschalige groenvoorzieningen zich binnen de mazen van het 
rastervormig patroon van woonlinten. De grootschalige groenvoorzie-
ningen vormen de overgang tussen de stad en de open ruimte. Het zijn 
open ruimtes voor een stedelijk, multifunctioneel gebruik. Ze vormen 
een krans van open ruimtes omheen de stedelijke kern van Sint-
Niklaas. 

Naast de groenvoorzieningen die aangelegd worden in het kader van 
de stadsuitbreidingen, worden een aantal bestaande open ruimtes be-
houden en versterkt in hun ruimtelijk functioneren. 

- De omgeving van de vroegere ontginningsputten langs de 
spoorweg heeft een belangrijke natuurwaarde. Dit moet be-
houden blijven. Hier staat natuurontwikkeling centraal. De in-
richting, het beheer en de toegankelijkheid van dit gebied zijn 
daar op afgestemd. Het gebied wordt ruimtelijk gescheiden van 
de (rand)stedelijke woonbuurten door het bedrijf SVK en door 
de spoorlijn Antwerpen – Sint-Niklaas – Gent. Er kan een di-
recte relatie gelegd worden met de groenzone langsheen de 
ringgracht. Wel moet rekening gehouden worden met de moge-
lijkheid dat het bedrijf SVK een rechtstreekse ontsluiting krijgt 
naar de N41 toe, ipv. (of naast) de huidige ontsluiting via het 
Westerplein en de Westerlaan. 
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- Het sportterrein Puyenbeke wordt verder ontwikkeld als het 
stedelijk sportcentrum. Het terrein kan verder uitbreiden en te-
vens een functionele verbreding van activiteiten ondergaan. 
Het terrein biedt tevens plaats aan jeugdvoorzieningen. De na-
druk blijft liggen op sport en recreatie in open lucht. De land-
schappelijke inrichting en inpassing van de terreinen zijn be-
langrijk. Tevens moet gezorgd worden voor een goede bereik-
baarheid vanuit de stedelijke woonbuurten, en vooral voor 
openbaar vervoer en voor fietsers en voetgangers. 

Naast het sportterrein Puyenbeke bevindt zich een agrarisch 
gebied, dat behouden blijft als stedelijk landbouwgebied. Nieu-
we landbouwbedrijfszetels zijn niet mogelijk, maar wel de ont-
wikkeling van plattelandstoerisme als nevenfunctie (toeristisch-
recreatieve activiteiten zoals kinderboerderij met landbouwe-
ducatie, rechtstreekse verkoop van hoeveproducten, inrichten 
van kamers met toeristische dienstverlening, kamperen bij de 
boer, jeugdlogies, …). Dit is ook de plaats in Sint-Niklaas waar 
de afvaloverslag kan gebeuren. De voormalige verbrandings-
oven kan hierin een herbestemming krijgen. De landschappelij-
ke inkleding naar de omliggende woningbouw is belangrijk. Bij 
de inrichting van het gebied moet rekening gehouden worden 
met de aanwezigheid van de Molenbeek. De natuurlijke struc-
tuur van de beek moet in dit gebied hersteld worden. 

- Aan Vijfstraten (N451) bevindt zich een bufferbekken op de 
Klapperbeek. Dit vormt een kleinschalige open ruimte aan de 
rand van het stedelijk gebied. Een kwalitatieve inrichting en 
enkele fiets- en wandelpaden maken het gebied beleefbaar voor 
de omwonenden. Het gebied bezit tevens een natuureducatieve 
functie (natuurontwikkeling en –observatie). 

 

 

BEDRIJVENTERREINEN AANSLUITEND BIJ GROOTSCHALIGE INFRA-
STRUCTUREN 

Ten oosten en ten westen van de stedelijke kern, in de zone tussen de 
spoorlijn Antwerpen – Sint-Niklaas – Gent en de N70, wordt ruimte 
voorzien voor bijkomende bedrijvigheid. De nieuwe bedrijventerreinen 
worden voorzien in aansluiting bij de bestaande bedrijvenconcentraties 
en bij de grootschalige infrastructuur (de ring, de spoorlijn of de N70). 
De bestaande bedrijventerreinen worden geherstructureerd in functie 
van de leefbaarheid van de omliggende bewoning en in functie van een 
verbreding van de economische activiteiten. Naast de nieuwe bedrij-
venzones in de gemengde stadsuitbreidingen zijn er een drietal be-
staande concentraties van bedrijvigheid: het bedrijf SVK, het Entrepot-
terrein en de Europarken (Europark-Noord, Europark-Oost en Euro-
park-Zuid). 

Bij de inrichting en de verdere ontwikkeling van deze terreinen worden 
de volgende aspecten in rekening gebracht: 

- een zorgvuldig ruimtegebruik, met aandacht voor ruimtelijke 
verdichting, stapelbouw en meervoudig ruimtegebruik; 

- een goede buffering ten opzichte van de omliggende woningen, 
zowel ruimtelijk als functioneel en verkeerskundig; 

- een interne vernieuwing en verbreding van economische activi-
teiten; 

- een kwalitatieve inrichting voor een aangenaam werkklimaat; 
- zorg voor de uitstraling van het bedrijventerrein door middel 

van een kwalitatieve aanleg van het openbaar domein en van de 
percelen en door middel van een vooruitstrevende en heden-
daagse bedrijfsarchitectuur; 

- een zo direct mogelijke ontsluiting via bovenlokale infrastruc-
turen; 

- herwaardering van de laad- en loskades voor het goederenver-
voer via het spoor. 
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SVK is een grootschalig historisch gegroeid bedrijf. De interne struc-
tuur en ruimtelijke organisatie zijn in opeenvolgende stappen tot stand 
gekomen met de groei van het bedrijf. Het bedrijf sluit direct aan bij 
het stadscentrum. De relatie met de omliggende bewoning kan verbe-
terd worden. In de eerste plaats moet gestreefd worden naar een meer 
directe ontsluiting van het bedrijf naar de N41 toe, ter vervanging of 
naast de huidige ontsluiting via het Westerplein en de Westerlaan. Ten 
tweede is een ruimtelijke buffering wenselijk ten opzichte van de nabije 
woningen. 

Het Entrepotterrein is gelegen langs de spoorlijn Antwerpen – Sint-
Niklaas – Gent. Een deel van het terrein wordt ingenomen door spoor-
gebonden bedrijvigheid. Het ander deel betreft een recent ontwikkelde 
KMO-zone. Belangrijk hier is het voorzien van voldoende buffering 
ten opzichte van de omliggende woningen. De ontsluiting voor auto’s 
en vrachtverkeer gebeurt bij voorkeur via de Bellestraat en Raapstraat 
naar de ring of de N70 toe. 

De Europarken zijn grootschalige, aaneengesloten bedrijventerreinen, 
die ontsluiten via de N70. Ook hier staat een goede buffering ten op-
zichte van de omliggende woningen voorop. Tevens kan een interne 
structurering van het bedrijventerrein aandacht besteden aan de zicht-
locatie langsheen de ring. Een ontwikkeling van kantoorachtigen of 
representatieve gebouwen is hier aangewezen. 

Aan de westzijde van de bestaande Europarken wordt een uitbreiding 
van de regionale bedrijvigheid voorzien. Deze uitbreiding bevindt zich 
in het woonuitbreidingsgebied aan het Hertjen en de Damstraat. De 
ontsluiting van deze uitbreiding gebeurt via het bestaande Europark-
Zuid. 

 

 

TWEE STADSKNOOPPUNTEN ALS VERKEERSKUNDIGE EN RUIMTELIJ-
KE BAKENS 

Aan de kruispunten van de ring met de N70 worden twee stadsknoop-
punten als verkeerskundige overslagpunten en als ruimtelijk-
landschappelijke bakens uitgebouwd. Het gaat om een functioneel-
morfologische concentratie van gebouwen en verkeersinfrastructuur. 
Deze stadsknooppunten moeten door hun uitstraling de herkenbaar-
heid en de leesbaarheid van Sint-Niklaas vergroten. 

Het westelijke stadsknooppunt aan het kruispunt N41 – N70 is een 
ongelijkvloerse kruising met een belangrijke concentratie van functies. 
Er bevinden zich een lokaal bedrijventerrein, een regionaal bedrijven-
terrein, het landbouwcentrum Waasland en het Syntra. Gestreefd 
wordt naar een hoge beeldwaarde van deze site door middel van een 
inbreiding gericht op het kruispunt. Daarbij moet wel rekening gehou-
den worden met de aanwezigheid van de woonfunctie langsheen de 
N70 en de Botermelkstraat. Ter hoogte van het kruispunt kan een mul-
timodaal transferium ingericht worden, met o.m. een carpoolparking 
en een parking voor vrachtwagens. 

Het oostelijke stadsknooppunt bevindt zich ter hoogte van het her in te 
richten kruispunt van de oostelijke tangent van de ring en de N70. Dit 
wordt eveneens aangelegd als een ongelijkvloerse kruising, ook vanwe-
ge de aanwezigheid van de spoorlijn Sint-Niklaas – Mechelen. Binnen 
de ruimtelijke mogelijkheden die geboden worden door de herinrich-
ting van dit kruispunt kunnen regionale functies hier een beeldbepa-
lende rol vervullen. Het gaat om economische, commerciële of dienst-
verlenende activiteiten die aansluiten bij de bestaande Europarken. In 
dit gebied kan ook een multimodaal transferium aangelegd worden, 
met o.m. een parking voor vrachtwagens. Tenslotte wordt eveneens de 
suggestie geformuleerd om de nieuwe tramlijn van Antwerpen naar 
Beveren door te trekken tot op dit punt en om op deze plaats een bij-
komend treinstation te voorzien. Bij de realisatie van de oostelijke 
stadsuitbreiding kunnen deze halteplaatsen een belangrijke rol vervul-
len in het stedelijk gebied. 
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Kaart 35. Gewenste ruimtelijke structuur van het randstedelijk gebied 

 

3.3.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- opmaak structuurschets stadsuitbreiding Clementwijk, met 
mogelijkheid tot fasering en tot aanleg van een groenstructuur 

- opmaak structuurschets stadsuitbreiding De Winningen, met 
inbegrip van de ringgracht en met aanduiding van de fasering 

- opmaak structuurschets stadsuitbreiding Bellestraat – Zonne-
ken, met een uitgewerkt ruimtelijk concept voor het lokaal be-
drijventerrein Heidebaan (N70) en de groenstructuur 

- opmaak structuurschets woonproject Vijfstraten 

- onderzoek alternatieve ontsluiting van het bedrijf SVK 

- opmaak inrichtingsplan voor de buffering van de Europarken 
en voor de uitbreiding van Europark-Zuid 

- opmaak ruimtelijk concept westelijk stadsknooppunt 

- maatregelen om de ruimtelijke integratie en de kwaliteit van de 
beken en grachten te verbeteren 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- herinrichting van de invalswegen 
o Valk – Langhalsbeekstraat 
o Hoge Bokstraat 
o de Kleibeekstraat 
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o de Lepelhoekstraat – Sint-Gillisbaan 
o Vijfstraten 
o de Raapstraat – Bellestraat – Zonneken 

- realisatie regionaal bedrijventerrein De Winningen 2de fase 

- opmaak inrichtingsplan sportcentrum Puyenbeke 

- opmaak ruimtelijk concept oostelijk stadsknooppunt 
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3.4 Belsele 

3.4.1 beleidsdoelstellingen 

Belsele is de meest verstedelijkte kern van het buitengebied van de ge-
meente Sint-Niklaas. Het is een vrij grote kern, gelegen op de Z-
vormige stuifzandrug. Restanten van de bossen op de stuifzandrug zijn 
aanwezig in en rond de kernbebouwing. Het bebouwd gebied van Bel-
sele kent een grote morfologische diversiteit en een ruimtelijke frag-
mentatie. Dichte woonbuurten, open ruimtes en grootschalige detail-
handel wisselen elkaar af. Doorheen Belsele lopen de N70 (de vroegere 
verbindingsweg Antwerpen – Gent) en de spoorlijn Antwerpen – Gent, 
met twee halteplaatsen (Belsele en Sinaai). 

Het beleid voor Belsele is gericht op de interne structurering en de ver-
sterking van de samenhang van de kern. Nieuwe ontwikkelingen op het 
vlak van wonen, voorzieningen, kleinhandel en bedrijvigheid moeten 
hiertoe bijdragen. Essentieel voor het ruimtelijk beleid is de valorisatie 
van de aanwezige (fragmenten van) open ruimte als wezenlijk onder-
deel van de bebouwde structuur. 

- Binnen de kern van Belsele wordt werk gemaakt van een dicht 
netwerk van ruimtelijke en functionele zachte verbindingen, die 
relaties leggen tussen de verschillende onderdelen van de kern. 
Het gaat om lineaire structuren, zoals voetwegen, fietsroutes, 
dreven, beken of waterlopen, dichte bebouwingslinten, enz. 
Deze lineaire elementen worden opgewaardeerd en als ruimte-
lijke structuren vormgegeven en ingericht. 

- Het bijkomend aanbod aan woningen wordt beperkt gehouden 
en dient om de natuurlijke aangroei van de bevolking op te 
vangen. Dit zal hoofdzakelijk gerealiseerd worden op de onbe-
bouwde percelen in bestaande verkavelingen en in woongebied 
langs uitgeruste wegen. Nieuwe woningbouwprojecten worden 
gerealiseerd met een minimale dichtheid van 15 woningen per 
hectare. Ze worden ingeplant met respect voor de bestaande 
natuurelementen in de kern. 

- De aanwezige elementen van de open ruimte (park, natuur, bos) 
in de kern van Belsele dragen bij tot de woonkwaliteit van de 
omgeving. Ze worden dan ook gevaloriseerd en ingeschakeld in 
een samenhangende structuur. In de mate van het mogelijke 
worden ze openbaar gemaakt. De Belselebeek vormt hierin een 
belangrijke ruimtelijke structuur. 

- In Belsele wordt ook ruimte voorzien voor bijkomende econo-
mische activiteiten, in het kader van de selectie van de kern als 
hoofddorp in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-
Vlaanderen. Bijkomende lokale bedrijvigheid en grootschalige 
kleinhandel wordt gebundeld op een goed bereikbare plaats in 
de bebouwde structuur van de kern. De verspreide ontwikke-
ling en uitbreiding van de grootschalige kleinhandel en bedrij-
vigheid wordt binnen de perken gehouden.  
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3.4.2 gewenste ruimtelijke structuur 

De structurerende drager van de kern van Belsele is Belseledorp, de 
historische centrumstraat. Diverse ruimtelijke onderdelen van de kern 
enten zich op deze as. Drie andere belangrijke structurerende elemen-
ten zijn de Belselebeek, de N70 en de spoorlijn Antwerpen – Gent, die 
ongeveer in oost-westrichting de kern doorsnijden. De kern zelf kent 
een grote verwevenheid van open ruimte en bebouwing, waarbij de 
omliggende agrarische ruimte tot diep in de woonwijken doordringt. 

 

 

BELSELEDORP ALS CENTRUMSTRAAT 

Belseledorp en de randbebouwing vormen de structurele drager van de 
kern. Hier komt een dichte multifunctionele bebouwing voor, waar 
vele centrumfuncties geconcentreerd zijn. Voor Belseledorp wordt een 
kwalitatieve vernieuwing vooropgesteld van het historisch bebouwd 
weefsel. Zowel de inrichting van het openbaar domein als de architec-
turale invulling van de straatwanden moeten het karakter en de invul-
ling van de centrumfunctie uitstralen. Bij de inrichting van het open-
baar domein moet bijzondere aandacht uitgaan naar de verkeersleef-
baarheid en de verblijfsfunctie. 

Langsheen Belseledorp komen enkele specifieke ruimtelijke entiteiten 
voor, waarvoor globale ontwikkelingsperspectieven kunnen aangeduid 
worden. 

- Ter hoogte van de kerk en het oud gemeentehuis is het open-
baar domein breder en kan een langwerpig plein gevormd wor-
den, dat als centraal punt fungeert van de woongemeenschap. 

- Het Hof van Belsele vormt een kleinschalige, dichtbebouwde 
woonomgeving, die fungeert als woonerf. 

- Nabij de vroegere treinhalte aan de Rozenlaan werden het 
sportcomplex De Klavers en het cultureel centrum ingeplant. 
Hier kunnen bijkomende sport-, recreatie- of jeugdvoorzienin-
gen of culturele activiteiten voorzien worden. Een eventuele 
uitbreiding van deze site is mogelijk aan de overkant van de 
Sint-Andriesstraat. 

- Ter hoogte van de kruispunten met de N70 en de Hulstendreef 
– Sint-Andriesstraat wordt een ruimtelijke overgang gecreëerd 
als poort tot het centrumgebied. 

- Tussen Belseledorp en de Nieuwe Baan (N70) bevindt zich een 
onbebouwd gebied, dat op het gewestplan bestemd is als zone 
voor dagrecreatie. Dit gebied wordt voorbehouden voor de 
ontwikkeling van recreatieve functies in open lucht en jeugd-
voorzieningen, waarbij de openheid van de ruimte grotendeels 
gevrijwaard blijft en waarbij een aanzienlijk aandeel groen-
voorzieningen aangelegd wordt. Er wordt een ruimtelijke rela-
tie gelegd met de vallei van de Belselebeek. 

 

 

VOORZIENINGENCONCENTRATIES OP BUURTNIVEAU GEKOPPELD 
AAN DE TREINHALTES 

De Kerkstraat, als verbinding tussen Belseledorp en de treinhalte van 
Belsele, en de Schrijberg (N446), ter hoogte van de treinhalte van Si-
naai, vormen concentraties van lokale voorzieningen. Ze spelen in op 
het lokale verkeer van en naar de treinhalte en functioneren op het 
niveau van de woonbuurt. 

- Langsheen de Kerkstraat kan een beperkte, multifunctionele 
verdichting toegelaten worden, die rekening houdt met de be-
reikbaarheid en de zichtbaarheid van de achterliggende park-
zone. 
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- De omgeving van de treinhalte van Sinaai kent een geringe 
concentratie van voorzieningen langs de Schrijberg (N446). 
Nieuwe kleinschalige voorzieningen, in verweving met de 
woonomgeving, kunnen hier ingeplant worden. 

Het is de bedoeling om de onmiddellijke omgeving van de treinhaltes 
om te vormen tot een aantrekkelijke zone voor gebruikers van het 
openbaar vervoer, met vlotte en functionele overstapmogelijkheden. 
Goede voorzieningen voor voetgangers, fietsers, parkings en openbaar 
vervoer zijn hier noodzakelijk. 

 

 

EEN BUNDELING VAN LOKALE BEDRIJVIGHEID ALS ECONOMISCHE 
POOL VAN HET HOOFDDORP 

In het woonuitbreidingsgebied aan de Schrijberg (N446) en de N70 
wordt een bundeling voorzien van economische activiteiten in Belsele 
onder de vorm van een nieuw lokaal bedrijventerrein31. Het nieuw lo-
kaal bedrijventerrein omvat ruimte voor de herlokalisatie van zone-
vreemde bedrijven en voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid. De 
ontsluiting van het bedrijventerrein verloopt via de Schrijberg (N446). 
Tussen het bedrijventerrein en de woonomgeving wordt een continue 
buffer voorzien. Bij de inrichting van het terrein wordt rekening ge-
houden met de aanwezige waterloop, een zijarm van de Belselebeek. 

                                                         

31 Voor dit lokaal bedrijventerrein werd het BPA Schoonhout opgemaakt (MB 
10/06/2004). 

Verspreide, kleinschalige bedrijvigheid kan verweven voorkomen met 
de woonfunctie, voor zover die geen hinder veroorzaakt voor de bewo-
ners. De verdere ontwikkeling van grootschalige bedrijvigheid en 
grootschalige kleinhandel langsheen de N70 wordt echter tegengegaan. 
Bestaande vestigingen kunnen behouden blijven, mits een ruimtelijke 
en landschappelijke inpassing in de omgeving. Uitbreidingen van deze 
vestigingen zijn niet gewenst. 

Het bestaande tuincentrum langs de N70 behoort ruimtelijk tot de kern 
van Belsele. Het kan behouden blijven en zich verder ontwikkelen op 
lokaal niveau. De open ruimte moet overwegen en een ruimtelijke in-
passing is noodzakelijk ten opzichte van de open ruimte. Bijkomende 
bebouwing kan enkel voorzien worden ten noorden van de N70.  

 

 

NIEUWE WOONPROJECTEN ALS VERSTERKING VAN DE KERN 

Voor de residentiële woonwijken van Belsele staan vooral het behoud 
en de versterking van de woonkwaliteit voorop. Nieuwe ingrepen ka-
deren binnen de bestaande structuur van de woonwijken. 

Bijkomende woningen worden voorzien binnen het juridische aanbod 
van de bestaande plannen van aanleg. Hiervoor kan het aanbod in 
verkavelingen en in woongebied langs uitgeruste wegen aangewend 
worden. Daarnaast worden vier woonprojecten gerealiseerd. Het zijn 
bestaande projecten die verder afgewerkt worden. Ze worden gereali-
seerd met een minimale dichtheid van 15 woningen per hectare, reke-
ning houdend met de specifieke mogelijkheden ter plaatse. Het gaat om 
de volgende vier projecten. 

- Het woonproject Mierennest – Stationswegel omvat ca. 100 
woningen. De invulling van het gebied is voorzien voor sociale 
woningen. Hierbij dient de bestaande poel, het wandelpad en 
het bosje behouden te blijven. 
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- Het woonproject Nieuwe Baan – Kasteeldreef voorziet ca. 20 
woningen in het gebied tussen de Nieuwe Baan (N70) en Belse-
ledorp. Bij de ontwikkeling van dit gebied moet rekening ge-
houden worden met de waterhuishouding en het structurerende 
karakter van de Belselebeek. 

- Het woonproject Koning Nobellaan – Malpertuslaan voorziet 
ca. 50 bijkomende woningen tussen de Populierenwijk en de 
oude spoorweg. Ook hier moet rekening gehouden worden met 
de ligging van de Belselebeek. 

- Een vierde en laatste woonproject in Belsele betreft de herbe-
stemming van het te herlokaliseren bedrijf Van Remoortel. Dit 
bedrijf heeft verschillende vestigingen in Belsele, waarvan de si-
te langs de Kleemstraat de belangrijkste is. De realisatie van dit 
woonvernieuwingsproject kan gebeuren onmiddellijk na de ef-
fectieve herlokalisatie van het bedrijf. 

In functie van een betere structurering van het aanbod aan woongebied 
in de kern wordt tevens een herschikking voorgesteld van bestaande 
bestemmingen. Daarbij wordt de bestemming parkgebied ten noorden 
van de spoorlijn Antwerpen – Gent gewisseld met de bestemming 
woongebied ten zuiden van Belseledorp en het Hof van Belsele. Beide 
gebieden hebben ongeveer dezelfde oppervlakte van één hectare. De 
redenen hiervoor zijn de volgende. 

- Het gebied ten noorden van de spoorlijn, bestemd als parkge-
bied op het gewestplan, wordt momenteel gebruikt als weiland. 
Het heeft geen specifieke natuurlijk-landschappelijke waarde. 
Het is geen openbaar domein. 

- Het parkgebied wordt gescheiden van het parkgebied in het 
centrum van Belsele door de spoorlijn, die op deze plaats een 
barrière vormt. Ruimtelijk is er geen enkele relatie met het 
parkgebied ten zuiden van de spoorlijn. 

- Het gebied ten noorden van de spoorweg bevindt zich vlakbij 
de halteplaats van de trein. Het wordt momenteel reeds volle-
dig omgeven door bebouwing (langs de Kleemstraat en de Hei-
akker). Het voorzien van dit gebied als woongebied betekent 
dan ook een bijkomende versterking van de kern van Belsele. 

- In het gebied ten zuiden van Belseledorp en van het Hof van 
Belsele, bestemd als woongebied op het gewestplan, bevindt 
zich momenteel een klein bosje. Het gebied sluit bovendien aan 
bij de Belselebeek. 

De voorgestelde bestemmingswissel creëert een sterkere ruimtelijke 
samenhang van de kern en biedt een betere bescherming van de ele-
menten van de open ruimte in Belsele. Het gebied ten noorden van de 
spoorlijn kan dan ontwikkeld worden als woongebied, dat ontsloten 
wordt via de Kleemstraat. Het gebied ten zuiden van Belseledorp en 
het Hof van Belsele wordt aangelegd als parkgebied en verbonden met 
de Belselebeek en de andere parkgebieden in de kern. 

 

 

DE UITBOUW VAN WANDEL- EN FIETSROUTES ALS FIJNMAZIG, SA-
MENHANGEND NETWERK 

De verschillende onderdelen van de kern van Belsele worden met el-
kaar verbonden door een fijnmazig netwerk van wandel- en fietsroutes. 
Het moet een goede samenhang en veilige onderlinge verbindingen 
creëren tussen de verschillende woonwijken en functies van de kern. 

Het netwerk bestaat uit de volgende wegen en paden: 
- fietsroute langs de spoorlijn; 
- Neerkouter – Oude Baan – Belseledorp – Rozenlaan – Tuin-

laan; 
- N70; 
- Schrijberg (N446); 
- Kleemstraat – Vijverstraat – Schoonhoudtstraat; 
- Kerkstraat – Hof van Belsele – Kasteeldreef – Bergstraat; 
- nieuwe doorsteek tussen Belseledorp (kerkplein) en N70; 
- fietsroute langsheen de oude spoorweg. 
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Dit netwerk wordt uitgerust met veilige en aangepaste voetgangers- en 
fietsersvoorzieningen. Dit betekent niet dat overal fietspaden moeten 
aangelegd worden. Voor sommige delen volstaat de inrichting als 
woonstraat om een veilig fietsverkeer te garanderen. Langsheen de N70 
worden beveiligde oversteekplaatsen aangelegd. 

Daarnaast worden ook bestaande voetwegels in de onmiddellijke om-
geving van de kern behouden en op een kwalitatieve manier beheerd. 

 

 

DE BELSELEBEEK ALS GROENE ADER DOORHEEN DE KERN 

De Belselebeek vormt een waardevolle ruimtelijke structuur en wordt 
ingericht als een continue groenstructuur doorheen de kern. De moge-
lijkheden tot een ruimtelijke uitwerking onder de vorm van natuur-
ontwikkeling, lineair park of aanleg van wandel- en fietspaden moeten 
benut worden. 

In het centrum van Belsele sluit een groene dwarsstructuur aan op de 
Belselebeek. Deze bestaat uit drie parken en een dreefbeplanting langs 
de Kasteeldreef. Deze groengebieden worden in hun geheel gevrijwaard 
en kwalitatief ingericht tot een samenhangend ruimtelijk geheel. In de 
mate van het mogelijke worden ze opengesteld voor het publiek. 

Tussen Belseledorp en de Belselebeek wordt, via het kerkplein, een 
nieuwe groenverbinding aangelegd met een wandel- en fietspad. Deze 
groenverbinding vormt een ruimtelijke scheiding tussen het woonpro-
ject aan de Kasteeldreef en het gebied voor openluchtrecreatie tussen 
Belseledorp en de N70. 

Aan de uitbreiding van de Populierenwijk, aan de oostkant van de 
vroegere spoorlijn, wordt een overstromingsgebied aangelegd langs de 
Belselebeek. Dit overstromingsgebied moet de kern van Belsele vrijwa-
ren van overstromingsgevaar. Ook op andere plaatsen langsheen de 
Belselebeek kunnen maatregelen genomen worden om de waterhuis-
houding te verbeteren in het kader van integraal waterbeheer. 

 

 

INKEPINGEN VAN DE OPEN RUIMTE ALS RELATIE MET HET OMLIG-
GENDE LANDSCHAP 

Het bebouwde gebied van Belsele kent een onregelmatige omtrek. Wij-
ken en woonlinten waaieren uit tot in de open ruimte en omgekeerd 
dringt de open ruimte op sommige plaatsen diep door in de kern. Deze 
insnijdingen van open ruimte in de kern kunnen hun agrarische functie 
of natuurlijke inrichting behouden. De gebieden krijgen een geëigende 
landschappelijke inrichting en worden gevrijwaard van bijkomende 
bebouwing. Ze kunnen in beperkte mate een toeristisch-recreatieve 
nevenfunctie opnemen voor de bewoners van de kern. 

In de inkeping tussen de Koutermolenstraat en de Kleemstraat en in de 
inkeping tussen de Schoonhoudtstraat en de Bergstraat is bosuitbrei-
ding wenselijk. Hier zijn immers reeds enkele kleinere boskernen aan-
wezig. Deze gebieden worden beschouwd als een onderdeel van de Z-
vormige bosstructuur, die op deze manier doordringt tot in de kern van 
Belsele. 

 

Kaart 36. Gewenste ruimtelijke structuur van Belsele 
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3.4.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- realisatie woonproject Mierennest – Stationswegel 

- realisatie woonproject Nieuwe Baan – Kasteeldreef 

- realisatie woonproject Koning Nobellaan – Malpertuslaan 

- realisatie woonproject op de sites van het te herlokaliseren be-
drijf Van Remoortel 

- opmaak inrichtingsplan wandel- en fietsroutenetwerk 

- overleg met AWV en met de provincie Oost-Vlaanderen ivm. 
de herinrichting van de N70 

- opmaak inrichtingsplan voor de open ruimte in Belsele (park-
gebieden en vallei van de Belselebeek) 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- ontwerpend onderzoek naar mogelijke invulling van het gebied 
voor openluchtrecreatie tussen Belseledorp en de Nieuwe Baan 
(N70) 

- herinrichting omgeving treinhaltes 

- opmaak streefbeeld voor de Kerkstraat met randbebouwing 

- opmaak RUP voor bestemmingswissel van het parkgebied ten 
noorden van de spoorlijn en van het woongebied ten zuiden 
van Belseledorp en het Hof van Belsele 

- opmaak inrichtingsplan inkepingen van de open ruimte 
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3.5 Nieuwkerken 

3.5.1 beleidsdoelstellingen 

Nieuwkerken bevindt zich in het traditionele landschap van het Waas-
land. De kern wordt omgeven door een homogene agrarische ruimte 
met bolle akkers en restanten van populierenrijen. Nieuwkerken kent 
een dicht bebouwd centrum in de omgeving van het kerkplein en een 
grootschalige uitbreiding aan de Meesterstraat (Wallenhofwijk). De 
lintbebouwing langsheen de Klapperbeekstraat – Huis ten Halve – 
Turkyen (N451) en langs de Nieuwkerkenstraat – Heihoekstraat cre-
eert een directe, ruimtelijke verbinding tussen de kern en het stedelijk 
gebied van Sint-Niklaas. 

Door middel van gerichte inbreidingsprojecten en vernieuwingsopera-
ties wordt getracht de ruimtelijke coherentie en compactheid van 
Nieuwkerken te verstevigen. De kernversterking gaat gepaard met een 
aandacht voor de relatie tussen de kernbebouwing en het omliggende 
landschap. 

- Het bijkomend woningaanbod dat gecreëerd wordt in Nieuw-
kerken vormt de verdere afwerking van de Wallenhofwijk. Dit 
laat toe om de natuurlijke bevolkingsaangroei van de kern op te 
vangen. Hierbij wordt gestreefd naar een minimale dichtheid 
van 15 woningen per hectare. Overige woningbouwprojecten si-
tueren zich volledig binnen het huidige bebouwde gebied. 

- In Nieuwkerken wordt ruimte voorzien voor bijkomende be-
drijvigheid in het kader van de selectie als hoofddorp in het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen. Dit 
laat de herlokalisatie toe van zonevreemde bedrijven en creëert 
een aanbod in functie van nieuwe lokale bedrijven.  

- Belangrijk aandachtspunt voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nieuwkerken betreft de relatie tussen de historische kern ener-
zijds en de recente woongebieden en de nieuwe bedrijvigheid 
anderzijds. De uitdaging bestaat erin om de verschillende on-
derdelen van de kern samen te voegen tot een homogene en sa-
menhangende entiteit. Zeker het overgangsgebied tussen het 
centrum en de Wallenhofwijk moet met de nodige zorg ont-
worpen worden, zodat een ruimtelijke, functionele en symboli-
sche verbinding tot stand komt tussen deze twee delen van 
Nieuwkerken. 

- Er wordt gestreefd naar het behoud van de directe relatie tussen 
de kern en het omliggende landbouwgebied. Vanuit het bebouwd 
gebied en de woonlinten van Nieuwkerken vertrekken tal van 
kleinere voetwegen en waterlopen. Ze vormen een fijnmazige 
verbinding met het landschap. De voetwegen worden behouden 
en zo beheerd dat ze veilig en openbaar toegankelijk zijn. 
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3.5.2 gewenste ruimtelijke structuur 

Ruimtelijk wordt Nieuwkerken gestructureerd door de opeenvolging 
van drie ruimtelijk-functionele concentraties langsheen de Nieuwker-
kenstraat – Heihoekstraat: de historische kern rond het oud gemeente-
huis en de kerk, de omgeving van de treinhalte en De Ster. De meeste 
voorzieningen van de kern enten zich op een van deze drie ruimtelijke 
elementen. Nabij het historisch kerngebied bevindt zich de Wallenhof-
wijk, een recente grote woonuitbreiding. Ten zuiden van de spoorlijn 
wordt, aansluitend bij De Ster, een lokaal bedrijventerrein ontwikkeld. 

 

 

DE PASTORIJSTRAAT – VRASENESTRAAT (N451) – GYSELSTRAAT – 
NIEUWKERKENSTRAAT ALS DICHTBEBOUWD CENTRUMGEBIED 

In de omgeving van het oud gemeentehuis en het kerkplein bevindt zich 
een dichtbebouwd, multifunctioneel centrumgebied. Hier wordt een 
dichte verweving nagestreefd van wonen, diensten en voorzieningen op 
lokaal niveau. De nadruk naar verdere ontwikkeling toe ligt op kwali-
tatieve vernieuwing en flexibele invulling. 

In dit historische kerngebied komen enkele belangrijke sites voor, die 
een degelijke inrichting behoeven: het historische kerkplein en het oude 
gemeentehuis, de site van voorzieningen aan de Gyselstraat (o.m. de 
school, de sporthal De Mispelaer en het heemkundig museum), en de 
site van het rusthuis en de school aan het kruispunt Pastorijstraat 
(N451) – Peperstraat. Deze sites markeren en structuren het dense cen-
trumgebied van de kern. Bij de inrichting van deze gebieden wordt 
aandacht besteed aan de kwaliteit van de open ruimte rondom de ge-
bouwen, de waardering van de cultuurhistorische waardevolle bebou-
wing en de vlotte en veilige toegankelijkheid van de sites. 

In functie van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid moet ook het 
openbaar domein heringericht worden. De belangrijke verblijfsfunctie 
van dit gebied moet hierin duidelijk tot uiting komen. Langsheen de 
Pastorijstraat – Vrasenestraat (N451) en de Nieuwkerkenstraat wor-
den, ter hoogte van de rand van het centrumgebied, verkeerskundige 
overgangen gecreëerd, die de centrumfunctie van het gebied tot uiting 
laten komen. 

 

 

DE OMGEVING VAN DE TREINHALTE ALS LOKALE VOORZIENINGEN-
POOL 

In de omgeving van de treinhalte van Nieuwkerken komt dichte be-
bouwing voor. De woonfunctie overweegt en kleinschalige voorzienin-
gen (kleinhandel, diensten, …) spelen in op de aanwezigheid van de 
spoorweg. Het openbaar domein wordt ingericht in functie van een 
vlotte overstapmogelijkheid tussen de verschillende vervoersmodi, met 
bijzondere aandacht voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. 
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DE STER ALS OVERGANG TUSSEN NIEUWKERKEN, HET STEDELIJK 
GEBIED EN DE OPEN RUIMTE 

Rond het kruispunt N70, Zonneken – Ster, Heihoekstraat en Vosse-
kotstraat bevindt zich het gehucht De Ster, een kleine woonconcentra-
tie met enkele voorzieningen. De omgeving wordt vormgegeven, zowel 
op verkeerskundig als op ruimtelijk vlak, als een overgangspunt tussen 
verschillende gebieden: de stadsuitbreiding Bellestraat – Zonneken, het 
recreatiepark De Ster, het hoofddorp Nieuwkerken met het bedrijven-
terrein Heihoekstraat en de open ruimte. Het gebied wordt ingericht 
als een groot verkeersplein met aandacht voor de verkeersveiligheid, de 
oversteekbaarheid en de kwaliteit van de publieke ruimte. De bebou-
wing speelt in op de homogeniteit van het openbaar domein, maar be-
houdt het huidige schaalniveau. 

 

 

VIER DIVERSE GROENGEBIEDEN ALS OPEN RUIMTE IN HET DENSE 
CENTRUMGEBIED 

In de onmiddellijke nabijheid van het dorpsplein worden, in de oksels 
van de armen van het centrumgebied, vier groengebieden uitgebouwd. 
Deze groengebieden hebben elk een specifieke rol in de kern en verto-
nen eigen ruimtelijke kenmerken. 

- De aanwezigheid van elementen van de open ruimte tussen het 
centrumgebied en de Wallenhofwijk wordt aangegrepen om 
een openbaar park te creëren op deze plaats. Dit parkgebied 
vormt een ruimtelijke schakel in de kern van Nieuwkerken en 
fungeert als groen hart voor de bewoners. Een goede toeganke-
lijkheid en een multifunctionele invulling van het parkgebied 
staan hierbij centraal (bos, ligweide, speelvoorzieningen, vijver, 
natuureducatie, …). 

- Het binnengebied Pastorijstraat (N451) – Gyselstraat – Peper-
straat wordt gevrijwaard van bebouwing en behouden als tuin-
zone (parkzone). Hierin bevindt zich onder meer de waardevol-
le tuin van de pastorij. 

- De omgeving van de sporthal De Mispelaer wordt ontwikkeld 
als een landschapstuin, die de overgang vormt tussen bebou-
wing en open landschap. De bebouwing van de voorzieningen 
worden hierdoor geplaatst in een groen, aangenaam kader. 

- Het gebied tussen de Vrasenestraat (N451) en de Vlasbloem-
straat vormt een unieke open ruimte, waar het agrarische land-
schap van het Waasland doordringt tot in het centrum van 
Nieuwkerken. Voetwegen leggen een directe relatie met Ten 
Bos en het dorpsplein. In de omgeving van de begraafplaats 
worden de natuurlijke elementen versterkt en worden de lineai-
re verbindingen (beek en wandelpad) naar de open ruimte ver-
sterkt of uitgebouwd. 

 

 

DE WALLENHOFWIJK ALS SAMENHANGENDE, KWALITATIEVE 
WOONOMGEVING 

De Wallenhofwijk vormt een recente, grote uitbreiding van de kern van 
Nieuwkerken. Door de samenhangende structuur en de duidelijke af-
bakening is het wenselijk om de uitbouw van een bijkomend woning-
aanbod in dit gebied te concentreren. Dit gebeurt met een variatie van 
woningtypes, een menging van sociale huisvesting en private woning-
bouwprojecten en een dichtheid van minimum 15 woningen per hecta-
re. Daarbij wordt rekening gehouden met het uit te bouwen parkgebied 
en met een veilige en vlotte bereikbaarheid voor voetgangers en fiet-
sers.  
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Het aansnijden van de drie resterende onbebouwde woonuitbreidings-
gebieden vormt een versterking voor de kern van Nieuwkerken. Het 
bijkomend woningaanbod laat toe om de globale structuur van de wijk 
te vervolledigen. Een deel wordt voorzien voor de bouw van sociale 
woningen. Tevens biedt het de mogelijkheid om de verkeersafwikkeling 
van het gebied te optimaliseren. Een kwalitatieve invulling van deze 
gebieden laat toe om de Wallenhofwijk te laten functioneren als een 
volwaardige woonwijk in Nieuwkerken. Het aansnijden van deze ge-
bieden heeft tot gevolg dat er elders in Nieuwkerken woningaanbod 
weggenomen wordt. Dit is het geval voor het binnengebied Pastorij-
straat (N451) – Gyselstraat – Peperstraat, dat woongebied is op het 
gewestplan en dat herbestemd wordt tot tuinzone of parkgebied. Het is 
een kwalitatieve open ruimte met een historisch karakter, in het cen-
trum van de kern. Ook de woonuitbreidingsgebieden aan de begraaf-
plaats en langs de Heihoekstraat worden voorlopig niet aangesneden. 

Doorheen de Wallenhofwijk wordt een zachte verbinding voorzien 
tussen het centrumgebied en het sportcentrum aan de Meesterstraat. 
Dit sportcentrum kan zich verder ontwikkelen op deze plaats, met in-
achtname van de kwaliteiten van de open ruimte. Het sportcentrum is 
gericht op sport en recreatie in open lucht, waarbij de bebouwing tot 
een minimum beperkt wordt. Een eventuele uitbreiding in functie van 
concrete noden gebeurt bij voorkeur in oostelijke richting, aansluitend 
bij de bestaande terreinen. 

 

 

EEN STELSEL VAN WOONLINTEN, BEKEN EN VOETWEGEN ALS VER-
BINDING TUSSEN DE KERN EN HET LANDSCHAP 

Verschillende woonlinten, waterlopen en voetwegen penetreren het 
agrarische landschap rondom Nieuwkerken. De woonlinten worden 
niet substantieel verdicht en uitgebouwd. Het behoud van de woon-
kwaliteit staat hier voorop. De voetwegen vanuit de kern in de open 
ruimte worden opgewaardeerd tot kwalitatieve onderdelen van wan-
delroutes. De beken worden behouden als open beken doorheen het 
bebouwde gebied en als landschappelijke structuren in de open ruimte. 

Dit stelsel van woonlinten, beken en voetwegen creëert een specifieke 
interactie tussen de kern en de open ruimte. De open ruimte reikt tot 
tegen het centrumgebied. Langs de voetweg aan de Peperstraat werd 
recent een speelbos aangeplant. 

 

 

HET LOKAAL BEDRIJVENTERREIN HEIHOEKSTRAAT ALS ECONOMI-
SCHE POOL VAN HET HOOFDDORP 

Voor de bestaande ambachtelijke zone aan de Heihoekstraat wordt 
gestreefd naar een optimale invulling van het gebied. Het bedrijventer-
rein is momenteel voor een groot deel voorbehouden als strategische 
reserve van de drie aanwezige bedrijven. Om het volledige terrein te 
ontwikkelen is overleg noodzakelijk met deze bedrijven. 

Bij de inrichting en verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein 
wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke afwerking naar de omge-
ving toe. Tevens moet rekening gehouden worden met het bestaande 
domein De Schakel, waar zich een school en diverse jeugdvoorzienin-
gen bevinden. Dit geheel sluit aan op de Heihoekstraat en blijft als 
ruimtelijke entiteit zijn huidige functie behouden. 
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Om te voldoen aan de behoefte aan ruimte voor lokale bedrijvigheid en 
in functie van de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven kan een 
beperkte uitbreiding van de bestaande ambachtelijke zone overwogen 
worden. Deze uitbreiding wordt voorzien in aansluiting bij het be-
staande bedrijventerrein, tussen dit bedrijventerrein en de spoorweg. 
Deze uitbreiding vormt ook een mogelijke locatie voor de inplanting 
van een containerpark in Nieuwkerken. De noodzaak om bijkomende 
ruimte aan te snijden voor lokale bedrijvigheid moet duidelijk aange-
toond worden bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Kaart 37. Gewenste ruimtelijke structuur van Nieuwkerken 

 

3.5.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- herinrichting van het dorpsplein 

- herinrichting van de Nieuwkerkenstraat als centrumstraat (in 
opmaak) 

- opmaak RUP campus rusthuis en parkgebied 

- realisatie drie deelgebieden van de Wallenhofwijk 

- opmaak plan van voetwegen 

- opmaak inrichtingsplan lokaal bedrijventerrein Heihoekstraat 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- herinrichting van de doortocht van Turkyen – Pastorijstraat – 
Vrasenestraat (N451) 

- herinrichting omgeving treinhalte 

- overleg met AWV en met de provincie Oost-Vlaanderen ivm. 
de herinrichting van de N70 

- RUP landschapstuin omgeving De Mispelaer 

- opmaak inrichtingsplan omgeving begraafplaats 
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3.6 Puivelde 

3.6.1 beleidsdoelstellingen 

Puivelde is een kleine kern op de Z-vormige bosstructuur. Hij bestaat 
uit een aantal woonlinten, die in het centrum een grotere dichtheid 
vertonen en waar enkele voorzieningen aanwezig zijn (kleinhandel, 
school, cultureel centrum, kerk, begraafplaats, …). 

Het beleid voor Puivelde is gericht op de ondersteuning van de lokale 
rol van de kern inzake wonen en voorzieningen. Het behoud van de 
bestaande ruimtelijke structuur en van de openheid naar het landschap 
toe staat voorop. Hierbij zijn slechts kleinschalige ingrepen van toepas-
sing. 

- In de lintvormige ruimtelijke structuur van Puivelde speelt de 
publieke ruimte een belangrijke, multifunctionele rol in het da-
gelijks leven. Het vormt het kader van het openbaar leven in de 
kern. De inrichting moet dan ook hierop afgestemd zijn.  

- In Puivelde wordt geen bijkomende ruimte voorzien voor wo-
ningbouw. Het bestaande woongebied volstaat om de natuur-
lijke groei van de bevolking en de gezinnen op te vangen. Ook 
de lokale voorzieningen kunnen zich verder ontwikkelen bin-
nen de huidige bebouwde structuur. 

- De open ruimte sluit onmiddellijk aan bij de woonlinten. Het is 
belangrijk om vanaf het openbaar domein voetgangersdoor-
gangen en zichtrelaties met het landschap te behouden en even-
tueel te creëren. Hierdoor blijft de hechte relatie tussen de kern 
en de open ruimte gevrijwaard. 

 

3.6.2 gewenste ruimtelijke structuur 

Nieuwe ontwikkelingen in de kern van Puivelde gebeuren binnen het 
kader van de bestaande ruimtelijke structuur. 

- De omgeving van de kruispunten van de Kruisstraat – Markt-
straat met de Kemzekestraat en met de Bosstraat vormt het 
centrumgebied van Puivelde. Hier komt dichte, multifunctione-
le bebouwing voor. Centraal punt hierin vormt de kerk. Aan-
dacht gaat uit naar een kwalitatieve, aangename inrichting van 
het openbaar domein. Identiteitsbepalende elementen krijgen 
een specifieke invulling, bijvoorbeeld de verbreding van de 
Marktstraat, ter hoogte van de Bosstraat. 

- Het voetbalterrein van Puivelde bevindt zich op een zekere af-
stand van de kern, nabij de bosstructuur. Dit sportterrein kan 
behouden blijven, maar kan niet verder uitbreiden. Het wordt 
landschappelijk ingekaderd, waarbij een visuele relatie tussen 
de Kruisstraat en het terrein zelf behouden blijft. In de onmid-
dellijke omgeving kan een speelbos voorzien worden. 

 

Kaart 38. Gewenste ruimtelijke structuur van Puivelde 
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3.6.3 overzicht maatregelen en acties 

LANGERE TERMIJN 

- herinrichting centrumgebied 

- landschappelijke inkadering sportterrein 
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3.7 Sinaai 

3.7.1 beleidsdoelstellingen 

Sinaai bevindt zich in het landschappelijk waardevolle landbouwgebied 
van het Lokerse Houtland, op een westelijke uitloper van de Z-vormige 
bosstructuur. Het is een landelijke kern, met een vrij compact bebouwd 
gebied en met lintvormige uitwaaieringen in alle richtingen. De histori-
sche Dries vormt het ruimtelijke en symbolische centrum van de dorps-
gemeenschap. Naar het zuiden toe sluit de lintvormige ontwikkeling 
aan bij het gehucht Hemelsbreedte nabij de treinhalte. 

Het beleid voor Sinaai is gericht op de ondersteuning van de lokale rol 
van de kern inzake wonen en voorzieningen. Dit gebeurt door middel 
van een interne, kwalitatieve vernieuwing van de kern, met behoud van 
het landelijk karakter en de ruimtelijke compactheid. De volgende aan-
dachtspunten staan hierin centraal. 

- Het behoud en de versterking van de identiteit van Sinaai vergt 
een doordachte en subtiele aanpak van de identiteitsbepalende 
elementen van de kern. Dit is in de eerste plaats de prachtige 
Dries en de oude begraafplaats, die beschermd zijn als dorpsge-
zicht. Daarnaast moet ook de inrichting van het openbaar do-
mein en de aanleg van andere specifieke locaties met de nodige 
omzichtigheid gebeuren. 

- Nieuwe inbreidingsprojecten laten een beperkte groei toe van 
de woonkern, zodat de natuurlijke aangroei van de gezinnen 
kan opgevangen worden en een evenwichtige demografische 
samenstelling kan bekomen worden. Nieuwe huisvestingspro-
jecten worden voorzien binnen de huidige bebouwde structuur. 
Daarbij wordt een dichtheid nagestreefd van minimum 15 wo-
ningen per hectare. 

- De voorzieningen kunnen zich verder ontwikkelen binnen de 
bebouwde structuur van de kern. Het voorzieningenniveau 
blijft lokaal. In Sinaai wordt geen lokaal bedrijventerrein voor-
zien. Lokale bedrijvigheid is mogelijk in verwevenheid met het 
wonen. 

- De wisselwerking tussen de woonkern en de open ruimte wordt 
verder uitgebouwd. Dit gebeurt door de (her)inrichting van na-
tuurlijke elementen (beken, parken en bossen), wandelpaden, 
fietsroutes, enz. Door zijn ligging in de open ruimte van het 
Lokerse Houtland en nabij de Moervaartdepressie vervult Si-
naai ook een ondersteunende rol in het lokale, landelijke toe-
risme. De kern vormt een uitvalsbasis voor wandelingen en 
tochten in de omliggende open ruimte. 
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3.7.2 gewenste ruimtelijke structuur 

De ruimtelijke structuur van Sinaai bestaat uit de historische kern en 
het gehucht Hemelsbreedte, die met elkaar verbonden zijn door lintbe-
bouwing. 

De historische kern wordt ruimtelijk gestructureerd door de Dries en 
de oude begraafplaats, waar de belangrijkste wegen van de kern op 
uitkomen (Vleeshouwerstraat, Hulstbaan en Sinaaidorp). Tussen de 
oostelijke en de westelijke zijde van de kern wordt een onderscheid 
gemaakt. De oostelijke zijde richt zich meer op de actieve voorzienin-
gen, zoals de sportaccommodatie, het buurthuis, jeugdvoorzieningen, 
kleinschalige bedrijvigheid, enz. De westelijke zijde van de kern sluit 
onmiddellijk aan bij het agrarische landschap van het Lokerse Hout-
land. Hier wordt de nadruk gelegd op ‘stille’ voorzieningen, die ruimte 
bieden voor rust in de landelijkheid van de kern (begraafplaats, park 
van het vroegere klooster, museum Edgar Tinel, bibliotheek, …). 

Het gehucht Hemelsbreedte is een kleine woningconcentratie, waarbij 
lokale voorzieningen geconcentreerd worden in aansluiting met de 
treinhalte. 

 

 

DRIES ALS CENTRUM VAN DE DORPSGEMEENSCHAP 

De Dries en de oude begraafplaats en onmiddellijke omgeving vormen 
één samenhangende ruimte, als centrum van de dorpsgemeenschap. 
Het beleid voor de openbare ruimte en de randbebouwing is gericht op 
het vrijwaren van deze prachtige, open ruimte en het respecteren van 
het historische karakter ervan. De Dries werd recent heringericht, 
waarbij de functionele verdeling, het materiaalgebruik, het straatmeu-
bilair, de beplanting en de verlichting bijgedragen hebben tot het be-
houd van de samenhang en van de unieke atmosfeer. 

De randbebouwing moet zich inschakelen in de aaneengesloten, multi-
functionele bebouwing, die het plein definieert. Aan de kant van de 
Katharinastraat en de Edgar Tinelstraat wordt de randbebouwing van 
het plein verder afgewerkt, zodat een continue pleinwand ontstaat. 

 

 

VLEESHOUWERSTRAAT – HULSTBAAN – SINAAIDORP ALS DRAGERS 
VAN HET CENTRUMGEBIED 

Langsheen de drie belangrijkste uitvalswegen vanaf de Dries wordt een 
dichte, multifunctionele centrumontwikkeling voorzien. Dit uitgebreid 
centrumgebied strekt zich uit over de Vleeshouwerstraat tussen de 
Dries en het kruispunt met de Edgar Tinelstraat – Hooimanstraat, over 
de Hulstbaan tussen de Dries en het kruispunt met Wijnveld en over 
Sinaaidorp tussen de Dries en het pad naar de begraafplaats. 

Deze zone kan verder verdicht en ontwikkeld worden. Nieuwe han-
delszaken, voorzieningen en diensten situeren zich bij voorkeur in dit 
centrumgebied. De aanleg van het openbaar domein ondersteunt de 
gewenste centrumsfeer. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de 
kwalitatieve inrichting van doorsteken naar achterliggende gebieden en 
voorzieningen (bv. ter hoogte van de school en het buurthuis in de 
Vleeshouwerstraat). De overgangen tussen dit centrumgebied en de 
overige lintbebouwing wordt ruimtelijk gemarkeerd. Aanknopingspun-
ten hierbij zijn de fabriek langs de Hulstbaan en de kapellen in de 
Vleeshouwerstraat en Sinaaidorp. 
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CAMPUS VLEESHOUWERSTRAAT – HOOIMANSTRAAT ALS LOKALE 
VOORZIENINGENPOOL 

Tussen de Vleeshouwerstraat en de Hooimanstraat bevindt zich een 
concentratie van gemeenschapsvoorzieningen: een school, het rusthuis, 
het buurthuis, de sportterreinen, de sporthal Ter Beke, jeugdvoorzie-
ningen en het park. De voorzieningen kunnen zich op deze plaats ver-
der ontwikkelen. 

Een beperkte uitbreiding van deze campus wordt voorzien in het 
woonuitbreidingsgebied ten zuiden. Hier kunnen bijkomende sport-, 
recreatie- of jeugdterreinen aangelegd worden (o.m. voor de eventuele 
herlokalisatie van zonevreemde voorzieningen), kan een containerpark 
ingeplant worden of kunnen ook andere voorzieningen een plaats krij-
gen. De maximale uitbreidingsgrens wordt gevormd door de Ruise-
laarbeek. Voor de ontsluiting van deze uitbreiding wordt rekening ge-
houden met de verkeersveiligheid en de nabije woonomgeving. Moge-
lijkheden zijn er via de bestaande doorsteek naar de Vleeshouwer-
straat, via een nieuwe verbinding naar Wijnveld of via een doorsteek 
naar de Hooimanstraat. Deze alternatieven worden ten opzichte van 
elkaar afgewogen. Bij de inrichting van het gebied wordt rekening ge-
houden met de wandelpaden en de natuurlijke elementen, zoals de beek 
en de bomenrij langs het vroegere tracé van de Belselebeek. 

 

 

RESIDENTIËLE WOONWIJKEN MET EEN LANDELIJK KARAKTER 

De Papenakkerwijk en de wijken ten oosten van de Vleeshouwerstraat 
zijn en blijven kerngebonden woonwijken met een landelijk karakter. 
Het vrijwaren van de woonkwaliteit staat hier voorop. 

Binnen het woongebied worden drie gebieden ontwikkeld voor het 
creëren van een bijkomend woningaanbod. Het betreft de gebieden 
Vleeshouwerstraat – Klokke Roelandlaan, Vleeshouwerstraat – Hooi-
manstraat en Wijnveld. 

Voor het residentieel gebied langs Wijnveld en langs de Hooimanstraat 
wordt gestreefd naar een lage woningdichtheid en het behoud van het 
groene karakter. Dit gebied vormt tevens de locatie voor de aanleg van 
een bosverbinding tussen het boscomplex Puivelde – Gouden Leeuw – 
Bleekakkers – Kuil en het gebied Hanewee – Luitentuit. 

 

 

EEN LOKALE VOORZIENINGENPOOL AAN DE TREINHALTE ALS CEN-
TRUM VOOR HET GEHUCHT HEMELSBREEDTE 

Het gehucht Hemelsbreedte bevindt zich op enige afstand van het cen-
trum van Sinaai. Het beschikt over enkele voorzieningen en een park-
gebied nabij de omgeving van de treinhalte. Lokale voorzieningen 
kunnen zich hier verder ontwikkelen. Voor de onmiddellijke omgeving 
van de treinhalte wordt een herinrichting vooropgesteld van het open-
baar domein in functie van de versterking van de verblijfsfunctie en 
van de creatie van vlotte en veilige overstapmogelijkheden tussen de 
verschillende vervoersmodi. 

Voor het Patersbos wordt een herstel vooropgesteld van de natuurlijk-
landschappelijke kwaliteiten van het bos. Het wordt ontwikkeld als een 
parkbos voor de nabije leefgemeenschap. Binnen deze randvoorwaar-
den kunnen de bestaande jeugdvoorzieningen behouden blijven. 
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EEN VERSTERKTE RELATIE MET HET LANDSCHAP 

Vanuit de kern van Sinaai vertrekken verschillende paden en wegen 
naar het omliggende open landschap. Deze worden ingericht voor 
wandelaars en/of fietsers, als mogelijkheid tot recreatief medegebruik 
van de agrarische open ruimte. De Ruiselaarbeek en de Armentruien-
beek, die langsheen de kern lopen, worden op een natuurvriendelijke 
manier ingericht. 

Aan de westelijke zijde van de kern komen enkele voorzieningen voor 
die aansluiten bij de open ruimte (o.m. de begraafplaats en het park 
van het oude klooster). De nadruk ligt hier op het vrijwaren van de 
rust en de stilte van het platteland met een beperkte vorm van natuur-
ontwikkeling. De bestaande voorzieningenconcentratie aan de Edgar 
Tinelstraat (school, museum Edgar Tinel, bibliotheek) kan behouden 
blijven. Een kleinschalige uitbreiding om het intern functioneren te 
verbeteren is mogelijk in aansluiting bij de bestaande bebouwing. 

 

Kaart 39. Gewenste ruimtelijke structuur van Sinaai 

 

 

3.7.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- herinrichting centrumstraten met aanleg van poorten 

- opmaak RUP voorzieningencampus Sinaai 

- realisatie wooninbreidingsproject Vleeshouwerstraat – Klokke 
Roelandlaan (in uitvoering) 

- realisatie wooninbreidingsproject Vleeshouwerstraat – Hooi-
manstraat 

- opmaak inrichtingsplan Patersbos 

- herinrichting Ruiselaarbeek en Armentruienbeek (in opmaak) 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- afwerking hoek Dries – Edgar Tinelstraat 

- opmaak plan te behouden wandelpaden en fietsroutes 

- natuurvriendelijke inrichting van de parken en de begraafplaats 
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3.8  lusstructuur 

3.8.1 beleidsdoelstellingen 

De lusstructuur is een onderdeel van het netwerk van woonlinten, dat 
de open ruimte van Sint-Niklaas kenmerkt. Zij vormt de onderlinge 
verbinding tussen de deelkernen Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken, 
Puivelde en Sinaai. 

Het ruimtelijk beleid voor de lusstructuur is gericht op het verhogen 
van de herkenbaarheid en de leesbaarheid van de ruimtelijke structuur 
in het buitengebied van de gemeente. Dit gebeurt door middel van een 
aangepaste inrichting van het openbaar domein en de inpassing van 
nieuwe bebouwingstypes op de overgang tussen straat en landschap. 
Hierbij wordt eveneens gestreefd naar een (selectieve) positieve 
beeldvorming van de bestaande lintbebouwing. 

- Voor de inrichting van het openbaar domein worden algemene 
richtlijnen vastgelegd, die moeten leiden tot een homogeen en 
uniform beeld. De lusstructuur moet een gemeenschappelijke 
band vormen tussen de verschillende deelkernen en de diverse 
landschappen van de gemeente. 

- Tegelijkertijd wordt de ruimtelijke beleving langsheen deze 
lusstructuur versterkt door middel van plaatselijke accenten, 
zoals een plein, een beeldbepalend gebouw of 
gebouwencomplex, een visueel en ruimtelijk perspectief op het 
open landschap, … Aanknopingspunten hiervoor zijn 
bijvoorbeeld een kruispunt, een toegang tot een achterliggend 
gebied, een doorgang van een beek of een open zicht op het 
landschap. Binnen het homogene kader van het openbaar 
domein bieden deze accenten een verscheidenheid van beelden 
en ervaringen. 

3.8.2 gewenste ruimtelijke structuur 

EEN VERNIEUWENDE LANDELIJKE ARCHITECTUUR ALS AANZET TOT 
TRANSFORMATIE VAN HET WOONLINT 

Voor de lusstructuur wordt gestreefd naar een vernieuwde relatie 
tussen het openbaar domein en het landschap. De strikte scheiding 
tussen de openbare zijde aan de straat enerzijds en de private zijde aan 
de kant van het landschap anderzijds wordt op een evenwichtige 
manier vervangen door een selectieve en gerichte transparantie, zonder 
afbreuk te doen aan de privacy van de woningen. De ontwikkeling van 
een hedendaagse, landelijke woonvorm, die hier op inspeelt, wordt 
aangemoedigd (bv. bel-etagewoningen, een specifieke tuinaanleg in het 
verlengde van het landschap, …). De lusstructuur kan op deze manier 
een boeiende staalkaart vormen van nieuwe, landelijke woningtypes in 
Sint-Niklaas. 

Het globale beeld van een continue bebouwing in een groen kader blijft 
behouden. De bebouwing betreft hoofdzakelijk woningen. De 
woningen komen volledig terecht in de daartoe bestemde zones op het 
gewestplan. Er worden geen bijkomende zones bestemd voor 
woningbouw. Het betreft woningbouw van vrijstaande woningen of 
koppelbouw van 2 à 3 bouwlagen, op enige afstand van de rooilijn. 
Binnen de kernen of aan de rand ervan zijn eveneens kleinschalige 
meergezinswoningen mogelijk (bv. appartementen als poort tot een 
achterliggend project). 
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EEN UNIFORM OPENBAAR DOMEIN ALS CONTINUE LEIDRAAD 

De inrichting van het openbaar domein vormt de basis van het 
uniforme karakter van de lusstructuur. De aanleg van het openbaar 
domein van deze lusstructuur moet kaderen binnen een globaal 
concept, dat toelaat om de uitvoering ervan te faseren. Elke 
gedeeltelijke inrichting moet dan gebeuren binnen het globaal concept, 
zodat op termijn een uniform geheel ontstaat. 

Het openbaar domein legt de verbinding tussen de verschillende 
deelkernen van Sint-Niklaas, en dit zowel voor het autoverkeer als 
voor fietsverkeer en openbaar vervoer. De inrichting van de 
lusstructuur moet afgestemd zijn op een veilige en leefbare 
gezamenlijke verkeersafwikkeling voor de verschillende vervoersmodi. 
Aandacht moet dan ook uitgaan naar de combinatie van de 
verkeersfunctie en de verblijfsfunctie. Een aangepast snelheidsbeleid is 
hier aan de orde. De straat vormt immers een belangrijk onderdeel van 
de leefwereld van de bewoners (en van de kinderen). 

 

 

PUNCTUELE ACCENTEN ALS RUIMTELIJKE RITMERING 

Langsheen het tracé van de lusstructuur worden op enkele plaatsen 
ruimtelijke accenten aangebracht. Deze ruimtelijke accenten 
doorbreken de uniformiteit van het openbaar domein van de 
lusstructuur en creëren, binnen een homogeen kader, een afwisselende 
beleving van de ruimte. 

De punctuele accenten worden aangebracht op basis van specifieke 
ruimtelijke elementen die aanwezig of wenselijk zijn in het gebied. 
Aanleiding voor het aanbrengen van een accent kan onder meer zijn: 
de overgang naar het centrumgebied van een deelkern, de doorgang 
van een beek, een kruispunt, een zicht op het open landschap, de 
aanwezigheid van een bos, … De inrichting van de weg, de constellatie 
van de bebouwing of de inbreng van groenelementen spelen hier op in. 

- Het deel tussen Sint-Niklaas en Puivelde (Nauwstraat – 
Marktstraat) is een strook met residentiële bebouwing. Ter 
hoogte van de Vlyminckshoek (N403) en van de Bosstraat sluit 
de lus aan op enerzijds het stedelijk gebied Sint-Niklaas en 
anderzijds op de kern van Puivelde. Dit wordt duidelijk 
gemaakt in de inrichting door de aanleg van een poort. 
Belangrijke knooppunten zijn het kruispunt met de Eikenlaan 
en dat met de Gentstraat. De doorgang van de Molenbeek 
wordt ruimtelijk geaccentueerd, waardoor een relatie gelegd 
wordt met de open ruimte. Dit is mogelijk vanwege de 
beschikbare ruimte die er is langs het tracé, dat gereserveerd is 
op het gewestplan voor de doortrekking van de N41. 
Langsheen dit deel van de lusstructuur worden ook een aantal 
voetwegen en open zichten gevrijwaard naar de open ruimte 
toe. Tevens wordt een groenverbinding tot stand gebracht 
tussen de verschillende bosgehelen van de Z-vormige 
bosstructuur (Puivelde – Gouden Leeuw – Bleekakkers – Kuil 
enerzijds en de bossen op het grondgebied van Sint-Pauwels 
anderzijds). 
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- Het deel tussen Puivelde en Sinaai (Kruisstraat – Puiveldestraat 
– Molenstraat) is het meest open deel van de lusstructuur, 
omdat er over een grote afstand geen woningen staan aan de 
ene kant van de weg. Deze strook wordt gevrijwaard van niet-
agrarische bebouwing, zodat het zicht op het landschap 
behouden blijft. Ook nabij de Molenstraat wordt een directe 
zichtrelatie met de open ruimte gevrijwaard. De doorgangen 
van de Armentruienbeek en van de Ransbeek worden 
ruimtelijk geaccentueerd in het straatbeeld. Belangrijke punten 
langsheen deze weg zijn het kruispunt met de Helsvuurstraat – 
Ransbeekstraat, dat met de Molenstraat en dat met de 
Stenenmuurstraat. 

- Het deel tussen Sinaai en Belsele (Wijnveld – Schrijberg (N446) 
– N70) is praktisch over de volledige lengte dicht bebouwd. In 
bepaalde gevallen zijn ook achterliggende gebieden bebouwd 
(Mezenstraat, Wijnveld, Hemelsbreedte, …). Poorten vormen 
de overgangen naar het centrumgebied van Sinaai en van 
Belsele. Ruimtelijke accenten worden aangebracht ter hoogte 
van de doorgang met de Ruiselaarbeek en met een zijbeek van 
de Belselebeek. Doorheen de lusstructuur loopt een 
groenverbinding tussen het boscomplex Puivelde – Gouden 
Leeuw – Bleekakkers – Kuil enerzijds en het gebied Hanewee – 
Luitentuit anderzijds. Ook de bosstructuur van het Patersbos 
wordt versterkt. Belangrijke kruispunten zijn dat met de 
Wilgenstraat – Limietstraat, dat met de Populierenstraat, dat 
met de Bellemansstraat – Hemelsbreedte, dat met de spoorlijn, 
en tenslotte dat met de N70. Een deel van de lusstructuur 
verloopt via de N70.  

- Het deel tussen Belsele en Sint-Niklaas (Rozenlaan – Tuinlaan) 
wordt gekenmerkt door een versnipperde bebouwing met een 
divers karakter. Een essentieel element in dit deel van de 
lusstructuur is het behoud van een open-ruimtecorridor tussen 
Belsele en Sint-Niklaas. De kernen van Sint-Niklaas en Belsele 
mogen niet aan elkaar groeien. Dit wordt bereikt door een 
omvangrijke zone te voorzien waar de bebouwing niet verder 
mag toenemen. Andere relaties met de open ruimte zijn eerder 
kleinschalig. Enkel ter hoogte van het tuincentrum komt over 
een grote afstand geen bebouwing voor. 

- De twee delen van de lusstructuur in Nieuwkerken 
(Klapperbeekstraat – Huis ten Halve – Turkyen (N451) en 
Nieuwkerkenstraat – Heihoekstraat) vertonen een meer 
gesloten en verstedelijkt karakter. Bovendien verlopen de 
overgangen tussen de open ruimte en de kern geleidelijker en 
minder duidelijk. Enkel langs de Klapperbeekstraat – Huis ten 
Halve – Turkyen (N451) zijn nog enkele relaties met de open 
ruimte mogelijk. Belangrijk hierin zijn de doorgang van de 
Klapperbeek en twee openingen naar het landschap toe. De 
kruispunten met de Uilenstraat en met de Meesterstraat 
worden ruimtelijk geaccentueerd. De Nieuwkerkenstraat is 
dicht bebouwd en ook de Heihoekstraat kent een vrij dichte 
bebouwing. De relatie met het landschap is hier praktisch 
afwezig en kan enkel gerealiseerd worden door enkele 
doorsteken van voetwegen. In de Heihoekstraat kan nog een 
groenverbinding gelegd worden met de open ruimte. 
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ZONEVREEMDE ACTIVITEITEN ALS LAAGDYNAMISCHE BIJDRAGE TOT 
DE DIVERSITEIT VAN DE LUSSTRUCTUUR 

Verspreid tussen de woningen komen andere, soms zonevreemde 
activiteiten voor. Deze bestaande functies kunnen behouden blijven 
indien ze geen bijkomende ruimtelijke dynamiek met zich mee brengen 
en indien ze geen afbreuk doen aan de natuurlijke en agrarische 
structuur. Ze dragen bij tot de ruimtelijk-functionele diversiteit van de 
lusstructuur. Ook voor deze functies geldt het principe van een 
selectieve transparantie tussen openbaar domein en landschap. 
Eventuele uitbreidingen zijn mogelijk in de breedte, maar worden 
beperkt in de richting van het landschap en de open ruimte. 

In de lusstructuur worden geen bijkomende kleinhandel, voorzieningen 
of bedrijvigheid ingericht. Deze functies horen in principe thuis in de 
deelkernen of in de daartoe bestemde zones. 

 

Kaart 40. Gewenste ruimtelijke structuur van de lusstructuur 

 

3.8.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- globaal inrichtingsplan openbaar domein / streefbeeld van de 
weg 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- opmaak globaal plan voor de punctuele accenten, waaronder: 

o de ‘poorten’ die toegang geven tot de deelkernen, tot 
achterliggende projecten en voor de doorgangen van de 
beken 

o te vrijwaren doorsteken en zichtrelaties naar de open 
ruimte toe 

o zones voor kleinschalige verdichting in aansluiting bij 
de deelkernen 

- opstellen van een informatiebrochure met voorbeelden van 
vernieuwende, landelijke architectuur 
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3.9 Z-vormige bosstructuur 

3.9.1 beleidsdoelstellingen 

De Z-vormige bosstructuur is een regionale ruimtelijke structuur, die 
gedeeltelijk over het grondgebied van Sint-Niklaas loopt. Het is een 
brede strook met een grote concentratie bossen op de aanwezige stuif-
zandruggen. Deze bossen bezitten een belangrijke ecologische en land-
schappelijke waarde en oefenen een grote aantrekkingskracht uit op 
bepaalde functies: wonen, sport en recreatie, jeugdvoorzieningen, … 
Ten zuiden van de stad Sint-Niklaas wordt de Z-vormige bosstructuur 
doorsneden door de E17 en versnipperd door de regionale bedrijvig-
heid, het recreatiedomein De Ster en het militair domein Westakkers. 
Ook de landbouw maakt een wezenlijk onderdeel uit van deze Z-
vormige bosstructuur. 

Het ruimtelijk beleid is in de eerste plaats gericht op het behoud, de 
versterking en de uitbreiding van de bossen. Hierbij wordt gestreefd naar 
de verdere uitbouw van de ecologische potenties van de bossen en naar 
de versterking van de landschappelijke structuren. Dit betekent dat er 
enerzijds aandacht besteed wordt aan een natuurgericht beheer van de 
diverse boskernen (bv. door omzetting van naaldbos naar loofbos) en 
anderzijds dat er ecologische verbindingen tot stand gebracht worden 
tussen deze boskernen. Hierdoor ontstaat een samenhangend netwerk, 
dat de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de Z-vormige 
bosstructuur ten goede komt. Zeker in het zuidelijk deel van Sint-
Niklaas zijn maatregelen noodzakelijk om de versnippering van het 
gebied tegen te gaan.  

In tweede instantie wordt een multifunctioneel gebruik van de bosstruc-
tuur nagestreefd. Dit houdt het behoud in van de functionele variatie 
in de deelruimte en een sterkere ruimtelijk-functionele profilering van 
de verschillende boscomplexen. De functionele variatie komt tot uiting 
in de aanwezigheid en de uitbouw van zowel typische open-
ruimtefuncties, zoals de landbouw en de natuur, als van meer stedelijke 
functies, zoals wonen en bedrijvigheid. De bossen lenen zich eveneens 
tot een laagdynamisch recreatief medegebruik. Het profiel van de ver-
schillende boscomplexen wordt verscherpt, zodat ze elk een eigen iden-
titeit en uitstraling krijgen. 

De ontwikkeling van het bos en van hoogstammig groen verzekert de 
ruimtelijke samenhang van de Z-vormige bosstructuur, ondanks de 
rijke variatie aan verschillende functies en soorten ruimtes. Op deze 
manier ontstaat een plaatselijk gesloten landschap, in tegenstelling tot 
de meer open landbouwgebieden van het Lokerse Houtland en het 
Waasland. Het bos en het hoogstammig groen vormen de bindende 
elementen van deze deelruimte. 
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3.9.2 gewenste ruimtelijke structuur 

Basiscomponenten van de Z-vormige bosstructuur vormen de groot-
schalige, min of meer aaneengesloten bosgehelen: 

- Puivelde – Gouden Leeuw – Bleekakkers – Kuil; 
- Hanewee – Luitentuit; 
- Patotterij – Muizenberg (grotendeels op het grondgebied van 

de gemeente Waasmunster); 
- Puitvoet; 
- De Ster – Westakkers. 

Deze gehelen worden in hun interne samenhang versterkt en onderling 
met elkaar verbonden door groene linten doorheen het agrarisch ge-
bied. Deze groene linten worden uitgebouwd op basis van de aanwezi-
ge ecologische infrastructuur zoals beken en kleine landschapselemen-
ten. 

Binnen de Z-vormige bosstructuur wordt een onderscheid gemaakt 
tussen enerzijds een westelijke tak, die zich in het buitengebied bevindt, 
en anderzijds een zuidelijke tak, die zich grotendeels in het stedelijk 
gebied bevindt. In de westelijke tak staat de ontwikkeling van het bos 
en van de agrarische ruimte voorop, terwijl er voor andere functies 
(wonen, recreatie, …) sprake is van medegebruik. Zo komt dit gebied 
van de deelruimte in aanmerking voor een kleinschalig en laagdyna-
misch recreatief medegebruik. In de zuidelijke tak daarentegen staat de 
ontwikkeling van stedelijke functies (bedrijvigheid, wonen, recreatie, 
stedelijke landbouw, …) voorop, terwijl de bosstructuur er in onderge-
schikte mate aanwezig is. 

 

 

VIJF GROTE BOSCOMPLEXEN MET EEN SPECIFIEK RUIMTELIJK-
FUNCTIONEEL PROFIEL 

Voor de vijf boscomplexen staat de versterking van de natuurwaarden 
voorop en van de interne samenhang van het gebied. Een natuurgericht 
beheer is hier aan de orde (bestendigen van boskerngebieden, omzetten 
van naaldbos naar loofbos, herstel van heidevegetatie, voorzien van 
overgangszones tussen het open gebied en het bos, …). Daarbij moet 
rekening gehouden worden met de intrinsieke landschapskenmerken 
(bv. mozaïekpatroon). Bosuitbreiding wordt bij voorkeur voorzien 
aansluitend bij deze bestaande boscomplexen. 

De bosgehelen vormen geen homogeen bosgebied. Andere functies zijn 
er aanwezig: landbouw, wonen, recreatie, … De ruimtelijke ontwikke-
ling van deze functies moet steeds afgewogen worden ten opzichte van 
de natuurlijk-landschappelijke kwaliteiten van het betreffende bos-
complex. Zo vormt de kwetsbaarheid van de bodem een belangrijke 
factor (onder meer voor het lozen van afvalwater, oppompen van wa-
ter, …). Activiteiten die de samenhang en de structuur van het bosbe-
stand aantasten zijn niet toegelaten. De wenselijkheid van de aanwe-
zigheid van diverse functies in het bosgebied moet steeds gebiedsgericht 
afgewogen worden. 

- Het centrale boscomplex Puivelde – Gouden Leeuw – Bleekak-
kers – Kuil vormt een groot gebied met een specifiek mozaïek-
patroon van gesloten bosgehelen en open landbouwgebieden. 
De afwisseling tussen gesloten en open ruimtes creëert een ster-
ke landschappelijke diversiteit. Bij de verdere uitbouw van de 
bossen dient hiermee rekening gehouden te worden. De nadruk 
ligt op de versterking van de ecologische kwaliteiten van dit ge-
bied. Daarom worden er strenge beperkingen opgelegd ten 
aanzien van woningbouw, bedrijvigheid en recreatie in dit ge-
bied. 
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De landbouw komt verweven voor met het bos. Aan de rand 
van het bos komen toeristisch-recreatieve gebieden voor. Deze 
worden niet verder uitgebreid en er wordt gestreefd naar een 
landschappelijke en ecologische inpassing van deze gebieden in 
het bosgeheel. Vanuit dit boscomplex wordt eveneens de relatie 
gelegd met de boskernen die aanwezig zijn in de kern van Belse-
le. 

- Het gebied Hanewee – Luitentuit omvat eveneens enkele waar-
devolle bossen. Landbouw en bos komen hier verweven voor in 
een afwisseling van gesloten en open ruimtes. De verspreide 
toeristisch-recreatieve gebieden kunnen behouden blijven, mits 
een landschappelijke inpassing. Waar mogelijk wordt een be-
perkte bosuitbreiding nagestreefd van bestaande bossen. 

- De uitloper van de Patotterij en Muizenberg (grotendeels op het 
grondgebied van de gemeente Waasmunster) vormt een aan-
eengesloten boskern, waarvoor het behoud en de uitbreiding 
voorop staan. Van hieruit wordt de relatie gelegd met de bos-
kernen die aanwezig zijn in Belsele. 

- Puitvoet wordt verder uitgebouwd tot een volwaardig stadsbos. 
Hiertoe worden de bestaande bossen uitgebreid en aangelegd 
met een ecologische en een natuureducatieve functie en in func-
tie van zachte recreatie voor de stedeling. Hiertoe wordt de vol-
ledige oppervlakte ingenomen die bestemd is op het gewestplan 
als parkgebied. De verdere uitbreiding van bedrijven, woningen 
of handelszaken in het parkgebied wordt tegengegaan. De rela-
tie van Puitvoet met het stadscentrum wordt verbeterd en aan-
gepast in functie van het openbaar vervoer en de fiets. 

- De boskern aan De Ster, de Vossekotstraat en het militair do-
mein Westakkers is een omvangrijke gesloten structuur. De 
waardevolle elementen worden behouden en verder ontwik-
keld. Tussen de boskern en de vallei van de Barbierbeek wordt 
een verweving van landbouw en natuur vooropgesteld. Voor 
De Ster moet een combinatie gezocht worden tussen een ont-
wikkeling van de dynamische toeristisch-recreatieve activiteiten 
enerzijds en de versterking van de ecologische kwaliteit ander-
zijds. Dit gebeurt binnen de huidige grenzen van de site. Op 
termijn dient zich ook een mogelijke herbestemming aan van 
het militair domein Westakkers. Nu reeds kunnen een aantal 
denkpistes ontwikkeld worden, die in een later stadium verder 
moeten uitgewerkt en onderzocht worden. Een belangrijke 
randvoorwaarde voor mogelijke invullingen is het behoud van 
het bestaande bos. Aan de gebouwen kan een bestemming ge-
geven worden van openbare voorzieningen zonder loketfunctie, 
toeristisch-recreatieve activiteiten (bv. verblijfsrecreatie, jeugd-
voorzieningen), enz. 

 

 

GEBIEDSGERICHTE GROENE LINTEN ALS RELATIE TUSSEN DE BOS-
COMPLEXEN 

Tussen de grote boscomplexen bevinden zich gebieden waar andere 
functies domineren (landbouw, industrie of wonen). Doorheen deze 
gebieden worden groene linten ontwikkeld, die de verschillende grote 
boscomplexen onderling met elkaar verbinden. Deze groene linten 
kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden (het voorzien 
van bosuitbreiding en bosaanplanting als stapstenen voor een verbin-
ding, het planten van hoogstammige bomen, het ontwerpen en realise-
ren van een lineaire hoogstammige groenstructuur, …). 
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- Het gebied aan de Marktstraat kent een verspreide aanwezig-
heid van kleine boskernen. Deze worden eventueel aangevuld 
en gehanteerd als stapstenen in een bosverbinding richting Sint-
Pauwels en Kemzeke. 

- Tussen de Boskapel en Hanewee voorzien kleinere boselemen-
ten en kleine landschapselementen de verbinding. Ook de be-
staande groenelementen van de wijken rond Wijnveld – He-
melsbreedte worden in functie hiervan versterkt. 

- In het gebied Hogekouter – Neerkouter – Kettermuit is het 
agrarisch grondgebruik dominant. Het is een gebied met ver-
stedelijkte kenmerken door de aanwezigheid van de N41 en van 
een hoogspanningsleiding en door het open zicht op de stad. 
De bestaande boskernen worden behouden en doorheen dit ge-
bied wordt een ecologische relatie gelegd met Puitvoet. Ten 
zuiden van dit gebied bevindt zich de stedelijke begraafplaats. 
Hier wordt een landschappelijke inkleding vooropgesteld aan 
de rand van de bosstructuur. Zeker bij de inplanting van een 
nieuw crematorium dient hieraan aandacht besteed te worden. 

- Het creëren van een groen lint doorheen het industrieterrein is 
niet eenvoudig. Er wordt gestreefd naar een continue 
groenstructuur doorheen het bedrijventerreinen door middel 
van het stimuleren van aanplantingen van bomenrijen of lineai-
re groenelementen door de bedrijven zelf. Bestaande boskernen 
in het bedrijventerrein worden zoveel mogelijk gevrijwaard. 
Tevens wordt gestreefd naar een ruimtelijke buffering ten op-
zichte van de omliggende woningen. 

- De gebieden Hamelveld, Kloottiende en Tweede Moerput zijn 
stedelijke landbouwgebieden. Door middel van het behoud van 
de bestaande boskernen en de uitwerking van kleine land-
schapselementen wordt de relatie gelegd tussen Puitvoet en De 
Ster32. 

In de gebieden waar de groene linten voorzien worden, blijft de be-
staande hoofdfunctie behouden (landbouw, industrie of wonen). Deze 
bestaande functies dragen dan bij tot de landschapsopbouw van de Z-
vormige bosstructuur. Specifiek voor het agrarisch gebied krijgt de 
landbouw alle kansen tot ontwikkeling en wordt hoofdzakelijk de 
grondgebonden landbouw gestimuleerd. Ook kunnen mogelijkheden 
geboden worden tot een beperkt recreatief medegebruik van het gebied 
(hoevetoerisme, plattelandstoerisme, …). De uitbouw van serres in de 
Z-vormige bosstructuur wordt niet wenselijk geacht. 

 

 

DE BEKEN ALS RELATIES MET HET OMLIGGENDE OPEN LANDSCHAP 

De Molenbeek, de Ransbeek en de Belselebeek vormen waardevolle 
natuurverbindingen doorheen de Z-vormige bosstructuur, die tevens 
de relatie leggen tussen de bosgehelen en het open agrarische land-
schap. Hierbij wordt werk gemaakt van een meer natuurlijke inrichting 
van de beken, binnen het kader van de verbetering van de waterhuis-
houding van het gebied. Dit betekent dat er een natuurlijke inrichting 
van de oevers moet gebeuren, dat er moet gezorgd worden voor beek-
begeleidende beplanting, enz. Tevens kunnen wandelpaden aangelegd 
worden langsheen de beken. 

                                                         

32 Zie hiervoor het voorontwerp gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Sint-Niklaas, maart 2005. 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  239  

De bovenloop van de Barbierbeek loopt doorheen het regionale bedrij-
venterrein aan de E17. Ook hier wordt gestreefd naar een meer natuur-
lijke inrichting van de beek. Daarbij wordt tevens werk gemaakt van 
een buffer tussen de woningen langs de Hoge Heerweg en de bedrijven 
van het Oostjachtpark. 

De ringgracht vormt een verbinding naar het stadsuitbreidingsproject 
De Winningen toe. Deze nieuw aan te leggen waterloop doorsnijdt het 
agrarisch gebied zonder meer, maar vormt binnen het stedelijk gebied 
de drager van een groenstructuur. 

 

 

WOONWIJKEN EN –LINTEN ALS RESIDENTIËLE GROENGEBIEDEN 

Binnen de Z-vormige bosstructuur in het buitengebied bevinden zich 
enkele woonwijken en woonlinten. Deze kunnen zich ontwikkelen bin-
nen een groen kader, waarbij geen bijkomend juridisch aanbod meer 
gecreëerd wordt. 

Voor de wijken rond Wijnveld en Hemelsbreedte wordt gestreefd naar 
de inplanting van kleinschalige groenelementen, die de situering van 
het gebied binnen de Z-vormige bosstructuur duidelijk maken. Het 
Patersbos speelt hier een belangrijke rol in. Aan de noordkant van deze 
wijken (bebouwing langs de Hooimanstraat) worden de kleine bosker-
nen uitgebreid als onderdeel van de Z-vormige bosstructuur. 

Voor het woonpark wordt gestreefd naar een versterking van de ecolo-
gische waarde van het bosgebied en het behoud van de grootschalige 
perceelsstructuur. 

Het woonlint langs de Heimolenstraat, de Kiemerstraat en de Waas-
munstersesteenweg worden eveneens beschouwd als woonlinten in de 
open ruimte. Er wordt een invulling nagestreefd van vrijstaande resi-
dentiële bebouwing in een lage dichtheid. 

 

 

HET STEDELIJK RASTER ALS VERDICHTE WOONLINTEN 

Eveneens in de Z-vormige bosstructuur bevinden zich enkele woonlin-
ten binnen de afbakening van het stedelijk gebied. 

Voor de woonlinten die zich bevinden tussen de industriegebieden gel-
den dezelfde ontwikkelingsperspectieven als voor de woonlinten in de 
open ruimte. Ze worden ingevuld met vrijstaande residentiële bebou-
wing in een lage dichtheid. Het is immers niet wenselijk om tussen de 
bedrijventerreinen een groot bijkomend woningaanbod te creëren. 
Binnen deze woonlinten is ook een functionele verbreding mogelijk 
onder de vorm van afgeleide functies van de bedrijvigheid (kantoren, 
horeca, …), en dit binnen de ruimtelijke draagkracht van de woonlin-
ten. 

De woonlinten die een stedelijke open ruimte ontsluiten worden verder 
ontwikkeld tot een stedelijk woonraster. Langsheen de wegen kan een 
verdichting van het wonen plaatsvinden, terwijl de binnengebieden 
gevrijwaard worden als open ruimtes. Binnen deze open ruimtes be-
staat de mogelijkheid voor stedelijke landbouw, passieve recreatie en 
bosuitbreiding. Langsheen de wegen wordt de inplanting vooropge-
steld van nieuwe stedelijke woningtypes, waarbij aandacht besteed 
wordt aan de relatie met de open binnengebieden. 

 

 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  240  

REGIONALE BEDRIJVENTERREINEN ALS ONDERSTEUNING VAN DE 
ECONOMISCHE DRAAGKRACHT VAN DE STAD 

Aan het op- en afrittencomplex van de E17 bevinden zich, op het 
grondgebied van Sint-Niklaas, vier grootschalige bedrijventerreinen 
(Industriepark-West, Industriepark-Noord, Oostjachtpark, TTS Sint-
Niklaas). Deze bedrijventerreinen zijn opgenomen binnen de afbake-
ning van het stedelijk gebied Sint-Niklaas. Ze worden verder ontwik-
keld als regionale bedrijventerreinen. 

Bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein moet aandacht 
besteed worden aan de landschappelijke inrichting van de terreinen. 
Mogelijkheden om op de bedrijventerreinen kleinschalige boskernen of 
aanplantingen van hoogstammige bomen te doen moeten onderzocht 
worden. 

 

 

LANDSCHAPPELIJK INGEPASTE INFRASTRUCTUREN 

Het zuidelijk been van de Z-vormige bosstructuur wordt doorsneden 
door enkele belangrijke infrastructuren: de N41, de Prins Alexander-
laan (N16), de aan te leggen oostelijke tangent van de ring en de spoor-
lijn Sint-Niklaas – Mechelen. Er wordt gestreefd naar een landschappe-
lijke inpassing van deze infrastructuren in het gebied van de bosstruc-
tuur. Bovendien moeten de mogelijkheden onderzocht worden om 
ontsnipperingsmaatregelen te nemen, zodat de barrièrewerking van de 
infrastructuren kan verminderd worden. 

 

 

ZONEVREEMDE ACTIVITEITEN ALS BEBOUWDE UITZONDERINGEN IN 
DE OPEN RUIMTE 

De zonevreemde constructies en activiteiten in de Z-vormige bosstruc-
tuur kunnen behouden blijven indien ze geen afbreuk doen aan de bos-
structuur, goed bereikbaar zijn en landschappelijk geïntegreerd zijn 
met de bosstructuur. Kleine uitbreidingen zijn toegestaan, mits het 
versterken van de integratie van de site door een percentage bos op 
eigen terrein te voorzien. Bij uitdoving wordt de bosfunctie of de land-
bouwfunctie verder uitgebouwd. 

Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat er niet geraakt wordt aan de 
ecologisch waardevolle boskernen. Zo kunnen bedrijven gelegen aan 
de rand van Puitvoet geen enkele uitbreiding krijgen in de richting van 
het parkgebied. 

 

Kaart 41. Gewenste ruimtelijke structuur van de Z-vormige bosstructuur 
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3.9.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- opmaak RUP Puitvoet 

- opmaak inrichtingsplan groen lint tussen Puitvoet en De Ster 

- opmaak inrichtingsplan stedelijke begraafplaats en 
crematorium 

- opmaak schetsontwerp voor de verdichting van het stedelijk 
woonraster 

- opmaak verordening bosuitbreiding (aan elke nieuwe 
ontwikkeling op het vlak van wonen, bedrijvigheid, recreatie, 
voorzieningen, enz. wordt een bosuitbreiding gekoppeld) 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- opmaak inrichtingsplan Molenbeek 

- opmaak RUP groen lint tussen gebied Gouden Leeuw – 
Boskapel en het gebied Hanewee – Luitentuit, met een 
inrichting van de Belselebeek 
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3.10 valleigebied 

3.10.1 beleidsdoelstellingen 

Het valleigebied van de Moervaart en het kanaal van Stekene is een 
natuurlijk en landschappelijk bijzonder waardevol gebied. Het betreft 
de lager gelegen gronden in het westen van het grondgebied van de 
gemeente. Het valleigebied is een prachtig landelijk gebied, met bossen 
en graslanden in het patroon van de historische ontginning. De ooste-
lijke begrenzing van het valleigebied, naar het Lokerse Houtland toe, is 
op bepaalde plaatsen heel scherp en verloopt op andere plaatsen heel 
geleidelijk. 

Het valleigebied wordt in stand gehouden als een stiltegebied. Streef-
doel is om de authenticiteit van dit homogeen en rustig landelijk gebied 
te behouden en waar mogelijk – of noodzakelijk – te versterken. De 
open ruimte wordt hier volledig gevrijwaard en het behoud van de lan-
delijkheid staat voorop. Activiteiten, die de rust en de stilte van het 
gebied in het gedrang brengen, worden geweerd. Tevens wordt in dit 
gebied gestreefd naar het vrijwaren van de nachtelijke duisternis en 
wordt lichtvervuiling tegengegaan. 

De natuurlijk-landschappelijke waarden van het gebied worden behou-
den en versterkt. Dit houdt onder meer een verder natuurgericht be-
heer in van de aanwezige bossen, een herwaardering van de graslanden, 
het behoud en de versterking van de kleine landschapselementen en een 
kwalitatief beken- en grondwaterpeilbeheer. Ook de landbouw moet in 
het valleigebied bijdragen tot de versterking van de natuurlijk-
landschappelijke waarden en tot de ontwikkeling van het valleigebied 
als stiltegebied. Een verdere uitbreiding en intensivering van de land-
bouwbedrijvigheid wordt dan ook niet toegestaan. 

 

3.10.2 gewenste ruimtelijke structuur 

HEIRNISSE ALS ECOLOGISCHE KERN OP VLAAMS NIVEAU 

Het bosgebied van de Heirnisse vormt de natuurlijke kern van het 
valleigebied. Een natuurgericht beheer met behoud van de landschap-
pelijke kenmerken staat hier voorop. De ontginningsdreven, die een 
dambordvormig patroon vormen, blijven behouden als structuur van 
het gebied. Het gebied sluit aan bij het bosgebied Vettemeers op het 
grondgebied van de gemeente Lokeren. 

 

 

MEERSEN VAN DE MOERVAART EN HET KANAAL VAN STEKENE 

De meersen langsheen de Moervaart en het Kanaal van Stekene vor-
men een open landschap met een smalle, langwerpige percelering. Dit 
ecologisch waardevol landschap wordt behouden en versterkt in zijn 
typische kenmerken. Voor de Moervaart en het kanaal van Stekene 
wordt een meer natuurlijke inrichting en beheer van de oevers voorop-
gesteld. Hiervoor is het noodzakelijk om een inrichtingsplan op te stel-
len, gekoppeld aan een beheersvisie voor het gebied. Dit is eveneens 
een gebied van Vlaams niveau. 
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HET DAMBORDPATROON VAN DE FONDATIE 

Het gebied van de Fondatie wordt gekenmerkt door een dambordvor-
mig patroon van kaarsrechte dreven. Binnen het grootschalige patroon 
komt een afwisseling voor van bossen, natuurgebieden en extensieve 
graslanden. Een landschappelijke inrichting van de dreven en van de 
waterlopen staat voorop. Ze behouden hun structurerend karakter in 
het gebied. Het gebied wordt gevrijwaard van bebouwing of versnippe-
ring. Voor de wegen en de dreven in het gebied worden volledig mono-
lithische verhardingen geweerd. 

Het dambordpatroon van dreven vormt het ruimtelijk kader voor een 
tweevoudige functionele invulling van het gebied: natuur in het noor-
delijk deel en landbouw in het zuidelijk deel. Beide functies moeten de 
ruimtelijk-landschappelijke kenmerken van het gebied respecteren. 

- Het noordelijk deel van de Fondatie is gericht op natuurbe-
houd en natuurontwikkeling. 

- Het zuidelijk deel wordt voorbehouden voor landbouwgebruik. 
Hier krijgt de grondgebonden landbouw voldoende kansen om 
zich professioneel te ontwikkelen. 

 

 

HET EXTENSIEF LANDBOUWGEBIED PAPELAAR 

Het noordelijk deel van het valleigebied is een landbouwgebied met een 
dominant graslandgebruik. Er wordt gestreefd naar het behoud van 
deze graslanden, die typisch zijn voor valleigebieden. Hun potentieel 
ecologische waarde heeft te maken met de aanwezigheid van een mer-
gelsubstraat. Het historisch permanent grasland wordt beschermd. De 
precieze afbakening van het gebied gebeurt in een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. 

 

 

HONDSNEST EN V.O.S. REINAERT ALS BEBOUWDE UITZONDERING 

De ontwikkeling van het valleigebied tot stiltegebied heeft tot gevolg 
dat de zonevreemde activiteiten geweerd worden. Het herlokalisatie-
proces van de zonevreemde activiteiten wordt begeleid door de ge-
meente. 

Op de rand van het valleigebied bevinden zich het recreatieterrein 
V.O.S. Reinaert en de (zonevreemde) woninggroepering Hondsnest. Ze 
kunnen behouden blijven als bebouwde uitzonderingen in het valleige-
bied33. 

- Het recreatieterrein V.O.S. Reinaert wordt beperkt tot het ge-
deelte dat aangeduid is op het gewestplan als zone voor dagre-
creatie. Voor de zonevreemde activiteiten wordt geen planolo-
gische oplossing aangereikt. Ze dienen op termijn te herlokali-
seren, in overleg met de gemeente. 

- De woninggroepering Hondsnest wordt geselecteerd als een 
woonkorrel. De woonkorrel kan behouden blijven als een apar-
te entiteit. De ontwikkelingsperspectieven voor de individuele 
woningen worden gekaderd in een toekomstvisie voor de totale 
woninggroep en houden rekening met de ligging in een waar-
devol landschap. Het aantal woningen van de woonkorrel mag 
niet toenemen. 

 

Kaart 42. Gewenste ruimtelijke structuur van het valleigebied 

                                                         

33 Indien deze bebouwing opgenomen wordt in een ruimtelijk kwetsbaar gebied 
zullen de bovenlokale overheden (Vlaams gewest of provincie Oost-Vlaanderen) de 
ontwikkelingsperspectieven bepalen. 
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3.10.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- overleg met het Vlaams gewest en met de provincie Oost-
Vlaanderen ivm. opstellen van richtlijnen voor het vrijwaren 
van het stiltegebied 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- opmaak inrichtingsplan natuurontwikkeling in het gebied 
Fondatie 

- opmaak RUP dominant graslandgebruik in het gebied Pape-
laar 

- opmaak inrichtingsplan en beheersvisie Moervaartmeersen 
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3.11 Lokerse Houtland 

3.11.1 beleidsdoelstellingen 

Het Lokerse Houtland vormt een vrij brede landbouwstrook in de om-
geving van Sinaai en Zwaanaarde. Het is een landschappelijk waarde-
vol gebied, dat bestaat uit open landbouwgebied met grote kavels. De 
bebouwing is op bepaalde plaatsen nog vrij schaars en de versnippering 
door infrastructuur is beperkt. Hier primeert de open ruimte. Typisch 
zijn de knotbomenrijen, die echter langzamerhand verdwijnen, waar-
door het landschap meer open wordt. 

Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud en de versterking van de 
landbouw in het Lokerse Houtland. Het agrarische grondgebruik in 
functie van de beroepslandbouw wordt ruimtelijk ondersteund. De 
nadruk ligt op de grondgebonden landbouw34. Voor de landbouw 
wordt zoveel mogelijk geschikte grond behouden. In functie hiervan 
wordt de open ruimte maximaal gevrijwaard en worden richtlijnen 
opgesteld voor de landbouwbedrijfszetels. 

Daarnaast wordt gestreefd naar het behoud en het herstel van de typi-
sche landschapskenmerken van het Lokerse Houtland, zoals de knot-
bomenrijen. Hierbij wordt de landbouw beschouwd als de beheerder 
van de open ruimte. Natuurontwikkeling en landschapsbeheer kunnen 
afgestemd worden op de landbouw en gestimuleerd worden. 

                                                         

34 Een grondgebonden agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn 
landbouwproductie (plantaardig of dierlijk) geheel of gedeeltelijk voortbrengt via 
eigen uitbating van landbouwgronden. Bedrijven, die een grondloze en 
grondgebonden bedrijfstak combineren, behoren eveneens tot de categorie van de 
grondgebonden bedrijven. 

3.11.2 gewenste ruimtelijke structuur 

EEN AANEENGESLOTEN AGRARISCH GEBIED 

Het Lokerse Houtland is een open agrarisch gebied, dat in zijn samen-
hang behouden blijft. Ruimtelijk fungeert het gebied als een grootscha-
lige open-ruimtecorridor tussen de Z-vormige bosstructuur en het 
valleigebied. 

De landbouw is de hoofdfunctie in het gebied en wordt maximaal on-
dersteund. De ruimtelijke condities worden gecreëerd om een dynami-
sche en leefbare landbouw mogelijk te maken. Schaalvergroting, toe-
nemende gronddruk, het mestprobleem en intensivering zijn elementen 
waar rekening mee moet gehouden worden in het agrarisch beleid. 

Het Lokerse Houtland richt zich in de eerste plaats op de grondgebon-
den landbouw. Om zoveel mogelijk geschikte grond te behouden voor 
de landbouw kunnen bouwvrije zones afgebakend worden. In deze 
zones wordt geen enkele bijkomende bebouwing toegestaan en zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische (grondgebonden) activitei-
ten prioritair. De landbouwbedrijfszetels worden ingepast in de land-
schappelijke omgeving. Uitbreidingen van agrarische bebouwing wor-
den voorzien aansluitend bij bestaande landbouwbedrijfszetels. Vrij-
komende landbouwbedrijfszetels worden prioritair voor de landbouw 
voorbehouden. 

De landbouw kan ook, onder bepaalde voorwaarden, nevenactiviteiten 
ontwikkelen, zodat maximale kansen geboden worden om leefbare 
landbouwbedrijven uit te baten. In dit opzicht moet agrarische verbre-
ding mogelijk zijn. Agrarische verbreding, zoals hoevetoerisme, thuis-
verkoop en –verwerking en zachte recreatie, is erop gericht de land-
bouw mogelijkheden te bieden om nieuwe functies uit te bouwen. Ook 
natuur- en landschapsbeheer kan ingevoerd worden als een volwaardi-
ge component in de bedrijfsvoering. 
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LANDSCHAPSHERSTEL VAN HET LOKERSE HOUTLAND 

Tegelijkertijd met het agrarisch grondgebruik wordt ook het herstel 
van de typische landschapskenmerken van het Lokerse Houtland on-
dersteund. De aanwezigheid van kleine landschapselementen wordt 
behouden en versterkt in gans het gebied. Typisch voor het Lokerse 
Houtland zijn de knotbomenrijen. Ook andere natuurelementen (bos-
sen, kleine waterpartijen, …) worden behouden, met aandacht voor 
hun ecologische en landschappelijke waarde. Deze komen vooral voor 
in het zuiden van het gebied. 

Doorheen het Lokerse Houtland lopen – hoofdzakelijk in oost-
westrichting – enkele beken en waterlopen. Het zijn o.m. de Belsele-
beek, de Ruiselaarbeek, de Leebeek, de Armentruienbeek, de Papen-
akkersbeek, de Ransbeek en de Molenbeek. Deze beken worden op-
nieuw herkenbaar gemaakt in het landschap. Hun waterbergend ver-
mogen en hun natuurlijke structuur worden versterkt. Voor de beken 
wordt een natuurgericht beheer van de waterlopen en de oeverzones 
vooropgesteld. Hun aanwezigheid als structurerend element in het 
landschap kan versterkt worden door het voorzien van beplanting in 
langsrichting of loodrecht erop. De beken vormen eveneens aders 
waarlangs overstromingsgebieden kunnen aangelegd worden voor een 
betere waterhuishouding. Langsheen bepaalde beken kunnen ook 
wandel- of fietspaden aangelegd worden in functie van het recreatief 
medegebruik van de open ruimte. 

 

 

LANDSCHAPPELIJKE AFWERKING VAN DE BEBOUWING 

De bebouwing in het gebied wordt hoofdzakelijk geconcentreerd in de 
kernen Puivelde en Sinaai. Deze kernen nemen het noodzakelijke bij-
komend aanbod aan woningen op en ontwikkelen een voorzieningen-
aanbod op lokaal niveau. 

De woonlinten en gehuchten in het gebied worden niet verder ontwik-
keld. Ze kunnen behouden blijven binnen de bepalingen van het ge-
westplan. Voor de bebouwing van deze linten wordt gestreefd naar een 
residentiële bebouwing in lage dichtheid. De landschappelijke afwer-
king gebeurt in het kader van de versterking van de typische kenmer-
ken van het Lokerse Houtland. 

 

 

BEPERKING VAN DE ZONEVREEMDE BEBOUWING 

In functie van de ondersteuning van de beroepslandbouw en van de 
landschappelijke kwaliteiten van het Lokerse Houtland wordt de uit-
bouw van zonevreemde bebouwing en activiteiten beperkt. Om de 
openheid van het landschap maximaal te vrijwaren worden geen uit-
breidingsmogelijkheden gecreëerd voor de zonevreemde bedrijven en 
de zonevreemde voorzieningen. Een landschappelijke inkadering is 
noodzakelijk om bijdrage te leveren tot het behoud van de typische 
kenmerken van het Lokerse Houtland. 

 

Kaart 43. Gewenste ruimtelijke structuur van het Lokerse Houtland 
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3.11.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITAIR 

- ruimtelijke zekerheid en duidelijkheid scheppen voor land- en 
tuinbouwers: aanduiden van bouwvrije zones, aangeven van 
bebouwingsmogelijkheden en van mogelijkheden van andere 
functies 

- stimuleren van de landbouw als beheerder van de open ruimte 
(nevenactiviteiten als natuurbeheer en landschapsontwikkeling 
op vrijwillige basis mogelijk maken, …) 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- visuele kwaliteit van landbouwbedrijfszetels verhogen 

- opstellen maatregelen voor het herstel van de typische land-
schapskenmerken van het Lokerse Houtland 

- opmaak inrichtingsplannen voor de beken 
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3.12 Waasland 

3.12.1 beleidsdoelstellingen 

Het landbouwgebied van het Waasland vormt een groot aaneengeslo-
ten gebied, dat zich uitstrekt van Nieuwkerken over Sint-Niklaas tot in 
Belsele. Het sluit aan bij een groter agrarisch gebied over de gemeente-
grenzen heen. Het grootste deel van het gebied wordt ingenomen door 
akkers afgewisseld met weiden. Er is een grote diversiteit van bedrijven 
en productierichtingen. De open ruimte primeert. Het typische Wase 
landschap met zijn filterende doorzichtigheid van kenmerkende bo-
menrijen dreigt langzaam te verdwijnen waardoor het landschap meer 
open wordt. 

In de landbouwgordel van het Waasland worden de mogelijkheden 
voor land- en tuinbouwbedrijven ruimtelijk ondersteund en kwalitatief 
versterkt. De landbouwfunctie primeert in dit gebied, dat nochtans 
ruimtelijk versnipperd is door de kleinschalige percelering en door de 
aanwezigheid van niet-agrarische bebouwing. In functie van de onder-
steuning van de leefbaarheid van de landbouw kan een grote diversiteit 
van agrarische productierichtingen hier een plaats vinden. Dit veron-
derstelt een efficiënt ruimtegebruik vanuit de leefbaarheid van iedere 
functie. 

Daarnaast wordt gestreefd naar het behoud en het herstel van de typi-
sche landschapskenmerken van het Waasland (o.m. de bolle akkers en 
de kenmerkende bomenrijen). Hierbij wordt de landbouw beschouwd 
als de beheerder van de open ruimte. Natuurontwikkeling en land-
schapsbeheer kunnen afgestemd worden op de landbouw en gestimu-
leerd worden. 

 

3.12.2 gewenste ruimtelijke structuur 

EEN AANEENGESLOTEN GEMENGD LANDBOUWGEBIED 

Het Waasland is een open agrarisch gebied, dat in zijn samenhang be-
houden blijft. Ruimtelijk sluit het gebied aan bij een grootschalig land-
bouwgebied dat zich uitstrekt over de gemeentegrens (Sint-Gillis-Waas 
en Beveren). 

De landbouw is de hoofdfunctie in het gebied en wordt maximaal on-
dersteund. De ruimtelijke condities worden gecreëerd om een dynami-
sche en leefbare landbouw mogelijk te maken. Schaalvergroting, toe-
nemende gronddruk, het mestprobleem en intensivering zijn elementen 
waar rekening mee moet gehouden worden in het agrarisch beleid. 

In het Waasland is de uitbouw van diverse agrarische sectoren moge-
lijk, ook van intensieve, grondloze landbouw, indien verenigbaar met 
de landbouwstructuur en de overige functies in het gebied. Om zoveel 
mogelijk geschikte grond te behouden voor de landbouw kunnen 
bouwvrije zones afgebakend worden. In deze zones wordt geen enkele 
bijkomende bebouwing toegestaan en zijn de ontwikkelingsmogelijk-
heden van agrarische (grondgebonden) activiteiten prioritair. De land-
bouwbedrijfszetels worden ingepast in de landschappelijke omgeving. 
Uitbreidingen van agrarische bebouwing worden voorzien aansluitend 
bij bestaande landbouwbedrijfszetels. Vrijkomende landbouwbedrijfs-
zetels worden prioritair voor de landbouw voorbehouden. 

De landbouw kan ook, onder bepaalde voorwaarden, nevenactiviteiten 
ontwikkelen, zodat maximale kansen geboden worden om leefbare 
landbouwbedrijven uit te baten. In dit opzicht moet agrarische verbre-
ding mogelijk zijn. Agrarische verbreding, zoals hoevetoerisme, thuis-
verkoop en –verwerking en zachte recreatie, is erop gericht de land-
bouw mogelijkheden te bieden om nieuwe functies uit te bouwen. Ook 
natuur- en landschapsbeheer kan ingevoerd worden als een volwaardi-
ge component in de bedrijfsvoering. 
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BOUWVRIJE ZONES, OPEN-RUIMTECORRIDORS EN ZONES VOOR SER-
RES 

In het Waasland kunnen maatregelen genomen worden om de ruimte-
lijke structuur van de landbouw te verbeteren, zodat de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de agrarische activiteiten gevrijwaard blijven. 

- Bouwvrije zones kunnen afgebakend worden om gebieden, die 
geschikt zijn voor grondgebonden landbouw, te vrijwaren van 
bebouwing en versnippering. Hierdoor kan deze zone voorbe-
houden worden voor grondgebonden teelten. In deze bouwvrije 
zones kan dan geen bebouwing opgericht worden. Mogelijke 
bouwvrije zones zijn het gebied Spaarlaar35 en het gebied Wa-
terschoot36. Het betreft twee vrij grote gebieden, met een goede 
bodemgeschiktheid en met een homogeen, open karakter. De 
afbakening van deze bouwvrije zones moet rekening houden 
met de bestaande landbouwzetels en hun eventuele toekomstige 
uitbreidingen. 

- Bijkomende serres worden zoveel mogelijk voorzien nabij de 
bestaande bebouwing aan de rand van de stad. In het kader 
van de afbakening van het stedelijk gebied zijn enkele stedelijke 
landbouwgebieden aangeduid die hiervoor in aanmerking kun-
nen komen. Voor de bouwmogelijkheden van serres wordt het 
toetsingskader glastuinbouw van het Vlaams gewest gehan-
teerd. 

                                                         

35 Het gebied Spaarlaar is het landbouwgebied tussen de Gentstraat en de Hoge 
Bokstraat. 

36 Het gebied Waterschoot is het landbouwgebied ten zuiden van Belsele (ten zuiden 
van de Waterschootstraat). 

- Ter vrijwaring van de openheid van het landbouwgebied wordt 
op twee plaatsen een open-ruimtecorridor voorzien: een tussen 
Belsele en Sint-Niklaas en een tussen Sint-Niklaas en Nieuw-
kerken. Deze open-ruimtecorridor vormt een verbinding tussen 
grote open ruimtes en moet gevrijwaard blijven van verdere be-
bouwing. 

 

 

LANDSCHAPSHERSTEL VAN HET WAASLAND 

Tegelijkertijd met het agrarisch grondgebruik wordt ook het herstel 
van de typische landschapskenmerken van het Waasland ondersteund. 
Typische elementen van het Waasland zijn de bolle akkers en de ken-
merkende bomenrijen. De aanwezigheid van deze elementen wordt 
behouden en zo mogelijk versterkt in gans het gebied. Andere natuur-
elementen (bossen, kleine waterpartijen, …) worden behouden, met 
aandacht voor hun ecologische en landschappelijke waarde. 

Doorheen het landbouwgebied van het Waasland lopen enkele beken 
en waterlopen. Het zijn o.m. de Belselebeek, de Molenbeek, de Grote 
Beek, de Gardebeek, de Klapperbeek, de Speeldersbeek, de Piessens-
beek, de Uilebeek, de Kievitbeek, de Sint-Maartensbeek. Deze beken 
worden opnieuw herkenbaar gemaakt in het landschap. Hun waterber-
gend vermogen en hun natuurlijke structuur worden versterkt. Voor de 
beken wordt een natuurgericht beheer van de waterlopen en de oever-
zones vooropgesteld. Hun aanwezigheid als structurerend element in 
het landschap kan versterkt worden door het voorzien van beplanting 
in langsrichting of loodrecht erop. De beken vormen eveneens aders 
waarlangs bufferbekkens kunnen aangelegd worden voor een betere 
waterhuishouding. 
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LANDSCHAPPELIJKE AFWERKING VAN DE BEBOUWING 

De bebouwing in het gebied wordt hoofdzakelijk geconcentreerd in de 
kernen Belsele en Nieuwkerken. Deze kernen nemen het noodzakelijke 
bijkomend aanbod aan woningen op en ontwikkelen een voorzienin-
genaanbod op lokaal niveau. 

De woonlinten en gehuchten in het gebied worden niet verder ontwik-
keld. Ze kunnen behouden blijven binnen de bepalingen van het ge-
westplan. Voor de bebouwing van deze linten wordt gestreefd naar een 
residentiële bebouwing in lage dichtheid. De landschappelijke afwer-
king gebeurt in het kader van de versterking van de typische kenmer-
ken van het Waasland. 

 

 

BEPERKING VAN DE ZONEVREEMDE BEBOUWING 

In functie van de ondersteuning van de beroepslandbouw en van de 
landschappelijke kwaliteiten van het Waasland wordt de uitbouw van 
zonevreemde bebouwing en activiteiten beperkt. Om de openheid van 
het landschap maximaal te vrijwaren worden geen uitbreidingsmoge-
lijkheden toegelaten voor de zonevreemde bedrijven en de zonevreem-
de voorzieningen. Een landschappelijke inkadering is noodzakelijk om 
bijdrage te leveren tot het behoud van de typische kenmerken van het 
Waasland. 

 

Kaart 44. Gewenste ruimtelijke structuur van het Waasland 

 

3.12.3 overzicht maatregelen en acties 

PRIORITEIT 

- ruimtelijke zekerheid en duidelijkheid scheppen voor land- en 
tuinbouwers: aanduiden van bouwvrije zones, aangeven van 
bebouwingsmogelijkheden en van mogelijkheden van andere 
functies 

- stimuleren van de landbouw als beheerder van de open ruimte 
(nevenactiviteiten als natuurbeheer en landschapsontwikkeling 
op vrijwillige basis mogelijk maken, …) 

- opmaak streefbeeld open-ruimtecorridor tussen Nieuwkerken 
en Sint-Niklaas 

 

 

LANGERE TERMIJN 

- nieuwe mogelijkheden voor de landbouw bieden, die de leef-
baarheid moeten verhogen (voorwaarden scheppen voor vor-
men van agrarische verbreding, zoals hoevetoerisme, thuisver-
koop en –verwerking, zorgboerderij, zachte recreatie, …) 

- visuele kwaliteit van landbouwbedrijfszetels verhogen 

- opstellen maatregelen voor het herstel van de typische land-
schapskenmerken van het Waasland 

- opmaak inrichtingsplannen voor de beken 
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3.13 synthese van de gewenste ruimtelijke 
structuur 

De gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Niklaas is samenvattend 
opgebouwd rond drie duidelijke ambities: 

- de uitbouw van het stedelijk gebied; 
- de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de kernen buiten 

het stedelijk gebied; 
- het onderscheid tussen vier deellandschappen van de open 

ruimte. 

 

 

3.13.1 stedelijk gebied Sint-Niklaas 

Het stedelijk gebied Sint-Niklaas bestaat ruimtelijk uit een compacte 
stedelijke kern en een randstedelijk gebied. 

- De compacte stedelijke kern vormt een compacte verweven 
woonstad en de stedelijke spil van het Waasland. De stadskern 
is het kloppend hart van de gemeente en van de regio op het 
vlak van handel, horeca, dienstverlening en voorzieningen. 
In noord-zuidrichting wordt de stedelijke corridor ontwikkeld 
tot een vitale slagader van de stad. De stedelijke corridor 
verbindt de stationsomgeving, de Grote Markt en het 
Waasland Shopping Center onderling met elkaar. 
De aanleg en vervollediging van de ring houdt het doorgaande 
verkeer uit het stadscentrum. De ring fungeert als 
hoofdontsluiting van de stad voor autoverkeer. 

- Het randstedelijk gebied wordt een volwaardig stadsdeel door 
de uitbouw van drie stadsuitbreidingen en het stedelijk raster: 

o de stadsuitbreiding Clementwijk ten noorden; 

o de stadsuitbreiding Bellestraat – Zonneken in het 
oosten; 

o de stadsuitbreiding De Winningen in het westen; 
o het stedelijk raster in het zuiden. 

Het randstedelijk gebied voorziet in de aanwezigheid van 
grootschalige stedelijke functies: woongebieden, 
bedrijventerreinen, groengebieden en recreatiegebieden. 

 

 

3.13.2 kernen in het buitengebied 

Buiten het stedelijk gebied nemen vier kernen de ruimtelijke 
ontwikkelingen op inzake wonen en werken in het buitengebied. Het 
betreft: 

- de hoofddorpen Belsele en Nieuwkerken, waar telkens een 
lokaal bedrijventerrein voorzien wordt; 

- de woonkernen Puivelde en Sinaai. 

De kernen worden onderling met elkaar verbonden door de 
lusstructuur. Deze lusstructuur laat een kwalitatieve en samenhangende 
uitbouw van de woonlinten toe, zonder een bijkomende dynamiek te 
genereren. 

De gehuchten Hemelsbreedte en Zwaanaarde blijven hun huidige 
aspect behouden. 
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3.13.3 deellandschappen in de open ruimte 

In de open ruimte worden vier deellandschappen onderscheiden. 

- De Z-vormige bosstructuur is een onderdeel van een regionale 
natuurlijke structuur. De bestaande boscomplexen worden 
behouden en verder ontwikkeld. Een multifunctionele invulling 
van de bossen kan binnen bepaalde randvoorwaarden. Door 
middel van groene linten worden de boscomplexen onderling 
met elkaar verbonden, zodat een gesloten landschap ontstaat. 

- Het valleigebied, gelegen helemaal in het westen van het 
grondgebied van de gemeente, is een prachtig landelijk 
stiltegebied. De natuurlijk-landschappelijke waarden worden 
behouden en versterkt. 

- Het Lokerse Houtland is een open agrarisch gebied, waarbij de 
grondgebonden landbouw primeert. De agrarische activiteiten 
worden gekaderd in een waardevol landschap, waarbij de 
perceelsrandbegroeiing met knotbomen typisch is. 

- Het Waasland is eveneens een open agrarisch gebied. Hier 
komt een grote differentiatie van verschillende teelten en 
gewassen voor. De agrarische activiteiten houden rekening met 
de typische landschapselementen, zoals de bolle akkers en de 
hoogstammige bomenrijen. Deze creëren de ‘filterende 
doorzichtigheid’, eigen aan het Waasland. 

 

Kaart 45. Synthese van de gewenste ruimtelijke structuur 
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4 THEMATISCHE UITWERKING VAN 
DE GEWENSTE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 

 

 

4.1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt 
volgens verschillende beleidsthema’s (wonen, werken, natuur, land-
bouw, recreatie, ..). Het hoofdstuk geeft het ruimtelijk beleid weer van 
elk thema over gans het grondgebied van de gemeente. Deze thema’s 
worden geordend volgens vier deelstructuren: 

- de nederzettingsstructuur (wonen); 
- de open-ruimtestructuur (landschap, natuur en landbouw); 
- de ruimtelijk-economische structuur (bedrijvigheid, voorzie-

ningen en toerisme en recreatie); 
- de lijninfrastructuur (mobiliteit). 

De thematische uitwerking van de gewenste ruimtelijke structuur richt 
zich op selecties, ontwikkelingsperspectieven, programmaties, acties en 
maatregelen die specifiek te maken hebben met het betreffende thema 
en die betrekking kunnen hebben op gans het grondgebied van de ge-
meente. Het gaat om de vertaling en verdere uitwerking van de ge-
biedsgerichte beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur (zie 
vorig hoofdstuk) naar de verschillende beleidsthema’s. 

Daarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke complementariteit 
met het vorige hoofdstuk (de gebiedsgerichte beschrijving van de ge-
wenste ruimtelijke structuur), ook al zijn overlappingen op een aantal 
punten onvermijdelijk. Terwijl de gebiedsgerichte beschrijving de ge-
wenste ruimtelijke ontwikkelingen per deelruimte aangeeft, laat de 
thematische uitwerking de ruimtelijke samenhang per thema zien. Zo 
behoren de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van het randstedelijk 
gebied tot de gebiedsgerichte beschrijving, terwijl de woningprogram-
matie een thematische uitwerking is. Ook de gewenste ruimtelijke ont-
wikkelingen van het Lokerse Houtland worden uiteengezet in de ge-
biedsgerichte beschrijving, terwijl de selectie van natuurgebieden en de 
concrete ontwikkelingsperspectieven van de landbouwbedrijven the-
matische uitwerkingen zijn. 

Elke gewenste deelstructuur wordt op een gelijkaardige manier opge-
bouwd. In eerste instantie worden de algemene beleidsdoelstellingen 
weergegeven, daarna wordt het ruimtelijk beleid beschreven en verder 
uitgewerkt, en tenslotte worden de gewenste selecties en maatregelen 
opgesomd. Bij het ruimtelijk beleid worden tevens de elementen van 
bovenlokaal niveau37 duidelijk aangegeven. 

 

                                                         

37 Het gaat om elementen die opgenomen zijn in de bestaande plannen van Vlaams 
niveau (het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas) of van provinciaal niveau (het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen). 
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4.2 gewenste nederzettingsstructuur 

4.2.1 beleidsdoelstellingen 

4.2.1.1 uitgangspunt 

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wenst voor iedereen het recht te 
garanderen op menswaardig wonen38. Iedereen van de gemeente moet 
op een kwalitatieve manier kunnen wonen tegen een betaalbare prijs en 
met voldoende woonzekerheid in een aangepaste woonomgeving39. Dit 
principe ligt aan de basis van de uitwerking van de gewenste nederzet-
tingsstructuur. 

In functie van dit algemeen uitgangspunt stelt het stadsbestuur zes be-
leidsdoelstellingen voorop voor de gewenste nederzettingsstructuur: 

- diversifiëren van het woningbestand in functie van specifieke 
doelgroepen; 

- verdubbelen van het aandeel sociale huisvesting; 
- verhogen van de kwaliteit van de bestaande woningen; 
- verbeteren van de kwaliteit van de woonomgevingen; 
- creëren van een ruim aanbod aan bijkomende woningen; 
- opvangen van het bijkomend woningaanbod in de kernen. 

Deze beleidsdoelstellingen worden hieronder toegelicht. 

 

 

                                                         

38 Stadsbestuur Sint-Niklaas, Een witboek voor morgen, 2001, blz. 42. 

39 Dit principe is opgenomen in de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997. 

4.2.1.2 diversifiëren van het woningbestand in functie van specifieke 
doelgroepen 

Het woningaanbod in Sint-Niklaas wordt verder gedifferentieerd om te 
voldoen aan de vraag vanuit verschillende bevolkingsgroepen. Het 
recht op betaalbaar wonen moet gewaarborgd worden voor elke doel-
groep: jonge gezinnen, kleine gezinnen en grote gezinnen, senioren, 
personen met een handicap, alleenstaanden, allochtonen, … Zeker de 
zwakke bewonersgroepen (bv. senioren, personen met een handicap, 
asielzoekers, kansarmen, alleenstaanden) moeten ondersteund worden. 

Het voorzien van een ruime verscheidenheid van woningtypes moet 
inspelen op de demografische evolutie die zich voordoet in Sint-
Niklaas. Zo leidt de sterke daling van de gezinsgrootte en de toene-
mende vergrijzing van de bevolking tot andere woonbehoeften. Er is 
meer nood aan kleinere woningtypen gelegen dicht bij het voorzienin-
genapparaat en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Nochtans 
zal ook in Sint-Niklaas de vraag blijven bestaan, vanuit gezinnen met 
kinderen, naar ruime woningen met een aangename buitenruimte, goed 
bereikbaar en verkeersveilig. 

 

 

4.2.1.3 verdubbelen van het aandeel sociale huisvesting 

Sint-Niklaas streeft een verdubbeling na van het aandeel sociale wo-
ningen in het totale aanbod aan woningen in de gemeente. Een ver-
dubbeling van het aandeel sociale woningen van 6% naar 12% betekent 
dat er de volgende jaren ca. 1.500 nieuwe sociale huurwoningen moeten 
voorzien worden. Daarnaast worden ook nieuwe sociale koopwonin-
gen voorzien, gelijk aan het aantal dat gerealiseerd werd sedert 1980 
(ca. 350 woningen). 
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Deze substantiële uitbreiding van het aanbod sociale woningen gebeurt 
in overleg en in samenwerking met de betrokken actoren: de stedelijke 
diensten, het OCMW, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisves-
ting, de Waasse Landmaatschappij, het Sociaal Verhuurkantoor Waas-
land en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land 
van Waas. Ook de samenwerking met private partners wordt aange-
moedigd, om een evenwichtige menging te bekomen van sociale huis-
vesting en private woningbouwprojecten. 

Bij de bouw van sociale woningen wordt een aanbod gecreëerd voor 
alle doelgroepen door een gevarieerd aanbod aan verschillende wo-
ningtypes en door specifieke samenwerkingsverbanden (bv. met 
OCMW, met geestelijke gezondheidszorg, …). Ook de sociale huisves-
ting moet immers inspelen op de vraag naar nieuwe woningtypes 
(vraag naar aangepaste wooneenheden, kleinere woningen, ed.). 

 

 

4.2.1.4 verhogen van de kwaliteit van de bestaande woningen 

De verbetering van de kwaliteit van individuele woningen vereist een 
structurele aanpak. In de gemeente, en dan vooral in de stad Sint-
Niklaas zelf, komen betrekkelijk veel oudere woningen voor, die niet 
beschikken over een hedendaags comfort. 

Zonder afbreuk te doen aan de historische en culturele waarden van 
het woningbestand, wordt renovatie, vernieuwbouw en in sommige 
gevallen herbouw aangemoedigd. De stad zal ook zelf stadsvernieu-
wingsprojecten opstarten. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een ver-
betering van de ruimtelijke en de architecturaal-morfologische kwali-
teit. De hedendaagse woonbehoeften worden vertaald in aantrekkelijke 
woningtypes met een passende eigentijdse architectuur (o.m. stapelwo-
ningen, patiowoningen, …). 

4.2.1.5 verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving 

De aandacht van het beleid gaat eveneens uit naar de kwaliteit van de 
woonomgeving in haar totaliteit. Essentiële aspecten hierin vormen de 
inrichting van de publieke ruimte, de verkeersveiligheid en –
leefbaarheid, de aanwezigheid van groenvoorzieningen en de verweving 
van verschillende functies. 

- De openbare ruimte moet de ontmoetingsfunctie van de kernen 
en de leefbare woonomgeving ondersteunen. De inrichting van 
het publiek domein vervult twee doelstellingen: enerzijds het 
streven naar een multifunctioneel gebruik en anderzijds de 
herwaardering van de ruimte als een meerwaarde voor de ge-
meenschap in zijn geheel. Dit betekent het verminderen van de 
ruimtelijke impact van het autoverkeer. Slechts dan is een kwa-
liteitsvolle herinrichting van straten en pleinen mogelijk.  

- Bij dichte woonomgevingen worden groen- en speelvoorzienin-
gen aangelegd. Deze verhogen de aantrekkelijkheid van de 
woonomgeving en zijn zeker noodzakelijk in de stad Sint-
Niklaas. Het is belangrijk dat er groenelementen aanwezig zijn 
op buurtniveau. Het gaat daarbij om kleinschalige, openbare 
voorzieningen met een multifunctioneel karakter (natuur, park, 
speelterreinen, …). 

- In de kernen en in de stad moeten activiteiten en functies aan-
wezig zijn die de woonfunctie ondersteunen. Het gaat om een 
verweving van gemeenschapsvoorzieningen, handelszaken, 
dienstverlening, openbaar groen, sport- en recreatievoorzienin-
gen, jeugdvoorzieningen, cultuur, bedrijvigheid, enz. 
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4.2.1.6 creëren van een ruim aanbod aan bijkomende woningen 

Om de gezinnen van Sint-Niklaas te huisvesten is het noodzakelijk dat 
er voldoende woningen aanwezig zijn. Op basis van de groei van het 
aantal gezinnen en van de beleidsoptie van het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen om de stedelijke gebieden te versterken moeten er de 
volgende jaren bijkomende woningen gebouwd worden. 

Volgens de taakstelling voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas, 
beschreven in het voorontwerp van de afbakening, moeten er in de 
periode 2001-2007 ongeveer 3.406 nieuwe woningen gebouwd worden 
in het stedelijk gebied. Ter vergelijking: in de periode 1992-2000 wer-
den in de deelgemeente Sint-Niklaas (dat iets groter is dan het afgeba-
kende stedelijk gebied) ongeveer 1.417 nieuwe woningen gerealiseerd. 
De doelstelling om in het stedelijk gebied meer dan 3.000 nieuwe wo-
ningen te bouwen tegen 2007 is dus vrij ambitieus en vergt een belang-
rijke inspanning. De realisatie van de taakstelling gebeurt in overleg 
met het Vlaamse gewest. 

Voor de kernen van de deelgemeenten worden bijkomende woningen 
voorzien in functie van de natuurlijke groei van de bevolking. Het hui-
dige schaalniveau van de deelgemeenten blijft behouden en er wordt 
niet gestreefd naar een grootschalige inwijking. 

 

 

4.2.1.7 opvangen van de bijkomende woningbehoefte in de kernen 

Het grootste deel van het bijkomend woningaanbod wordt voorzien in 
het stedelijk gebied Sint-Niklaas. De nieuw aan te snijden gebieden 
worden opgevat als een onderdeel van het stedelijk gebied. 

Het overige bijkomend woningaanbod wordt zoveel mogelijk gecon-
centreerd in de bestaande kernen Belsele, Nieuwkerken, Puivelde en 
Sinaai. Op deze manier wordt de positie van deze kernen in de ruimte-
lijk-functionele structuur van de gemeente versterkt. Ze functioneren 
op een relatief autonome manier ten opzichte van de stad en hebben 
eigen voorzieningen en diensten. 

De uitbouw van deze kernen tot woongemeenten in Sint-Niklaas biedt 
de mogelijkheid om de open ruimte rondom de stad en de kernen te 
vrijwaren van dynamische ontwikkelingen en voor te behouden voor 
typische structurerende functies van de open ruimte: landbouw, na-
tuur, bos, toeristisch-recreatief medegebruik. De woonstructuur van de 
linten en de verspreide bebouwing wordt niet verder uitgebreid en ver-
sterkt. 
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4.2.2 ruimtelijk beleid 

4.2.2.1 een sterk stedelijk gebied en een graduele hiërarchie in de 
nederzettingsvormen van het buitengebied 

Het ruimtelijk beleid van het stadsbestuur is er enerzijds op gericht om 
het stedelijk gebied van Sint-Niklaas verder uit te bouwen en te ont-
wikkelen en anderzijds om een gediversifieerde en kwalitatieve woon-
omgeving aan te bieden in het buitengebied. 

De uitbouw van een sterk stedelijk gebied moet de rol van Sint-Niklaas 
als hoofdstad van het Waasland in de verf zetten en de aantrekkings-
kracht van de stad verhogen. Het wonen in de stad moet opnieuw aan-
trekkelijk gemaakt worden. Binnen het stedelijk gebied wenst het 
stadsbestuur “een bruisend sociaal, cultureel en economisch leven te ver-
zoenen met de rust en de leefbaarheid waaraan een woonomgeving nood-
zakelijkerwijze moet voldoen”40. Daarbij wordt een beleidsmatig onder-
scheid gemaakt tussen drie componenten: 

- een compacte stedelijke kern, waarin het accent ligt op ver-
nieuwing en versterking van de kwaliteit; 

- een randstedelijk gebied, met drie grootschalige stadsuitbrei-
dingen; 

- een stedelijk raster, waar de bestaande lintbebouwing verdicht 
wordt rondom open binnengebieden. 

In het verspreide en versnipperde nederzettingspatroon van het buiten-
gebied wordt beleidsmatig een gradueel onderscheid aangebracht tus-
sen verschillende componenten. Dit laat een structurering toe van het 
buitengebied die rekening houdt met het bestaande ruimtelijke pa-
troon, met recente ontwikkelingen en met de juridische randvoorwaar-
den. De volgende categorieën worden onderscheiden. 

- het hoofddorp; 

                                                         

40 Stadsbestuur Sint-Niklaas, Een witboek voor morgen, 2001, blz. 42. 

- de woonkern; 
- de lusstructuur; 
- het woongehucht; 
- het woonlint; 
- de woonkorrel. 

Het onderscheid tussen de verschillende componenten en categorieën 
bouwt verder op de selecties van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen. 
Voor elk van deze componenten en categorieën gelden specifieke ont-
wikkelingsperspectieven. Ze worden hieronder beschreven. 

 

 

4.2.2.2 elementen van bovenlokaal niveau 

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (1997) 

Sint-Niklaas behoort tot het stedelijk netwerk op internationaal niveau 
Vlaamse Ruit41. De uitwerking van het stedelijk netwerk is een taak 
van het Vlaams gewest. Deze uitwerking is nog niet gebeurd. 

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt Sint-Niklaas even-
eens geselecteerd als een regionaalstedelijk gebied42. Het is de taak van 
het Vlaams gewest om het stedelijk gebied Sint-Niklaas af te bakenen 
in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

                                                         

41 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 1997, blz. 349. 

42 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 1997, blz. 336. 
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De afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas bevindt 
zich momenteel in de fase van voorontwerp. Hierin wordt het regio-
naalstedelijk gebied opgevat als het geheel van de gemengde woonstad 
Sint-Niklaas en het industriecomplex langsheen de E1743. Beide vor-
men relatief autonome delen. De gemengde woonstad Sint-Niklaas is 
een ruimtelijk systeem met een grote interne samenhang. Het gebied 
wordt verder uitgebouwd als een gemengde stad waarin de woonfunc-
tie, voorzieningen, bedrijvigheid, groen en stedelijke landbouw worden 
verweven. Het industriecomplex langs de E17 vormt een autonoom 
systeem, dat raakt aan de gemengde woonstad Sint-Niklaas. De ont-
sluiting voor het vrachtvervoer is afgestemd op het kruispunt van de 
E17 met de N16. Er kan gezocht worden naar plaatselijke uitbreidin-
gen van dit gebied in functie van de volgende elementen: de autonome 
positie tussen de stedelijke gebieden Sint-Niklaas en Temse zonder deze 
aan te tasten, de situering rond het knooppunt E17-N16 en de aanslui-
ting bij de spoorlijn. 

 

 

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOST-VLAANDEREN 
(2004) 

Volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen be-
hoort Sint-Niklaas tot het stedelijk netwerk op provinciaal niveau E17-
netwerk44. De uitwerking van dit netwerk is een taak van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Deze uitwerking is nog niet gebeurd. 

                                                         

43 Voorontwerp gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas, maart 
2005, blz. 13. 

44 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 2004, blz. 262-263. 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen selecteert 
Belsele en Nieuwkerken als hoofddorp en Puivelde en Sinaai als woon-
kern45. 

 

 

4.2.2.3 een compacte stedelijke kern 

De compacte stedelijke kern vormt het hart van het stedelijk gebied 
Sint-Niklaas. Zij omvat het gebied van de historische kernbebouwing 
en strekt zich ongeveer uit tussen de Heistraat in het noorden, de Smis-
straat – Kapelstraat – Hertenstraat in het zuiden, de bedrijvenzone en 
ontginningsgebied van SVK in het westen en de spoorlijn Sint-Niklaas 
– Mechelen in het oosten. 

Deze kern wordt behouden en verstevigd als het centrale stadsdeel, 
waarin woningen, stedelijke voorzieningen, diensten en kleinhandel 
gecombineerd worden in een stedelijke dichtheid46. De grote bebou-
wingsdichtheid en de sterke verwevenheid van verschillende functies en 
activiteiten verlenen de stadskern een bijzonder levendige en dynami-
sche uitstraling. 

                                                         

45 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 2004, blz. 298-299. 

46 Minstens 25 woningen per hectare; zie hiervoor het Ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen, 1997, blz. 358. 
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De belangrijkste uitdaging voor de compacte stedelijke kern bestaat 
erin om de centrale, dienstverlenende rol die het gebied vervult (klein-
handel, voorzieningen, cultuur, toerisme, vrije tijd, evenementen, uit-
gaansleven, bedrijvigheid) in de gemeente en in de regio te combineren 
met een hoogwaardige woonkwaliteit. Het beleid voor de stadskern is 
gericht op de vernieuwing van het stedelijk weefsel en op de verbetering 
van de woonkwaliteit. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn de verster-
king van de woonstructuur van de stad voor een gediversifieerde en 
evenwichtige bevolkingssamenstelling. Zo is het belangrijk om in de 
stedelijke kern voldoende aandacht te besteden aan de behoeften van 
jonge gezinnen met kinderen. 

- Een selectieve vernieuwing en verbetering van het stadsweefsel 
moet de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de stad verho-
gen. Naast het stimuleren van renovatie en eventueel vervan-
gingsbouw is het aangewezen om de stadskern te vernieuwen en 
te verluchten. Dit gebeurt door middel van inbreidingsprojec-
ten, die een nieuwe impuls vormen voor het stedelijk weefsel 
van Sint-Niklaas. De inbreidingsprojecten zijn hoofdzakelijk 
gericht op wonen en voorzien in voldoende openbare ruimte in 
functie van de ligging in de wijk. In bepaalde wijken is een meer 
structurele aanpak van de vernieuwing noodzakelijk. Hiervoor 
wordt een wijkvernieuwingsplan opgesteld, dat aangeeft op 
welke manier de vernieuwing moet aangepakt worden. 

- Er wordt aandacht geschonken aan een blijvende verweving 
van het wonen met andere functies. Streefdoel hierbij is dat er 
in elke zone van de stadskern woningen aanwezig zijn. Dit 
komt de levendigheid en de dynamiek van het stedelijk weefsel 
ten goede. Dit is vooral belangrijk in de winkelstraten en in zo-
nes voor gemeenschapsvoorzieningen, diensten en kantoren. 

- De inrichting van het openbaar domein wordt afgestemd op de 
woonfunctie en op het versterken van de ontmoetingsfunctie. 
De openbare ruimte is in het stadscentrum gericht op het ge-
zamenlijk gebruik door auto’s, openbaar vervoer, fietsers en 
voetgangers. Op sommige plaatsen krijgen fietsers en voetgan-
gers zelfs voorrang. Voor voetgangers en fietsers wordt ge-
streefd naar een fijnmazig netwerk van veilige en kwalitatieve 
verbindingen doorheen de stad. 

- De aanwezigheid van groen vormt een essentieel onderdeel van 
een kwalitatief dichtbebouwd stedelijk centrum. Dit wordt 
voorzien op verschillende schaalniveaus (woongroen, buurt-
groen, stadsdeelgroen, …) en onder verschillende vormen 
(openbaar groen, park, plein, speelplein, …). Om voldoende 
toegankelijk groen te voorzien zal het in sommige gevallen 
noodzakelijk zijn om binnengebieden open te maken en om 
doorgangen te creëren. 

Ruimtelijk wordt de compacte stedelijke kern gestructureerd door de 
stedelijke corridor tussen het station, de Grote Markt en het Waasland 
Shopping Center. Langsheen deze corridor komt de belangrijkste con-
centratie voor van stedelijke voorzieningen en diensten. Hier kunnen 
nieuwe multifunctionele projecten ingeplant worden die een meer-
waarde betekenen voor het stadscentrum. 

De ruimtelijke samenhang en de functionele continuïteit van de stads-
kern worden versterkt. De stedelijke omgeving vertoont in dit gebied 
een alomtegenwoordige en evenwaardige dichtheid en dynamiek. Even-
tuele barrières en breuken worden ofwel weggewerkt ofwel getrans-
formeerd tot kwalitatieve overgangszones met een belevingswaarde. 
Dit is bijvoorbeeld het geval ter hoogte van de spoorlijn Antwerpen – 
Gent, waar zowel ruimtelijk als functioneel een breuk bestaat tussen 
twee stadsdelen. 
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4.2.2.4 randstedelijk gebied met drie stadsuitbreidingen 

Het randstedelijk gebied vormt een vrij ruim gebied rondom de com-
pacte stedelijke kern. Het gebied kent een specifiek ruimtelijk en mor-
fologisch patroon van dichte woonlinten die grootschalige, vaak mo-
nofunctionele binnengebieden omsluiten. Deze binnengebieden hebben 
een diverse functionele invulling (wonen, industrie, voorzieningen, 
groen, landbouw, sport en recreatie, …). 

Het ruimtelijk beleid voor het randstedelijk gebied is gericht op ont-
wikkeling, concentratie en verdichting, zodat het gebied kan evolueren 
tot een volwaardig stadsdeel. Hier wordt het aanbodbeleid, zoals voor-
opgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor stedelijke 
gebieden, in de praktijk gebracht. In functie van de uitbouw van het 
regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas worden nieuwe woningen ge-
bouwd, nieuwe groenvoorzieningen aangelegd en bijkomende bedrij-
vigheid voorzien. Bij nieuwe projecten in dit gebied wordt gestreefd 
naar een minimale dichtheid van 25 woningen per hectare per ruimte-
lijk samenhangend geheel. Steeds wordt hierbij rekening gehouden met 
de mogelijkheden ter plaatse en met de bestaande ruimtelijke context. 
Ruimtelijke kwaliteit blijft een uitgangspunt. 

Bij de uitwerking van het ruimtelijk beleid wordt gestreefd naar het 
creëren van vernieuwde woonomgevingen en nieuwe woningtypes. Het 
gaat om residentiële zones met een verspreide aanwezigheid van buurt-
voorzieningen (gemeenschapsvoorzieningen, commerciële activiteiten, 
groen- en speelterreinen, …). Hierdoor ontstaat een aanbod dat aan-
trekkelijk is voor de verschillende bevolkingsgroepen. Ook de sociale 
huisvesting moet op deze plaatsen substantieel uitgebouwd worden. Bij 
de nieuwe woonwijken wordt gestreefd naar een herkenbare identiteit 
en een leesbare structuur. Tegelijkertijd worden ze in relatie gebracht 
met het centrum van de stad en met andere woonomgevingen. Het is 
niet de bedoeling om afzonderlijke, afgebakende ‘wooneilanden’ in te 
richten. 

Drie grootschalige stadsuitbreidingen in het randstedelijke gebied van-
gen een groot deel van de taakstellingen inzake wonen voor het regio-
naalstedelijk gebied op: 

- De uitbreiding Clementwijk is gelegen ten noorden van de ste-
delijke kern. De stadsuitbreiding wordt ingevuld met residen-
tiële bebouwing in een stedelijke dichtheid, waarbij de relatie 
met de bestaande en nieuwe groenelementen een belangrijke 
kwaliteit vormt. In deze uitbreidingszone wordt een substanti-
eel aanbod stedelijk groen gecreëerd. Structurele aanknopings-
punten hiervoor vormen de oude spoorlijn Sint-Niklaas – Ter-
neuzen en de omliggende landbouwgebieden. Het geheel wordt 
opgevat als een dicht woongebied met een parkachtig karakter. 

- De uitbreiding De Winningen omvat het kleiontginningsgebied 
ten westen van de stedelijke kern. Het gebied wordt aan de 
westzijde begrensd door de N41, die de westelijke ontsluiting 
van de stad vormt. Hier wordt gestreefd naar een gemengde 
ontwikkeling van bedrijventerreinen, woningen en randstede-
lijk groen. De invulling van het woningaanbod gebeurt door 
middel van grotere projecten met hedendaagse woningtypes 
van hoge kwaliteit. De omgeving van de ontginningsplassen 
langsheen de spoorweg en de nog aan te leggen ringgracht aan 
het ontginningsgebied vormen waardevolle elementen in en na-
bij het gebied. Wegens de nog actieve ontginning, de aanwezig-
heid van het stort en van de kleiputten kan het gebied niet vol-
ledig ontwikkeld worden op korte termijn. Wel zijn op korte 
termijn al woonprojecten mogelijk langsheen de geplande ring-
gracht (evenwijdig met de Driegaaienstraat en de Langhals-
beekstraat). 
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- De stadsuitbreiding Bellestraat – Zonneken omvat de binnen-
gebieden N70 – Bellestraat en Zonneken – N70 – Eekhoorn-
straat. De gebieden moeten gemengd ontwikkeld worden. Dat 
betekent een menging van wonen en bedrijvigheid, van ver-
schillende woningtypes en van lokale voorzieningen. Hier wor-
den nieuwe woningtypes voorzien (geschakelde woningen, pa-
tio-woningen, terraswoningen, villa-appartementen, enz.) die 
aantrekkelijk zijn voor verscheidene gezinstypes en ruimte laten 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar groen. In dit 
gebied moet bijzondere aandacht besteed worden aan het sa-
mengaan van al deze verschillende functies. Het is belangrijk 
dat voor alle activiteiten duidelijke ontwikkelingsperspectieven 
vooropgesteld worden die rekening houden met de aanwezig-
heid en de nabijheid van andere functies. Zeker de woonkwali-
teit verdient een bijzondere bescherming in dit gebied. Het 
voordeel dat voortkomt uit de nabijheid van diensten en voor-
zieningen moet opwegen tegen de nadelige hinder die andere 
activiteiten kunnen veroorzaken. 

Kleinere uitbreidingen voor wonen in het randstedelijk gebied zijn deze 
in de bestaande woonwijken Watermolenwijk, Vijfstraten en Hertjen. 
Deze vormen een aanvulling op een bestaande woonstructuur. 

Daarnaast worden ook reservegebieden aangeduid voor woningbouw 
binnen het stedelijk gebied, die voorlopig niet aangesneden worden: 

- het landbouwgebied Bekelstraat – Sint-Gillisbaan; 
- het landbouwgebied Uilenstraat – Bellestraat. 

 

 

4.2.2.5 een stedelijk raster 

Ten zuidoosten van de compacte stedelijke kern (omgeving Hamelveld, 
Kloottiende, Tweede Moerput) wordt een specifiek stadsuitbreidings-
project voorzien: het stedelijk raster. In de huidige situatie is de woon-
functie georganiseerd in lintvormige structuren rondom vier grote, 
onbebouwde binnengebieden. Deze binnengebieden worden hoofdza-
kelijk gebruikt door de landbouw; in beperkte mate komt ook de na-
tuurfunctie voor. 

De ontwikkeling van het stedelijk raster wordt geconcentreerd in de 
linten, terwijl de binnengebieden voorbehouden worden voor de reali-
satie van de regionale groen- en landbouwstructuur. Binnen de woon-
linten zelf kan een substantiële verdichting plaatsvinden, die een bij-
komend woningaanbod creëert. Dit betekent echter niet dat alle linten 
zomaar volgebouwd kunnen of moeten worden. Bij de uitwerking van 
deze verdichting moet aandacht besteed worden aan de relatie tussen 
de openbare weg en het binnengebied (zichtbaarheid en toegankelijk-
heid), aan de diepte van het lint en aan de onderlinge samenhang van 
de bebouwing van het lint. De bestaande bebouwing en de kwaliteiten 
van de aanwezige open ruimte fungeren als aanknopingspunten voor 
de uitwerking van het woonproject. 
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De binnengebieden met een landbouw- of natuurfunctie moeten open 
blijven. Het gaat hierbij om leefbare, grondgebonden landbouw. Even-
tueel kan deze uitgebreid worden met directe verkoop gericht op de 
consument van de stad. Het beheer van deze open ruimtes moet reke-
ning houden met de specifieke landschappelijke kenmerken (o.a. per-
ceelsstructuur, schaal, micro-reliëf, perceelsrandbegroeiing, waterhuis-
houding met slotensystemen). In de binnengebieden Hamelveld en 
Tweede Moerput is in beperkte mate bebouwing mogelijk met wonin-
gen (clusters van 10 à 20 woningen) of met een combinatie van functies 
(o.m. neo-farms met diverse functies) voor het beheer van de open 
ruimte. De mogelijke inplanting van woningen in de binnengebied 
moet met grote zorgvuldigheid onderzocht worden, want ze mogen 
geen aantasting betekenen van de agrarische, natuurlijke en land-
schappelijke structuren. De bebouwing in de binnengebieden kan een 
nieuwe woonvorm toevoegen aan de stad, waardoor de diversiteit van 
het stedelijk wonen vergroot. 

 

Figuur 49. Ontwikkeling van het stedelijk raster (bron: voorontwerp gewestelijk 
RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas, maart 2005, figuur 
8) 

4.2.2.6 hoofddorpen en woonkernen 

De hoofddorpen Belsele en Nieuwkerken en de woonkernen Puivelde 
en Sinaai nemen de bijkomende dynamiek op inzake wonen in het bui-
tengebied van Sint-Niklaas. Het zijn volwaardige woonkernen, die 
functioneren als autonome dorpen met lokale voorzieningen die de 
basisbehoefte opvangen. De woonbehoefte wordt hoofdzakelijk opge-
vangen binnen de juridische mogelijkheden op het gewestplan en de 
bestaande verkavelingen. 

De voorzieningen en handelsactiviteiten functioneren op lokaal niveau, 
op het niveau van de kern en de onmiddellijke omgeving. In de kernen 
wordt vooral gewerkt met open en halfopen bebouwing. In het cen-
trum van de woonkernen wordt aaneengesloten bebouwing toegelaten 
in laagbouw (maximum 2 à 3 bouwlagen). 

Belangrijkste aandachtspunten bij de uitbouw van de kernen vormen 
het behoud van de bestaande woonkwaliteit en de kwalitatieve zorg 
over de ruimtelijke ontwikkeling van de kernen. Het is noodzakelijk 
om in de verschillende deelkernen voldoende woningvoorraad en aan-
trekkelijke woonomgevingen te creëren voor ouderen en voor jongeren.  

In de hoofddorpen Belsele en Nieuwkerken wordt ook ruimte voorzien 
voor de aanleg van een lokaal bedrijventerrein. 
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4.2.2.7 lusstructuur 

Tussen de verschillende kernen vormt zich een quasi continu lint van 
bebouwing. De ruimtelijke overgang tussen de kernen verloopt op die 
manier heel geleidelijk. De lusstructuur wordt erkend als een volwaar-
dige ruimtelijke structuur van het buitengebied. Deze lusstructuur 
wordt op een kwalitatieve manier ingericht en voor de bebouwing en 
woningen erlangs worden specifieke ontwikkelingsperspectieven gebo-
den. Zij wordt ingericht en vormgegeven als een ruimtelijke begeleiding 
van de verbinding tussen de kernen. Een kwalitatieve inrichting van het 
openbaar domein staat voorop, met eventueel voorzieningen voor 
openbaar vervoer en fietsers. 

 

 

4.2.2.8 woongehuchten 

De woongehuchten zijn concentraties van dichte bebouwing, gegroeid 
uit historische kleine nederzettingen: Zwaanaarde, Hemelsbreedte 
(omgeving station van Sinaai) en De Ster. Hier wordt geen substantiële 
verhoging van het aanbod nagestreefd, noch voor woningen, noch 
voor voorzieningen. Wel wordt het bestaande aanbod op peil gehou-
den en wordt een kwalitatieve inrichting van het gehucht nagestreefd. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het historische karakter van de 
bebouwing en het nederzettingspatroon. 

 

 

4.2.2.9 woonlinten 

Binnen de woonlinten gelden de voorzieningen van het woongebied 
volgens het gewestplan. Bijkomende woningen zijn enkel mogelijk bin-
nen de bepalingen van het gewestplan. 

Er worden maatregelen genomen of voorschriften vervaardigd om een 
lage dichtheid te realiseren. Op deze manier kan de landschappelijke 
inpassing verbeteren en blijft het bijkomend woningaanbod er beperkt. 
De woonlinten worden niet verder uitgebreid. 

 

 

4.2.2.10 woonkorrels 

Bepaalde groepen van woningen, die gelegen zijn in de open ruimte, 
worden geselecteerd als woonkorrel. Het gaat om kleine groepjes van 
woningen (indicatief minimum 5 woningen) die omwille van hun sa-
menhang, hun specifieke ligging in de open ruimte of hun historische 
eigenheid een aparte entiteit vormen. 

De woonkorrels kunnen behouden blijven als aparte entiteit. De ont-
wikkelingsperspectieven voor de individuele woningen worden geka-
derd in een toekomstvisie voor de totale woninggroep. Mogelijke ont-
wikkelingen van de woonkorrel worden afgewogen ten opzichte van de 
impact op de open ruimte, de bereikbaarheid, de interne samenhang 
tussen de woningen, de woonkwaliteit, de aanwezigheid van verschil-
lende functies, … In functie van een betere woonkwaliteit en een betere 
leefbaarheid kunnen de woonkorrels opnieuw gestructureerd worden. 
Het aantal woningen van een woonkorrel mag echter niet toenemen. 

Op basis van een voorlopige inventaris van de zonevreemde woningen 
kunnen de volgende 18 woonkorrels aangeduid worden (niet-
limitatieve lijst): 
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- Brandstraat; 
- Brandstraat – Dennenstraat; 
- Cadzandstraat (Hondsnest); 
- Drielindenstraat (2); 
- Godschalkstraat; 
- Heirstraat-Leestraat; 
- Hellestraat; 
- Helsvuurstraat; 
- Jef De Pauwstraat; 
- Kiemerstraat; 
- Kolkstraat; 
- Moortelhoekstraat; 
- Poelstraat; 
- Vlasbloemstraat (2); 
- Wapenaarteinde; 
- Zoetwaterstraat. 

 

Kaart 46. Gewenste nederzettingsstructuur 

 

4.2.3 uitwerking 

4.2.3.1 woningprogrammatie 

OPBOUW EN METHODIEK 

Om tegemoet te komen aan de taakstelling voor Sint-Niklaas zullen 
huisvestingsprojecten gerealiseerd worden en zullen nieuwe gebieden 
aangesneden worden voor woningbouw. Het aantal onbebouwde per-
celen in verkavelingen en in woongebied langs uitgeruste wegen vol-
staat immers niet om de behoefte op te vangen. Bijkomende woningen 
zullen moeten gerealiseerd worden door middel van vernieuwingspro-
jecten in het bebouwde weefsel en door middel van het invullen van 
woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. 

De realisatie van bijkomende woningen gebeurt in de volgende catego-
rieën: 

- onbebouwde percelen in verkavelingen en in woongebied langs 
uitgeruste wegen; 

- leegstand; 
- vernieuwingsprojecten; 
- onbebouwde gebieden. 

Hieronder wordt aangegeven welke woningbouwprojecten zullen gere-
aliseerd worden om de woningbehoefte in te vullen, zowel in het stede-
lijk gebied als in het buitengebied47. De woningprogrammatie voor het 
stedelijk gebied houdt rekening met het voorontwerp gewestelijk RUP 
Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas van maart 2005. 

                                                         

47 Zowel voor de berekening van de behoefte als voor de woningprogrammatie 
wordt het referentiejaar 2001 gebruikt. Dit betekent dat de woningprogrammatie ook 
woonprojecten bevat die opgestart zijn sedert 2001 en ondertussen reeds gerealiseerd 
zijn. 
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Gezien het aantal en de grootte van de huisvestingsprojecten in Sint-
Niklaas zal de uitwerking gefaseerd verlopen. Daarbij wordt een on-
derscheid gemaakt tussen de projecten die reeds uitgevoerd of in uit-
voering zijn, de projecten die in studie zijn en de potentiële projecten. 

Tenslotte wordt benadrukt dat het vermelde aantal woningen telkens 
een raming is. Belangrijk is niet het absolute cijfer op zich, maar wel de 
grootteorde. De cijfers zijn afkomstig uit de analyse van het woning-
aanbod. Dit betekent dat er voor de onbebouwde gebieden in het ste-
delijk gebied gerekend wordt met een dichtheid van 25 woningen per 
hectare en voor de onbebouwde gebieden in het buitengebied met een 
dichtheid van 15 woningen per hectare. Enkel voor de projecten die 
uitgevoerd zijn of zich in uitvoeringsfase bevinden kan het exacte aan-
tal woningen vermeld worden. Voor de projecten in studiefase, waar-
voor reeds een ontwerp bestaat, wordt het aantal woningen vermeld 
dat voorzien wordt in dit ontwerp. 

 

 

INVULLING ONBEBOUWDE PERCELEN EN LEEGSTAND 

Een deel van de woningbehoefte kan ingevuld worden binnen de onbe-
bouwde percelen en door het wegwerken van de leegstand. 

- Voor de onbebouwde percelen in verkavelingen wordt een rea-
lisatiegraad van 80% vooropgesteld. 

- Voor de onbebouwde percelen in woongebied langs uitgeruste 
wegen wordt een realisatiegraad van 50% vooropgesteld. 

- De leegstand in Sint-Niklaas is heel beperkt. Deze wordt volle-
dig weggewerkt. Bij de berekening van de woningbehoefte 
wordt wel rekening gehouden met een frictieleegstand. Dit is de 
leegstand die noodzakelijk is om de woningmarkt naar behoren 
te doen functioneren. Voor Sint-Niklaas wordt een frictieleeg-
stand van 2,5% gehanteerd. 

Op basis van de gegevens van het woningaanbod levert de invulling 
van de onbebouwde percelen en van de leegstand het volgende aantal 
woningen op. 

Tabel 47. Invulling onbebouwde percelen en leegstand 

 stedelijk gebied buitengebied 

onbebouwde percelen in verkaveling 

onbebouwde percelen in woongebied langs 
uitgeruste wegen 

leegstand 

254 

92 

120 

266 

85 

6 

TOTAAL 466 357 

 

 

VERNIEUWINGSPROJECTEN 

De vernieuwing van de bestaande stad en van de bestaande kernen 
vormt een belangrijke uitdaging voor het ruimtelijk beleid van Sint-
Niklaas in de nabije toekomst. De stadsvernieuwing situeert zich bin-
nen het beleidsmatig kader om de stad aantrekkelijker te maken voor 
het wonen. Het vormt een essentieel onderdeel van de versterking van 
het stedelijk gebied. Vernieuwing van het bestaande woningbestand, 
uitpitten van dichtbebouwde binnengebieden, voorzien van lokaal 
groen, enz. zijn uiterst belangrijk voor de versterking van het stedelijk 
gebied. 

Momenteel staan verschillende stadsvernieuwingsprojecten op stapel, 
waarvan sommige reeds in uitvoering zijn. Hieronder worden de ge-
kende sites opgesomd, met aanduiding van het aantal woningen dat er 
eventueel kan gerealiseerd worden. 
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Deze lijst is niet-limitatief en kan uiteraard verder aangevuld worden 
indien zich nieuwe kansen voordoen. Bovendien is de realisatie van 
deze vernieuwingsprojecten afhankelijk van tal van randvoorwaarden 
(juridisch, bestemming, eigendomsstructuur, andere ruimtenoden, 
enz.), zodat het vermelde aantal woningen moet beschouwd worden als 
een raming. 

Tabel 48. Vernieuwingsprojecten 

 locatie uitgevoerd 
of in uitvoe-

ring 

in studie opmerkingen 

1. Stadszalen  80 mogelijk wooninbrei-
dingsproject op de plaats 
van de huidige stadszalen 

2. Rijkswachtkazerne  25 mogelijk wooninbrei-
dingsproject in de Stati-
onswijk bij verhuis van de 
politie 

3. Hoek Onze-Lieve-
Vrouwstraat - Heme-
laerstraat 

 25 vernieuwingsproject in het 
centrum door het Inter-
gemeentelijk Samenwer-
kingsverband van het 
Land van Waas 

4. Hoek Dalstraat – 
Aerschotstraat 

28  project sociale woning-
bouw; uitgevoerd 

5. Nieuwstraat  45 wooninbreidingsproject in 
het centrum 

6. Zwijgershoek  50 wooninbreidingsproject 
met o.m. 35 serviceflats 
voor senioren; gedeeltelijk 
op de plaats van de huidi-
ge parking 

7. Regentiestraat 12  wooninbreidingsproject in 
een vroeger schoolgebouw; 
uitgevoerd 

8. Stationsproject  80 woningbouwproject aan 
de zuidelijke kant van het 
Stationsplein op de site 
van SVK; deels in uitvoe-
ring 

 locatie uitgevoerd 
of in uitvoe-

ring 

in studie opmerkingen 

9. Klokkedreef 34  wooninbreidingsproject 
met 16 sociale woningen; 
in uitvoering 

10. Sint-Rochussite  15 herbestemming van een 
schoolgebouw 

11. Kroonmolenstraat 28  wooninbreidingsproject in 
het centrum; uitgevoerd 

12. Parklaan – Moerland-
straat 

13  wooninbreidingsproject 
net ten zuiden van het 
stadspark; in uitvoering 

13. Kazernestraat 47  inbreidingsproject ten 
noorden van de spoorweg; 
uitgevoerd 

 TOTAAL 162 320 482 

 

Kaart 47. Vernieuwingsprojecten 

 

Daarnaast zijn er in Sint-Niklaas, vooral in de stad zelf, een aantal 
andere potentiële locaties die in aanmerking kunnen komen voor her-
bestemming. De toekomstige bestemming ligt echter nog niet definitief 
vast. Daarom worden deze sites niet meegerekend in de woningpro-
grammatie. Ze worden hieronder opgesomd; het betreft eveneens een 
niet-limitatieve lijst. 

- binnengebied Houtbriel: potentieel inbreidingsproject in het 
centrum; 

- VTS-site (Onze-Lieve-Vrouwplein): potentieel inbreidingspro-
ject aansluitend op de cultuursite; 

- site vroegere Normaalschool (Kasteelstraat): herbestemming 
van een vroeger schoolgebouw; 

- site KTA (Noordlaan): herbestemming van de schoolgebouwen 
ten noorden van de spoorweg; 
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- terreinen FC Gerda: mogelijk inbreidingsproject op de plaats 
van de voormalige voetbalterreinen van FC Gerda; 

- Waeslandia (hoek Van Havermaetstraat – Oude Molenstraat): 
herbestemming van een bedrijfsgebouw; 

- Antwerpsesteenweg – Lindenstraat: mogelijk inbreidingspro-
ject als hergebruik van de bedrijvensite; 

- Van Remoortel: herbestemming van het te herlokaliseren be-
drijf Van Remoortel; twee grotere gebieden aan de Kleemstraat 
en drie kleinere sites verspreid in Belsele. 

 

 

AAN TE SNIJDEN WOONGEBIEDEN EN WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN 

De ontwikkeling van nieuwe gebieden voor bijkomende woningbouw 
in het stedelijk gebied laat toe om een effectief aanbodbeleid te voeren. 
Op deze manier kan de stad Sint-Niklaas verder uitgebouwd en ver-
sterkt worden en zijn regionale rol als hoofdstad van het Waasland 
waarmaken. Dit kan tevens bijdragen tot het vrijwaren van de homo-
gene aaneengesloten open ruimte. 

Voor het buitengebied worden geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden 
aangesneden. De bijkomende woningbouw gebeurt hoofdzakelijk bin-
nen het woongebied. Enkel de woonuitbreidingsgebieden die reeds 
aangesneden zijn worden verder afgewerkt. 

In het stedelijk gebied Sint-Niklaas wordt vanuit het Vlaams gewest een 
belangrijke taakstelling opgelegd naar aantal te realiseren woningen 
(3.406 woningen voor de periode 2001-2007 om precies te zijn). Dit 
betekent dat er – rekening houdend met de onbouwde percelen, met de 
leegstand en met de stadsvernieuwingsprojecten – ongeveer 2.400 bij-
komende woningen moeten gerealiseerd worden door aansnijding van 
woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. De afbakening van het 
stedelijk gebied geldt hier als kader voor het gemeentelijk woonbeleid. 

Een aantal projecten is reeds in uitvoering of bevindt zich in een verge-
vorderd stadium van planvorming. Deze projecten worden verder af-
gewerkt. 

- In het voorontwerp van afbakening van het stedelijk gebied 
worden verschillende gebieden aangeduid als te ontwikkelen als 
stedelijk woongebied. Ze worden hier mee opgenomen. Het be-
treft o.m. de woonuitbreidingsgebieden Clementwijk en Vijf-
straten (N451) – Vlasstraat – spoorweg en de gebieden De 
Winningen, Passtraat – Bellestraat – N70, Ster – Eekhoorn-
straat – N70 en de woonlinten langs de Van Landeghemstraat – 
Passtraat – Houten Schoen. 

- Hierin wordt het woonuitbreidingsgebied Clementwijk als pri-
oritair beschouwd. Door zijn grote oppervlakte kan hier im-
mers een belangrijk deel van de taakstelling ineens gerealiseerd 
worden. Het gebied wordt gefaseerd aangesneden. 

- Het woonuitbreidingsgebied Hertjen – Damstraat – Prins Bou-
dewijnlaan wordt niet ontwikkeld als woonzone. In het voor-
ontwerp van afbakening van het stedelijk gebied wordt geop-
teerd om hier een gemengd regionaal bedrijventerrein te voor-
zien. 

In Belsele wordt bijkomende woningbouw enkel voorzien in woonge-
bied. De bestaande woningbouwprojecten in woongebied worden ver-
der afgewerkt. 

- Het gebied N70 – Kasteeldreef en het gebied Koning Nobel-
laan – Malpertuslaan (Populierenwijk) bevinden zich momen-
teel in studiefase. Ze worden verder afgewerkt. Bij de ontwikke-
ling van deze gebieden moet rekening gehouden worden met de 
waterhuishouding van de Belselebeek. 

- Het gebied Mierennest – Stationswegel is volgens het BPA Mo-
lenwijk gelegen in woongebied voor sociale huisvesting. Het 
gebied bevindt zich grotendeels in studiefase en zal ingevuld 
worden met sociale woningen. 

- De woonuitbreidingsgebieden worden voorlopig niet aange-
sneden voor woningbouw. Het betreft de woonuitbreidingsge-
bieden Duizend Appels – Schoonhoudtstraat en Puivelde. 
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Voor Nieuwkerken wordt bijkomende woningbouw voorzien in het 
woongebied en voor een deel in het woonuitbreidingsgebied van de 
Wallenhofwijk. Hiervoor wordt een kleine verschuiving voorgesteld 
binnen het juridische en het reserve-aanbod. Dit laat toe om de ruimte-
lijke samenhang binnen de kern te versterken.  

- Een deel van het woongebied Heihoekstraat is momenteel in 
uitvoering en een ander deel zit in studiefase. Ze sluiten aan bij 
het bebouwde weefsel en worden verder uitgewerkt. 

- Het woongebied Peperstraat – Pastorijstraat (N451) – Gysel-
straat is moeilijk te realiseren vanwege de aanwezigheid van een 
grote tuin en de beperkte ontsluitingsmogelijkheden. Daarom 
wordt voorgesteld om het woonuitbreidingsgebied Wallenhof, 
dat reeds grotendeels gerealiseerd is, verder af te werken. Dit 
gebied sluit direct aan bij het centrum van Nieuwkerken en 
wordt gedeeltelijk voorzien voor de bouw van sociale wonin-
gen. Bovendien kan door de afwerking van het woonuitbrei-
dingsgebied de ontsluiting van de Wallenhofwijk geoptimali-
seerd worden. 

- De woonuitbreidingsgebieden Vrasenestraat (N451) en Hei-
hoekstraat – Zonnestraat worden voorlopig niet aangesneden. 

In Sinaai worden in de eerste plaats de woongebieden in de kern ont-
wikkeld en worden bestaande projecten in woongebied verder afge-
werkt. 

- Het betreft twee kleine gebieden op wandelafstand van het cen-
trum (Vleeshouwerstraat – Klokke Roelandlaan en Vleeshou-
werstraat – Hooimanstraat) en het gebied Hooimanstraat – 
Bellemanstraat – Wijnveld, dat grotendeels uitgevoerd is. 

- Het woonuitbreidingsgebied Hooimanstraat – Wijnveld wordt 
voorlopig niet aangesneden. 

De aanduiding van het aantal woningen in onderstaande tabel zijn 
ramingen op basis van de oppervlakte van het binnengebied. Voor 
binnengebieden in het stedelijk gebied wordt een dichtheid van 25 wo-
ningen per hectare vooropgesteld, voor binnengebieden in het buiten-
gebied een dichtheid van 15 woningen per hectare. Enkel voor de pro-
jecten in uitvoering kan een exact aantal woningen weergegeven wor-
den. Voor de projecten in studiefase, waarvoor reeds een verkavelings-
ontwerp bestaat, wordt het aantal woningen vermeld dat voorzien 
wordt in het ontwerp. 

De projecten die uitgevoerd, in uitvoering of in studie zijn, worden 
voor 100% in rekening gebracht voor de woningprogrammatie. De 
gebieden die nog te ontwikkelen zijn, worden voor 50% meegeteld. Dit 
is een raming van het percentage dat nog kan gerealiseerd worden bin-
nen de planperiode48. 

 

                                                         

48 In het voorontwerp van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 
wordt voor elk van deze gebieden een realisatiegraad van 100% vooropgesteld. Het 
lijkt echter onwaarschijnlijk dat deze gebieden nog volledig kunnen ontwikkeld 
worden tegen 2007. Een percentage van 50% lijkt realistischer. 
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Tabel 49. Aan te snijden gebieden 

 locatie uitge-
voerd of 

in uitvoe-
ring 

in studie te ont-
wik-
kelen 

opmerkingen 

STEDELIJK GEBIED 

1. Filip de Pillecynlaan 
– Watermolenstraat – 
Louis Paul Boonlaan 

15   Reeds uitgevoerd. 

2. Herdersstraat   18 Aansluitend bij bestaand 
weefsel. 

3. Lepelhoekstraat – 
Sparrenhofstraat – 
Berkenlaan 

  23 Aansluitend bij bestaand 
weefsel. Moeilijke ontslui-
ting. 

4. Kleibeekstraat – 
Mispelstraat 

  43 Uitbreiding van de 
Dillaertwijk. 

5. Plezantstraat – Hei-
straat 

 63  Aansluitend bij bestaand 
weefsel. Project den 
Beenaert in ontwikkeling. 
Plan in opmaak. 

6. Tereken - William 
Griffithstraat 

53   Aansluitend bij bestaand 
weefsel. Stadsverkaveling 
Hogenakkerwijk II 

7. Hertjen – Herten-
straat – De Meu-
lenaerstraat 

122   Aansluitend bij bestaand 
weefsel. In uitvoering 

8. Hoge Bokstraat – 
Watermolenstraat 

 205  Project in voorbereiding. 

9. Vijfstraten – Vlas-
straat – spoorweg 

  193 Aansluitend bij het recent 
aangelegd bufferbekken 
aan de Klapperbeek. 

10. Clementwijk   1.925 Groot gebied met hoge 
open-ruimtewaarden ten 
noorden van het stadscen-
trum. 

11. Langhalsbeekstraat – 
Driegaaienstraat (De 
Winningen) 

  308 Agrarisch gebied en ont-
ginningsgebied. Opgeno-
men in het voorontwerp 
van afbakening stedelijk 
gebied. 

 locatie uitge-
voerd of 

in uitvoe-
ring 

in studie te ont-
wik-
kelen 

opmerkingen 

12. Passtraat – Bel-
lestraat – Heidebaan 

  583 Agrarisch gebied. Opge-
nomen in het voorontwerp 
van afbakening stedelijk 
gebied. 

13. Ster – Eekhoorn-
straat – Heidebaan 

  115 Agrarisch gebied. Opge-
nomen in het voorontwerp 
van afbakening stedelijk 
gebied. 

14. Van Landeghem-
straat – Passtraat- 
Houten Schoen enz. 

  150 Agrarisch gebied. Opge-
nomen in het voorontwerp 
van afbakening stedelijk 
gebied. 

 subtotaal 190 268 3.358 3.816 
 realisatiegraad 100% 100% 50%  

 TOTAAL 190 268 1.679 2.137 

      

BUITENGEBIED 

15. Nieuwe Baan – Kas-
teeldreef 

 20  Belsele 

16. Koning Nobellaan – 
Malpertuslaan 

 50  Belsele 

17. Mierennest – Stati-
onswegel 

 61 38 Belsele 

18. Heihoekstraat I 29   Nieuwkerken 
19. Heihoekstraat II  22  Nieuwkerken 
20. Wallenhof   101 Nieuwkerken 
21. Vleeshouwerstraat – 

Klokke Roelandlaan 
30   Sinaai 

22. Vleeshouwerstraat – 
Hooimanstraat 

  38 Sinaai 

23. Hooimanstraat – 
Bellemanstraat – 
Wijnveld 

40  10 Sinaai 

 subtotaal 99 153 187 439 
 realisatiegraad 100% 100% 50%  

 TOTAAL 99 153 93 345 
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Kaart 48. Aan te snijden gebieden 

 

 

OVERZICHT WONINGPROGRAMMATIE 

Uit het overzicht van de vooropgestelde woningprogrammatie blijkt 
duidelijk dat er in Sint-Niklaas gestreefd wordt naar een trendbreuk in 
de verdeling van de bijkomende woningen over het stedelijk gebied en 
het buitengebied. Vernieuwingsprojecten en nieuw te ontwikkelen ge-
bieden situeren zich voornamelijk in het stedelijk gebied. De bestaande 
juridische voorraad kan verder ingevuld worden en de bestaande pro-
jecten kunnen afgewerkt worden, zowel in het stedelijk gebied als in het 
buitengebied. 

De exacte invulling van de taakstelling dient te gebeuren door een kwa-
litatieve realisatie van de aan te snijden gebieden. 

Tabel 50. Overzicht van de woningprogrammatie 

 stedelijk gebied buitengebied 

TAAKSTELLING 2001-2007 3.406 308 

onbebouwde percelen in verkaveling 
onbebouwde percelen in woongebied langs 
uitgeruste wegen 
leegstand 
vernieuwingsprojecten 
uitgevoerd of in uitvoering 
in studie 

aan te snijden gebieden 
uitgevoerd of in uitvoering 
in studie 
te ontwikkelen 

254 

92 
 

120 

 
162 
320 

 
190 
268 

1.679 

266 

85 
 

6 

 
0 
0 

 
99 

153 
93 

TOTAAL TE ONTWIKKELEN 3.085 702 

4.2.3.2 woningen voor specifieke groepen 

SOCIALE HUISVESTING 

Sint-Niklaas kampt met een groot tekort aan sociale huisvesting. In 
februari 2004 stonden er ca. 1.200 gezinnen op de wachtlijst voor een 
sociale woning in de gemeente. Om dit groeiende tekort op te vangen 
en om op het peil te komen van andere centrumsteden in Vlaanderen 
zouden er ongeveer 1.500 sociale huurwoningen moeten bijkomen, en 
ongeveer 350 sociale koopwoningen. Hierdoor zou het aandeel sociale 
woningen in het totale woningaanbod verdubbelen. 

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren wordt een actieprogram-
ma opgesteld in samenspraak met de actoren die actief zijn rond de 
huisvesting (stedelijke en OCMW-diensten, huisvestingsmaatschappij-
en, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, 
Woonhoek, Sociaal Verhuurkantoor). 

Sociale huisvestingsprojecten zullen ontwikkeld worden in elke kern. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van elke 
kern en met het feit dat de nood aan sociale woningen het hoogst is in 
het stedelijk gebied. Een aantal projecten zal gerealiseerd worden op 
basis van een publiek-private samenwerking. 

Bij de uitbouw van het totale woningaanbod in Sint-Niklaas wordt een 
verweving nagestreefd van private woningen, sociale huur- en koop-
woningen en sociale kavels. Bij de ontwikkeling van nieuwe woonge-
bieden groter dan 1 hectare worden onderstaande verhoudingen nage-
streefd. 
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Tabel 51. Na te streven aandeel sociale huisvesting 

eigenaar sociale woningen sociale verkave-
lingen 

gronden eigendom van een sociale huisves-
tingsmaatschappij 

minstens 85%  

gronden eigendom van lokale publieke over-
heden (gemeente, OCMW, intergemeentelijk 
samenwerkingsverband, …) 

minstens 33% minstens 33% 

gronden eigendom van een privé-verkavelaar 
of een bouwpromotor 

minstens 25%  

 

 

SENIORENHUISVESTING 

Sint-Niklaas maakt momenteel een sterke vergrijzing mee van de be-
volking. Zo zal het aantal gezinnen met een referentiepersoon ouder 
dan 60 jaar tussen 2002 en 2012 stijgen met ongeveer 1.300. Het is dan 
ook noodzakelijk om voldoende en aangepaste huisvesting te voorzien. 
Daarbij zal rekening gehouden worden met de leeftijdsstructuur van 
elke deelgemeente, zodat senioren kunnen blijven wonen in een ver-
trouwde leefomgeving. 

Dit houdt in dat er een divers gamma zal voorzien worden wat betreft 
kostprijs en dienstverleningsniveau. Mogelijke woningtypes zijn o.m. 
sociale huurwoningen, kamers en studio’s in een rusthuis, serviceflats, 
ondersteunende woonvormen zoals aanleunwoningen of kangoeroe-
woningen, enz. Het is belangrijk dat deze woningen gelegen zijn dicht 
bij het voorzieningenapparaat en vlot bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Het woonbeleid voor senioren sluit aan bij het zorgstrategisch 
plan. 

 

 

KLEINE GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN 

Het stedelijk woonbeleid moet inspelen op de demografische tendens 
tot gezinsverdunning. Hierdoor ontstaat een behoefte aan kleinere 
wooneenheden (kleine woningen, appartementen, studio’s, enz.). 

De huidige tendens, waarbij ongeveer 1/3 van de bijkomende woonge-
legenheden appartementen zijn en 2/3 eengezinswoningen, kan voor-
zichtig ondersteund worden. Belangrijk hierin is het bewaken van een 
aantal kwaliteitscriteria ivm. de oppervlakte van de woningen, de aan-
wezigheid van een buitenruimte, verlichting en verluchting, enz.49 

 

 

GEZINNEN MET KINDEREN 

De grote aandacht voor de vergrijzing van de bevolking en voor de 
gezinsverdunning neemt niet weg dat er blijvende inspanningen zullen 
gebeuren om gezinnen met kinderen te huisvesten in het stedelijk ge-
bied. Dit garandeert een evenwichtige demografische samenstelling van 
de stad. Uit een gedetailleerde analyse van de stadsvlucht van de jaren 
’90 in Sint-Niklaas blijkt immers dat vooral jonge gezinnen de stad 
verlaten. 

                                                         

49 De Vlaamse Wooncode (juli 1997) stelt een aantal normen voorop inzake 
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteit, waaraan elke woning moet voldoen. In 
Sint-Niklaas is er een stedenbouwkundige vergunning van kracht voor het creëren en 
het wijzigen van het aantal woongelegenheden. 
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Om de aantrekkingskracht van de stad voor gezinnen met kinderen te 
behouden en te laten toenemen moet dan ook werk gemaakt worden 
van een aangenaam leefklimaat en moet ruimte gemaakt worden voor 
grotere woningen, eventueel met tuin. De woningtypes moeten boven-
dien voldoende flexibel en aanpasbaar zijn, zodat ze kunnen bewoond 
worden door meerdere soorten gezinnen. Tevens is het essentieel om 
voldoende speelmogelijkheden te voorzien voor kinderen in de onmid-
dellijke woonomgeving. De aanwezigheid van verkeersluwe straten en 
groen is daarvoor belangrijk. 

 

 

WOONWAGENBEWONERS 

De taakstelling inzake standplaatsen voor woonwagens wordt bepaald 
door de provincie Oost-Vlaanderen, in samenspraak met de gemeente. 

In een onderling overleg tussen de Wase burgemeesters werd beslist dat 
er in het Waasland ruimte voorzien zal worden voor woonwagenbewo-
ners in Kruibeke, Temse en Beveren. Sint-Niklaas zal dan ook geen 
standplaatsen aanleggen voor woonwagens. De stad beschikt immers 
reeds over heel wat andere sociale voorzieningen (o.m. een asielcen-
trum). 

 

4.2.3.3 instrumenten voor het woonbeleid 

Voor de realisatie van het woonbeleid op het terrein heeft de stad enke-
le instrumenten ter beschikking, die hieronder toegelicht worden. 

 

 

JURIDISCH KADER 

De stad kan gebruik maken van diverse juridische mogelijkheden die 
het woonbeleid ondersteunen en die de noodzakelijke woonkwaliteit 
afdwingen. 

- De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en het afleve-
ren van bouw- en verkavelingsvergunningen vormen een veel-
vuldig gebruikt instrumentarium van de gemeente. Sint-
Niklaas kan ook het recht van voorkoop uitoefenen ter verwe-
zenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan50. 

- Bouw- en verkavelingsverordeningen laten toe om de kwaliteit 
van de woningen en van de woonomgevingen te waarborgen. 
In deze verordeningen kunnen bepalingen zoals algemene, 
technische en ruimtelijk-ecologische voorwaarden en financiële 
regelingen opgenomen worden. 

- De onteigening maakt een actief ingrijpen van het stadsbestuur 
mogelijk om projecten te realiseren. 

 

 
                                                         

50 Zie hiervoor het decreet op de ruimtelijke ordening, 1999, art. 63-68. 
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VERBETERING VAN HET WONINGBESTAND 

Om de kwaliteit van het bestaande woningpatrimonium te verbeteren 
zijn er wettelijke mogelijkheden voorzien. 

- Het Vlaamse gewest regelt premies en toelagen voor particulie-
ren: 

o aanpassings- en verbeteringspremies voor woningen; 
o huursubsidie en installatiepremie; 
o sociale leningsmaatschappijen. 

- De gemeente kan ook aanvullingen doen op de door de hogere 
overheden verstrekte premies, bijvoorbeeld voor het verwerven 
van een woning, voor de renovatie ervan, voor vervangende 
nieuwbouw en dit als eerste eigendom, voor de inbreng van 
groen (bv. groendaken), voor het gebruik van zonne-energie, 
enz. Een andere vorm van premie is een vrijstelling van belas-
ting op de onroerende voorheffing gedurende een bepaalde pe-
riode. Ook hier kan de gemeente bepaalde voorwaarden stellen 
om een gericht woonbeleid te realiseren. De gemeente kan ook 
een eigen premiereglement uitvaardigen. 

- Fiscale maatregelen ondersteunen het gemeentelijk grondbe-
leid. Voorbeelden zijn de belasting op leegstand en verkrotting, 
de belasting op onbebouwde percelen in goedgekeurde verka-
velingen, de belasting op onbebouwde percelen gelegen in een 
woongebied van een goedgekeurd plan van aanleg, enz. De be-
doeling van deze fiscale maatregelen is het tegengaan van 
grondspeculatie en het stimuleren van de verkoop van percelen 
die bestemd zijn voor woningbouw. 

- Mogelijke maatregelen om leegstand en verkrotting tegen te 
gaan zijn de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring en een 
stimuleringsbeleid om samen met de eigenaar een oplossing te 
zoeken. 

- Het OCMW kan een belangrijke rol vervullen in het verstrek-
ken van informatie en het bieden van ondersteuning aan eige-
naars en aan kandidaat-renoveerders. Op basis van een inven-
taris van te verbeteren woningen en te saneren plekken zou een 
gericht stimuleringsbeleid gevoerd kunnen worden. 

- De vernieuwing van het woningbestand kan ook aangemoe-
digd worden door het belonen via wedstrijden of het toekennen 
van prijzen. Zo organiseert Sint-Niklaas tweejaarlijks een 
stadsprijs voor invulbouw en renovatie. 

 

 

GROND- EN PANDENBELEID 

De stad Sint-Niklaas zal inspanningen leveren om strategische aanko-
pen van gronden en panden te doen met het doel om bij te dragen aan 
de stadsvernieuwing, om een vernieuwing van het woningpatrimonium 
te stimuleren en om verkrotting en leegstand in winkelstraten tegen te 
gaan. Zo blijven de nodige panden en gronden beschikbaar tegen een 
betaalbare prijs. Dit gebeurt door het op doordachte wijze verwerven 
van bouwgronden en binnengebieden. Afhankelijk van de noden en de 
specifieke situatie staat de stad zelf in voor de ruimtelijke ontwikkeling 
van deze gebieden na aankoop of ontwikkelt ze gezamenlijk projecten 
met sociale huisvestingsmaatschappijen, het OCMW, het intergemeen-
telijk samenwerkingsverband of met particulieren. In functie van een 
grond- en pandenbeleid wordt de stedelijke woonregie of grondregie 
geactiveerd. 

 

 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  274  

4.2.3.4 ontwikkelingsperspectieven voor de verspreide zonevreemde 
woningen 

In het buitengebied wordt, in tegenstelling tot het stedelijk gebied, een 
stringent beleid gevoerd van vrijwaring van de open ruimte, van beper-
king van het aantal bijkomende woningen en van de versterking van de 
natuurlijke en landschappelijke structuren. 

De woningen, die niet behoren tot het stedelijk gebied, een hoofddorp, 
een woonkern, een gehucht, de lussen, een woonlint of een woonkorrel, 
maken deel uit van de open-ruimtestructuur. De eigenschappen en de 
kwaliteiten van de natuur, van het bos en van de landbouw stellen 
randvoorwaarden aan de ontwikkelingsmogelijkheden van deze ver-
spreide zonevreemde woningen. 
In het totaal zijn er in Sint-Niklaas ca. 1.144 zonevreemde of potentieel 
zonevreemde woningen (1.036 zonevreemde en 108 potentieel zone-
vreemde)51. 

Voor bestaande, vergunde woningen kan de woonfunctie behouden 
blijven onder beperkte voorwaarden. Instandhoudings- en onder-
houdswerken zijn mogelijk voor alle vergunde, niet-verkrotte wonin-
gen. In de open ruimte worden echter geen nieuwe woningen of nieuwe 
verkavelingen meer toegelaten buiten de bestaande wettelijke moge-
lijkheden. 

De voorwaarden die gesteld worden aan de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van verspreide zonevreemde woningen zijn afhankelijk van het 
gebied waarin de woning gelegen is. Beleidsmatig wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de volgende gevallen: 

- woningen waarvan het perceel gedeeltelijk gelegen is in woon-
gebied; 

                                                         

51 Gegevens volgens de voorlopige inventaris van de zonevreemde woningen, 
december 2003. 

- woningen waarvan het perceel gelegen is net naast en aanslui-
tend bij een woongebied volgens een plan van aanleg; 

- woningen in of net naast een te realiseren herbestemming (bv. 
in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied); 

- woningen in agrarisch gebied in het Lokers Houtland en het 
Waasland (buiten de ruimtelijk kwetsbare gebieden); 

- woningen in de Z-vormige bosstructuur (buiten de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden); 

- woningen in het valleigebied of in ruimtelijk kwetsbare gebie-
den. 

De verschillende gevallen met de eraan gekoppelde beleidsopties wor-
den hieronder beschreven. 

- Veel zonevreemde woningen in Sint-Niklaas bevinden zich op 
een perceel dat gedeeltelijk gelegen is in een woongebied vol-
gens een plan van aanleg en langs een uitgeruste weg. Dit is het 
geval in veel woonlinten, waarbij de zonevreemde woningen 
zich bevinden net buiten de 50-metergrens vanaf de openbare 
weg. De bestaande woningen kunnen voorlopig behouden blij-
ven: instandhoudings- en onderhoudswerken zijn toegelaten. 
Uitbreidingen of herbouw van de woningen moet gebeuren 
binnen het deel van het perceel bestemd als woongebied. Hier 
gelden dan uiteraard de voorschriften van het woongebied. 
Uitzonderingen hierop zijn toegelaten wanneer het om techni-
sche redenen onmogelijk is om een woning te bouwen binnen 
de 50-metergrens (bijvoorbeeld indien het perceel te smal is). 

- Voor de zonevreemde woningen, waarvan het perceel onmid-
dellijk aansluit bij een woongebied op een plan van aanleg, 
wordt een herbestemming tot woongebied vooropgesteld. Ze 
betekenen immers slechts een geringe aantasting van de open 
ruimte. Deze woningen krijgen met andere woorden dezelfde 
mogelijkheden als de woningen die momenteel reeds gelegen 
zijn in woongebied. Ze kunnen dus verbouwen, herbouwen en 
uitbreiden. 
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- Bepaalde zonevreemde woningen zijn gelegen in of net naast 
een gebied dat in de toekomst een andere bestemming zal krij-
gen (bv. nieuwe woongebieden in het kader van de afbakening 
van het stedelijk gebied). Voor deze woningen zullen de nieuwe 
voorschriften dan van toepassing zijn. 

- De woningen in het agrarisch gebied van het Lokers Houtland 
en het Waasland krijgen de mogelijkheid tot verbouwen, her-
bouwen en uitbreiden, op voorwaarde dat ze niet gelegen zijn 
in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. Om de openheid van het 
landschap zoveel mogelijk te vrijwaren worden de uitbrei-
dingsmogelijkheden beperkt tot de decretale bepalingen. De 
schaal van de woning en van de omgeving moet steeds geres-
pecteerd worden. Daarbij moet gestreefd worden naar een zo 
compact mogelijk bouwvolume. In functie hiervan worden 
nieuwe bijgebouwen die losstaan van het hoofdgebouw niet 
toegelaten. Voor de woningen wordt een inpassing in de land-
schappelijke omgeving vooropgesteld. 

- Voor de zonevreemde woningen in de Z-vormige bosstructuur, 
en niet gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, wordt ge-
streefd naar het behoud van de bestaande toestand zonder bij-
komend volume. Dit betekent dat verbouwen en herbouwen 
mogelijk is. Indien de plaatselijke ruimtelijke ordening kan 
verbeterd worden mag herbouw ook gebeuren in de onmiddel-
lijke nabijheid. Uitbreiding behoort in principe niet tot de mo-
gelijkheden, tenzij dit aantoonbaar noodzakelijk is om de wo-
ning aan te passen aan de minimaal vereiste woonkwaliteit. Er 
wordt gestreefd naar een inpassing van de woning in het geslo-
ten boslandschap. 

- Voor de zonevreemde woningen in het valleigebied of in andere 
ruimtelijk kwetsbare gebieden wordt een zo strikt mogelijk be-
houd van de bestaande toestand vooropgesteld. Aan de be-
staande woningen zijn instandhoudings- en onderhoudswerken 
en verbouwingen toegelaten. Dit gebeurt binnen het bestaande 
volume en met dezelfde architecturale kenmerken als de huidi-
ge woning. Herbouw wordt niet toegelaten (tenzij in gevallen 
van overmacht). Ook uitbreidingen zijn niet mogelijk. Tevens 
wordt gestreefd naar een ruimtelijke inpassing van de woning 
in de omgeving. 
Voor de zonevreemde woningen die gelegen zijn in ruimtelijk 
kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau bepalen de hogere 
overheden (het Vlaams gewest of de provincie Oost-
Vlaanderen) de ontwikkelingsperspectieven. Tot de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau behoren de grote 
eenheden natuur (GEN) en de grote eenheden natuur in ont-
wikkeling (GENO). 

Naast deze gebiedsgerichte reglementering verdienen ook de volgende 
aspecten voldoende aandacht. 

- Bij de evaluatie en de uitwerking van ontwikkelingsperspectie-
ven voor zonevreemde woningen moet rekening gehouden 
worden met de cultuurhistorische waarde ervan. De patrimo-
niumwaarde – al dan niet beschermd – van sommige woningen 
moet erkend worden en de ontwikkelingsperspectieven moeten 
hierop afgestemd worden. De eventuele verbouwingen en func-
tiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het architectonisch 
karakter van het gebouw ongeschonden laten of versterken. 

- De woonhuizen horend bij bestaande landbouwbedrijven kun-
nen na stopzetting van de activiteit als eengezinswoning blijven 
bestaan. De voorwaarden voor zonevreemde woningen zijn 
ook hier van toepassing. 
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4.2.4 overzicht selecties, maatregelen en overleg 

4.2.4.1 selecties 

- compacte stedelijke kern: stadskern Sint-Niklaas 

- randstedelijk gebied: stedelijk gebied buiten de stadskern 

- hoofddorp: Belsele en Nieuwkerken 

- woonkern: Puivelde en Sinaai 

- lusstructuur: de verbindingsassen tussen Sint-Niklaas en Pui-
velde, tussen Puivelde en Sinaai, tussen Sinaai en Belsele, tus-
sen Belsele en Sint-Niklaas, tussen Sint-Niklaas en Nieuwker-
ken 

- gehuchten: Zwaanaarde, Hemelsbreedte en De Ster 

- woonlinten: 
o Leeburgstraat 
o Zwaanaardestraat 
o Neerstraat 
o Zakstraat 
o Hulstbaan 
o Luitentuitstraat 
o Molenstraat 
o Hooimanstraat 
o Populierenstraat 
o Bosstraat 
o Gouden Leeuwstraat 
o Eikenlaan 
o Groenstraat 
o Gentstraat 
o Kerkstraat 
o Moortelhoekstraat 

o Tuinlaan 
o Arnhoutstraat 
o Heimolenstraat 
o Burrelstraat 
o Kiemerstraat 
o Waasmunstersesteenweg – Kettermuitstraat – Hoge 

Heerweg 
o Patershoek 
o Weynstraat 
o Mispelstraat 
o Spieveldstraat 
o Hoogstraat 
o Godsschalkstraat 
o Olmenstraat 
o Uilenstraat 
o Drielindenstraat 
o Vrasenestraat 
o Kwakkelhoekstraat 
o Zonnestraat 
o Grote Baan 
o Vossekotstraat 

- woonkorrels: 
o Brandstraat 
o Brandstraat – Dennenstraat 
o Cadzandstraat (Hondsnest) 
o Drielindenstraat (2) 
o Godschalkstraat 
o Heirstraat-Leestraat 
o Hellestraat 
o Helsvuurstraat 
o Jef De Pauwstraat 
o Kiemerstraat 
o Kolkstraat 
o Moortelhoekstraat 
o Poelstraat 
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o Vlasbloemstraat (2) 
o Wapenaarteinde 
o Zoetwaterstraat 

 

 

4.2.4.2 maatregelen 

- realisatie van vernieuwingsprojecten: 
o stadszalen 
o rijkswachtkazerne 
o hoek Onze-Lieve-Vrouwstraat – Hemelaerstraat 
o Nieuwstraat 
o Zwijgershoek 
o stationsproject 
o Sint-Rochussite 

- opmaak inrichtingsplannen voor het aansnijden van gebieden 
voor bijkomende woningbouw: 

o Vijfstraten (N451) – Vlasstraat – spoorweg 
o stadsuitbreiding Clementwijk 
o stadsuitbreiding Langhalsbeekstraat – Driegaaienstraat 

(De Winningen) 
o stadsuitbreiding Bellestraat – Zonneken 
o stedelijk raster 

- RUP zonevreemde woningen 

- opmaak actieplan sociale huisvesting 

- invoeren van een premiestelsel voor de verbetering van de kwa-
liteit van de woningen 

- activering van de stedelijke woonregie 

4.2.4.3 overleg 

- overleg met het Vlaams gewest voor het aansnijden van gebie-
den voor bijkomende woningbouw in het stedelijk gebied 

- procesbegeleiding van stedenbouwkundige dossiers (verkave-
lingen, stadsontwerpen, …) 

- overleg met de actoren rond huisvesting (stedelijke en OCMW-
diensten, huisvestingsmaatschappijen, Intergemeentelijk Sa-
menwerkingsverband van het Land van Waas, Woonhoek, So-
ciaal Verhuurkantoor) 

 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  278  

4.3 gewenste open-ruimtestructuur 

4.3.1 beleidsdoelstellingen 

4.3.1.1 uitgangspunt 

De open ruimte bezit een fundamenteel andere dimensie dan de stede-
lijke en de bebouwde ruimte. Dit heeft te maken met de specifieke 
kenmerken ervan. In de open ruimte is de aanwezigheid van de mens 
minder dominant en minder uitgesproken. De ruimtelijk-functionele 
invulling wordt er sterker bepaald door het fysisch systeem52. De trans-
formatieprocessen van de open ruimte verlopen traditioneel langzamer 
dan in de bebouwde en de stedelijke ruimte. Hierdoor is de open ruimte 
bijzonder waardevol, maar tegelijkertijd delicaat en kwetsbaar. Het 
stadsbestuur wenst deze ruimte te beschermen en op een kwalitatieve 
en duurzame manier te beheren. 

In functie hiervan worden zes beleidsdoelstellingen vooropgesteld: 
- versterken van de hoofdfuncties natuur, bos, landbouw en wa-

ter; 
- onderling afstemmen van de ontwikkelingsperspectieven voor 

de verschillende gebruikers; 
- streven naar een herkenbare identiteit van het landschap; 
- selectief beleefbaar maken van de open ruimte; 
- uitbouwen en uitbreiden van het bos; 
- aanleggen van stedelijke groenvoorzieningen. 

De beleidsdoelstellingen worden hieronder verder toegelicht. 

 

                                                         

52 Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge 
relaties van klimaat, lucht, bodem en water. 

4.3.1.2 versterken van de hoofdfuncties natuur, bos, landbouw en water 

In Sint-Niklaas vormen natuur, bos, landbouw53 en water de hoofd-
functies van de open ruimte. Deze functies worden beschermd en ver-
sterkt, en ze krijgen kansen om zich verder te ontwikkelen. Daartoe 
worden ze gestructureerd in ruimtelijk samenhangende gehelen. 

- Waardevolle natuurgebieden en bossen worden beschermd. De 
afzonderlijke ecologische entiteiten worden met elkaar verbon-
den tot een samenhangend ecologisch netwerk, dat zich uit-
strekt over het grondgebied van de gemeente. Dragers hiervan 
zijn de grote natuurlijke structuren, zoals het valleigebied of de 
boscomplexen. De kleinere, geïsoleerde gebieden krijgen een 
meerwaarde door de opname in een groter geheel. 

- De verschillende landbouwgebieden van Sint-Niklaas worden 
als een samenhangende ruimte beschouwd, waarin de professi-
onele landbouwbedrijven mogelijkheden krijgen tot verdere 
ontwikkeling. Binnen deze ruimte kunnen maatregelen geno-
men worden om de agrarische structuur te versterken en om de 
beschikbare gronden zo goed mogelijk aan te wenden. 

- Tenslotte wordt ook voor het water voldoende ruimte voorzien 
volgens de principes van het integraal waterbeheer. Daarbij 
worden de verschillende beken met elkaar in relatie gebracht. 
Het is de bedoeling om de ecologische kwaliteiten en de water-
bergende functie van het bekenstelsel te herstellen en te verster-
ken, zonder de afwatering van de landbouwgebieden in het ge-
drang te brengen. Hierdoor ontstaat een meer duurzame wer-
king van het waterecosysteem, dat tevens de gemeente kan 
vrijwaren van overstromingen. Integraal waterbeheer betekent 
ook dat er bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen rekening ge-
houden wordt met watergevoelige gebieden. 

 

                                                         

53 Met de algemene term ‘landbouw’ worden alle agrarische activiteiten aangeduid. 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  279  

4.3.1.3 onderling afstemmen van de ontwikkelingsperspectieven voor de 
verschillende gebruikers 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas komen de verschillende hoofd-
functies van de open ruimte onder een sterk verweven vorm voor. Zo 
komen in bepaalde landbouwgebieden waardevolle ecologische ele-
menten voor of gebeurt het beheer van sommige natuurgebieden door 
de landbouw. De beken zijn dan weer vaak dragers van ecologische 
infrastructuur doorheen het agrarisch gebied. 

Deze verwevenheid is historisch gegroeid en wordt ook naar de toe-
komst toe verder ondersteund. Dit betekent dat er permanent overleg 
nodig is en dat de ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende 
gebruikers onderling moeten afgestemd worden. De hoofdfuncties na-
tuur, bos, landbouw en water worden hierbij beschouwd als volwaar-
dige beheerders van de open ruimte. Ze dragen een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor de duurzaamheid en de kwaliteit van de open 
ruimte. Ze beschikken over een relatieve autonomie bij hun verdere 
ontwikkeling, waarbij ze rekening houden met elkaars functioneren. 
Dit houdt onder meer in dat de natuurontwikkeling moet rekening 
houden met de noodzakelijke ruimte voor de uitoefening van de be-
roepslandbouw. In de gebieden waar de landbouw de hoofdfunctie is, 
kan de agrarische bedrijvigheid zich verder ontwikkelen voor zover ze 
de ecologische en landschappelijke doelstellingen respecteert. 

 

 

4.3.1.4 streven naar een herkenbare identiteit van het landschap 

De fysische kenmerken van de bodem en de eeuwenlange ontginning 
van de open ruimte hebben enkele specifieke landschappen gecreëerd in 
Sint-Niklaas, die tot op vandaag herkenbaar gebleven zijn. De belang-
rijkste daarvan zijn het Lokerse Houtland, het Waasland, het valleige-
bied van de Moervaart en de Z-vormige bosstructuur. Sommige gebie-
den en structuren bezitten een hoge landschapsbelevingswaarde of re-
lictwaarde, terwijl andere onderhevig zijn aan erosie en vervlakking. 
De relictwaarde komt tot uiting in de aanwezigheid van typische ele-
menten, zoals kleine landschapselementen, perceelsrandbegroeiing, 
bossen, weilanden, open gebieden voor akkerbouw, enz. 

Het is de bedoeling om de opbouw van de verschillende landschappen 
opnieuw duidelijk tot zijn recht te laten komen, om op die manier de 
leesbaarheid van de open ruimte te verhogen. Basis hiervoor vormen de 
elementen van de traditionele landschappen, waarvoor het behoud en 
het herstel voorop staan. Deze elementen worden gehanteerd om een 
ordening in het landschap te brengen die de versnippering door be-
bouwing en wegenis kan overstijgen. 

De intrinsieke waarde en de herkenbaarheid van de verschillende land-
schapstypes vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in deze 
gebieden. Ontwikkeling staat hier voor afbakening van gebieden (bv. 
natuurgebieden, bouwvrije agrarische gebieden), natuurontwikkeling 
(bos, kleine landschapselementen), de structurering van de land- en 
tuinbouwexploitatie (bv. kavelruil), de inrichting van wegenis (selectie 
en dreefaanplant), de inrichting van percelen (bv. natuurbeheer, wei-
landen), de aanplant van kleine landschapselementen. Bij tal van maat-
regelen wordt rekening gehouden met de intrinsieke landschapswaarde, 
die voortkomt uit de fysische en cultuurhistorische kenmerken. 
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4.3.1.5 selectief beleefbaar maken van de open ruimte 

De nagestreefde kwaliteit van de open ruimte leidt ertoe dat deze aan-
trekkelijk wordt voor bewoners en recreanten. Het medegebruik van de 
open ruimte wordt voorzichtig ondersteund, zonder de hoofdfuncties 
aan te tasten. 

- In functie van landschapsbeleving en ontspanning wordt een 
recreatief netwerk voor fietsers en wandelaars ingericht, die de 
toegankelijkheid en de beleefbaarheid van de open ruimte ga-
randeert en in goede banen leidt. Dit netwerk wordt onder-
steund door een specifieke landschapsinrichting. Ook de moge-
lijkheid voor de aanleg van ruiterpaden wordt onderzocht. 

- Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden aan de bezoekers 
van de open ruimte om de specifieke kwaliteiten ervan te leren 
kennen. De bevolking wordt hieromtrent geïnformeerd en ge-
sensibiliseerd (bv. informatieborden bij natuurgebieden, jaar-
markten, …). Ook agrarische verbreding kan hiertoe bijdragen. 
Hoevetoerisme of thuisverkoop en –verwerking brengt de be-
volking in direct contact met het functioneren van de open 
ruimte en biedt de mogelijkheid aan de landbouw om nieuwe 
functies uit te bouwen. 

 

 

4.3.1.6 uitbouwen en uitbreiden van het bos54 

Sint-Niklaas beschikt over een aanzienlijke oppervlakte bos. Voor de 
bossen wordt gestreefd naar de uitbouw van de ecologische potenties 
en naar de versterking van de landschappelijke structuren. Een bos-
ontwikkeling, die vanuit ecologisch standpunt meer waarde heeft, 
wordt aangemoedigd (bv. omzetting van naaldbos naar loofbos). Op 
de Z-vormige stuifzandrug kan een verdere bosuitbreiding voorzien 
worden. Daarbij wordt een maximale samenhang tot stand gebracht 
tussen de aanwezige bossen. 

Tevens wordt een multifunctionele invulling van de bossen onder-
steund, voor zover deze de ecologische en landschappelijke kwaliteiten 
respecteert. Voor de bestaande functies worden randvoorwaarden op-
gelegd aan de verdere ruimtelijke ontwikkeling in de bossen. 

 

 

                                                         

54 Bosuitbreiding is in principe de bevoegdheid van het Vlaamse gewest. Bepalingen 
in verband met bosuitbreiding moeten dan ook gelezen worden als suggesties naar de 
hogere overheden toe. 
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4.3.1.7 aanleggen van stedelijke groenvoorzieningen 

De aanwezigheid van groen in het stedelijk gebied draagt onmisken-
baar bij tot de leef- en woonkwaliteit. De uitbouw van een sterk stede-
lijk gebied houdt bijgevolg ook de aanleg en het onderhoud in van ste-
delijke groenvoorzieningen. Daarom worden, verspreid in de stad, 
openbaar toegankelijke groenvoorzieningen aangelegd op verschillen-
de schaalniveaus (stads(deel)groen, wijk- of buurtgroen, en woon-
groen). Deze groenvoorzieningen brengen de natuur in de stad en ver-
vullen een sociaal-culturele rol (o.m. als ontmoetingsplaats, als speel-
plein voor kinderen, als mogelijke locatie voor activiteiten en evene-
menten, enz.). 

 

4.3.2 ruimtelijk beleid 

4.3.2.1 de uitbouw van leesbare landschappen, een samenhangend 
ecologisch netwerk en structurele landbouwgordels 

Het ruimtelijk beleid voor de open ruimte legt de structurerende ele-
menten vast met bijhorende ontwikkelingsperspectieven en beleids-
maatregelen. Deze elementen vormen het kader en bepalen de rand-
voorwaarden voor nieuwe ingrepen in de open ruimte of voor wijzigin-
gen van het ruimtegebruik. 

Bij de uitwerking van het beleid wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de elementen van de landschappelijke structuur, van de natuurlijke 
structuur en van de agrarische structuur. Het landschap, de natuur en 
de land- en tuinbouw vormen immers de ruimtelijke en functionele 
dragers van de open ruimte in Sint-Niklaas. 

- Het landschap is het resultaat van een dynamische wisselwer-
king tussen de fysische omstandigheden, het biotisch milieu en 
de menselijke activiteiten. Op basis van de typische land-
schapskenmerken, die in de loop van de tijd tot stand gekomen 
zijn, wordt gestreefd naar de ontwikkeling van leesbare land-
schappen. 

- De natuurlijke structuur is het samenhangend geheel van grote-
re natuur- en boscomplexen, beken en ecologische infrastruc-
tuur. De uitbouw van een samenhangend ecologisch netwerk 
vormt de basis voor een duurzaam ecologisch functioneren. 

- De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebie-
den die het duurzaam functioneren van de land- en tuinbouw 
verzekeren. In Sint-Niklaas worden hiervoor structurele land-
bouwgordels voorzien. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de landschappelijke structuur, de 
natuurlijke structuur en de agrarische structuur worden hieronder be-
schreven. De gewenste open-ruimtestructuur op lokaal niveau kadert 
binnen de bepalingen van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en 
het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen. 
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4.3.2.2 elementen van de landschappelijke structuur 

ELEMENTEN VAN BOVENLOKAAL NIVEAU 

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen worden 
op het grondgebied van Sint-Niklaas de volgende elementen geselec-
teerd als onderdeel van de landschappelijke structuur55. 

- Landschappelijke relictzones zijn gebieden met een grote dicht-
heid aan punt- en lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zo-
nes waarin de samenhang tussen de waardevolle landschaps-
elementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waar-
dering: 

o Moervaartdepressie; 
o landbouwgebieden Land van Waas; 
o bosgebieden stuifzandrug Waasmunster, Belsele, Sint-

Niklaas; 
o bolle akkergebieden Land van Waas. 

- Landschappelijke ankerplaatsen zijn gebieden of plaatsen waar 
complexen bewaard zijn van verschillende erfgoedelementen 
die een genetische samenhang vertonen. Het zijn de meest 
waardevolle landschappen: 

o Heirnisse en Fondatie. 
- Structuurbepalende reliëfelementen zijn valleien, depressies, 

heuvels, cuesta’s en steilranden: 
o Moervaartdepressie. 

- Structuurbepalende hydrografische elementen zijn rivieren, ka-
nalen, beken, grote plassen, vennen, vijvers: 

o kanaal van Stekene; 
o Molenbeek; 
o Grote Beek; 
o Sint-Maartensbeek; 
o Barbierbeek; 

                                                         

55 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 2004, blz. 327-349. 

o Klapperbeek; 
o Belselebeek; 
o Moervaart. 

- Open-ruimtecorridos zijn gebieden waar geen nieuwe bebou-
wing wordt toegelaten die het dichtbouwen van het landschap 
in de hand werkt (zoals winkellinten, lint- en rasterbebouwing): 

o open-ruimtecorridor tussen Belsele – Elversele (Waas-
munster) enerzijds en Sint-Niklaas – Temse anderzijds. 

 

 

ELEMENTEN VAN LOKAAL NIVEAU 

De landschappelijke structuren dragen bij tot de diversiteit, de lees-
baarheid en de herkenbaarheid van de ruimte. Ze vormen vaak een 
belangrijk cultuurhistorisch patrimonium en getuigen van de rijke en 
complexe geschiedenis van de gemeente. Het is belangrijk om deze 
structuren te behouden, te bevestigen en eventueel te herstellen in hun 
waarde. Op een aantal plaatsen worden ook nieuwe landschappelijke 
elementen voorgesteld, die de leesbaarheid van de ruimtelijke structuur 
moeten verhogen. Op gemeentelijk niveau wordt een onderscheid ge-
maakt tussen de volgende elementen: 

- de landschapstypes, met op sommige plaatsen markante over-
gangen; 

- de landschappelijke bakens, lijnelementen en gehelen; 
- de open-ruimtecorridors. 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas wordt een onderscheid gemaakt 
tussen zes landschapstypes. De typische kenmerken van deze land-
schapstypes worden behouden en indien noodzakelijk opnieuw her-
steld. Nieuwe ingrepen houden rekening met de specifieke eigenschap-
pen van elk landschapstype. 
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- Het valleilandschap van Heirnisse en Fondatie kent een specifiek 
patroon van lange, rechtlijnige dreven en een afwisselend pa-
troon van bossen en weilanden. Het vormt een bijzonder waar-
devol ruimtelijk geheel, dat strikt beschermd wordt. In het pro-
vinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen wordt het 
gebied aangeduid als een landschappelijke ankerplaats. De be-
voegdheid voor de uitbouw ervan ligt in principe bij de provin-
cie Oost-Vlaanderen. 

- Het agrarische landschap van het Lokerse Houtland is een open 
landschap vanwege de dominante aanwezigheid van akker-
bouw en weilanden. Er is een herwaardering nodig van de typi-
sche perceelsrandbegroeiing, veelal met knotbomenrijen. 

- Het natuurlijk boslandschap van de Z-vormige bosstructuur kent 
een geconcentreerde aanwezigheid van boscomplexen, die ver-
weven voorkomen met agrarische gebieden. Hier wordt de ver-
dere uitbouw van het gesloten landschap vooropgesteld, in te-
genstelling tot de meer open agrarische gebieden van het Lo-
kerse Houtland en het Waasland. 

- Het agrarische landschap van het Waasland kenmerkt zich door 
een divers voorkomen van verschillende teelten en gewassen. 
Landschappelijk waardevolle elementen vormen de bolle ak-
kers en de hoogstammige bomenrijen. Deze creëren een ‘filte-
rende doorzichtigheid’ van het landschap, die het landelijke ka-
rakter van het gebied versterkt. De aanwezigheid van streekei-
gen groen, die hetzelfde landschapsbeeld geven als het typische 
Waasland, moet hier versterkt worden. 

- Het verstedelijkte boslandschap van de Z-vormige bosstructuur 
bevindt zich ten zuiden van de stad. Het kent een gemengd 
voorkomen van bossen, landbouwgebieden, industrie, woonlin-
ten, recreatiegebieden en infrastructuren. Op basis van de ken-
merken van de aanwezige open ruimten en van de lineaire 
structuren (wegen, woonlinten, …) wordt het gebied gestructu-
reerd. 

- Het stedelijk landschap vormt de centrale bebouwing van de 
stad Sint-Niklaas. Er wordt gestreefd naar een verweven en dy-
namisch stadsbeeld met een hoge architecturale kwaliteit. 
Daarbij zijn de overgangen naar de open ruimte heel belang-
rijk. Deze worden landschappelijk afgewerkt en nieuwe invul-
lingen moeten inspelen op hun ligging aan de rand van de stad. 
Aan de zuidelijke rand van de stad worden een stadspoort en 
twee stadsknooppunten gecreëerd, die duidelijke bakens vor-
men bij het naderen van de stad vanaf de autosnelweg. 

De overgangen tussen deze verschillende landschapstypes worden met 
de nodige zorgvuldigheid en nuances vormgegeven. Tussen deze gebie-
den komt immers in de meeste gevallen geen sterke grens voor, maar 
gaat het om een meer geleidelijke overgang. In bepaalde gevallen komt 
wel een markante overgang voor of wordt gestreefd naar een duidelijke 
landschappelijke overgang. Belangrijk in dit verband is de overgang 
tussen het stedelijk gebied en de open ruimte. Andere markante over-
gangen zijn deze van het meersengebied aan de Moervaart naar het 
agrarisch gebied van het Lokerse Houtland en de Fondatiebeek als 
overgang tussen het valleilandschap en het agrarische landschap van 
het Lokerse Houtland. 

Op gemeentelijk niveau worden in Sint-Niklaas de volgende land-
schappelijke bakens, lijnelementen en gehelen geselecteerd. 

- Landschappelijke bakens zijn visuele blikvangers en fungeren 
als oriëntatiepunten in hun omgeving. Hun visuele uitstraling 
wordt versterkt en eventueel, bij de aanduiding van nieuwe ba-
kens, opgebouwd. De volgende elementen worden geselecteerd 
als landschappelijk baken: 

o Onze-Lieve-Vrouwkerk (1); 
o centrale stadspoort (2); 
o westelijk stadsknooppunt (3); 
o oostelijk stadsknooppunt (4); 
o omwalde hoeve met dreven in Spaarlaar (5); 
o kerk van de Heilige Andreas en Ghislenus (6); 
o dorpskern Nieuwkerken (7); 
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o Schaliënhof (8); 
o watertoren Nieuwkerken (9); 
o Dries Sinaai (10); 
o Lijsdonkhof (11). 

- Landschappelijke lijnelementen zijn lineaire structuren met een 
duidelijke herkenbaarheid in de omgeving. Door hun verschij-
ningsvorm vervullen ze een structurerende werking. Het gaat 
om de volgende elementen: 

o Armentruienbeek; 
o Fondatiebeek; 
o Ransbeek; 
o spoorwegbedding Gent – Sint-Niklaas – Antwerpen; 
o oude spoorwegbedding Sint-Niklaas – Hulst; 
o oude spoorwegbedding Sint-Niklaas – Dendermonde; 
o N70. 

- Binnen het stedelijk gebied kan het stadscentrum door zijn ar-
chitecturale en stedenbouwkundige kwaliteit beschouwd wor-
den als een landschappelijk geheel. Het betreft de omgeving van 
de Grote Markt, het stadspark en de nabije wijken (Stations-
wijk, Elisabethwijk, Paddeschootwijk). De dichte bebouwings-
structuur, de historisch waardevolle gebouwen (onder meer de 
talrijke Art Deco-woningen) en de openbare pleinen creëren 
een specifieke ruimtelijke omgeving, die moet beschermd wor-
den en waar eventuele nieuwe ingrepen met de nodige omzich-
tigheid moeten gebeuren. 

Open-ruimteverbindingen zijn bouwvrije ruimten in de buurt van de 
bebouwde omgeving. Ze vrijwaren de continuïteit van de open ruimte. 
Het beleid is gericht op het open houden van deze gebieden, zodat het 
onderscheid tussen de bebouwde entiteiten duidelijk herkenbaar blijft. 
Op lokaal niveau wordt de volgende open-ruimteverbinding geselec-
teerd: 

- open-ruimtecorridor tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken. 

Tenslotte wordt bij de ruimtelijke ontwikkeling van de open ruimte 
ook rekening gehouden met archeologische vindplaatsen. Sites van ar-
cheologisch belang kunnen beschermd worden. Ook bij nieuwe ruimte-
lijke ontwikkelingen moet aandacht besteed worden aan onderliggende 
archeologische sites. 

Kaart 49. Gewenste landschappelijke structuur 
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4.3.2.3 elementen van de natuurlijke structuur 

ELEMENTEN VAN BOVENLOKAAL NIVEAU 

Het bovenlokaal ecologisch netwerk vormt het kader voor de selectie 
van natuurelementen en natuurverbindingen van lokaal niveau. Deze 
vormen een verfijning van het bovenlokaal ecologisch netwerk en vul-
len het verder aan. 

Het Vlaams gewest bakent de grote eenheden natuur, de grote eenhe-
den natuur in ontwikkeling en de natuurverwevingsgebieden af. De 
provincie bakent de natuurverbindingsgebieden en de bovenlokale 
ecologische infrastructuur af. De grote eenheden natuur en de grote 
eenheden natuur in ontwikkeling vormen samen het Vlaams ecologisch 
netwerk (VEN); de natuurverwevingsgebieden en de natuurverbin-
dingsgebieden vormen samen het integraal en verwevend ondersteu-
nend netwerk (IVON). 

Op het grondgebied van Sint-Niklaas behoren de vallei van de Moer-
vaart en van het kanaal van Stekene gedeeltelijk tot de natuurlijke 
structuur op Vlaams niveau. In een eerste fase van de afbakening van 
het Vlaams ecologisch netwerk worden de volgende gebieden opgeno-
men: 

- grote eenheid natuur: het bosgebied Heirnisse en het natuurge-
bied Astgemete; 

- grote eenheid natuur in ontwikkeling: verschillende gebieden in 
de Fondatie. 

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen worden de 
volgende elementen geselecteerd van provinciaal niveau56: 

- natuurverbindingsgebied: 

                                                         

56 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 2004, blz. 350-373. 

o stuifzandrug Waasmunster – Sint-Niklaas – Belsele – 
Sinaai; 

o Barbierbeekvallei, het bolle akkerlandbouwgebied van 
Temse – Haasdonk en de stuifzandrug Sint-Niklaas; 

o bolle akkergebieden van het Land van Waas (voor een 
groot deel op het grondgebied van Temse); 

- ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang: 
o Molenbeek (Sint-Niklaas – Puivelde). 

 

 

VOORSTELLEN EN SUGGESTIES VANUIT HET GEMEENTELIJK NIVEAU 
IVM. HET BOVENLOKAAL ECOLOGISCH NETWERK 

Gezien de belangrijke natuurwaarden van het valleigebied van de 
Moervaart en het kanaal van Stekene en de beleidsoptie van de stad 
Sint-Niklaas om dit gebied te laten evolueren tot een stiltegebied57, stelt 
de stad voor om een gewestelijk RUP hiervoor op te maken. In dit 
RUP  kunnen de stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd worden, 
gericht op de gewenste ontwikkeling als stiltegebied. 

                                                         

57 In het Milieubeleidsplan Vlaanderen 2003 – 2007 wordt een stiltegebied gedefinieerd 
als ‘een gebied waarin zowel de natuurlijke als de gebiedseigen geluiden (geluid van 
landbouwwerkzaamheden in agrarisch gebied, onderhoudswerken in bosgebied, verkeerslawaai 
afkomstig van bewoners, …) overheersen’. 
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Daarnaast stelt de stad tevens voor om twee gebieden van de Z-
vormige stuifzandrug te selecteren als natuurverwevingsgebied. Het 
gaat om de gebieden Gouden Leeuw en Hanewee – Luitentuit. Er is 
een sterke aanwezigheid van boscomplexen, waar de landbouw verwe-
ven in voorkomt. Bovendien is de reële situatie heel wat complexer dan 
de huidige bestemming volgens het gewestplan: bossen komen voor in 
het agrarisch gebied, terwijl landbouwpercelen bestemd zijn als bosge-
bied. Deze ruimtelijke complexiteit maakt voor een belangrijk deel de 
kwaliteit uit van dit gebied en moet behouden blijven. Een aanpassing 
van de bestemming dringt zich dan ook op. 

In natuurverwevingsgebieden zijn de functies landbouw, natuur en bos 
nevengeschikt en zijn andere functies ondergeschikt. Het beleid is ge-
richt op de ruimtelijke ondersteuning van landbouw, natuur en bos. De 
ruimtelijke ondersteuning houdt ruimtelijke voorwaarden in voor het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van de aanwezige en gewenste 
ecotopen. Verder worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 
van de met de ecotopen verzoenbare land- en bosbouwactiviteiten 
ruimtelijk ondersteund58. 

De verweving van landbouw, natuur en bos kan op twee manieren ge-
realiseerd: ofwel door het afwisselen van percelen met hoofdfunctie 
landbouw en percelen met hoofdfunctie natuur, ofwel door het voor-
zien van multifunctionaliteit op perceelsniveau. 

                                                         

58 Zie hiervoor het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 1997, blz. 386-387. 

- In het eerste geval wordt binnen het natuurverwevingsgebied 
op perceelsniveau een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
gebieden met hoofdfunctie natuur en de gebieden met hoofd-
functie landbouw. Voor de gebieden met hoofdfunctie natuur 
gelden de ontwikkelingsperspectieven van de natuurgebieden. 
Het beleid is er gericht op natuurbehoud, natuurbescherming 
en natuurontwikkeling. De gebieden met hoofdfunctie land-
bouw vormen een volwaardig onderdeel van de agrarische 
structuur. De landbouw kan zich hier verder ontwikkelen. 

- In het tweede geval worden de ecologische doelstellingen en het 
agrarisch functioneren met elkaar vermengd. Natuur en land-
bouw staan samen in voor een duurzaam beheer van het na-
tuurverwevingsgebied. Dit kan onder verschillende mogelijk-
heden en voorwaarden. Zo kunnen natuurgebieden beheerd 
worden door de landbouw (bv. extensieve hooilanden), kunnen 
randvoorwaarden opgelegd worden aan de landbouwuitbating 
in functie van de aanwezige ecotopen, enz. 

De gedetailleerde bepaling van de verweving van natuur en landbouw 
en de randvoorwaarden naar inrichting en beheer toe worden vastge-
legd in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

 

ECOLOGISCH NETWERK OP LOKAAL NIVEAU 

De selecties op gemeentelijk vlak vormen een aanvulling en een verfij-
ning van het bovenlokaal ecologisch netwerk. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen natuurelementen, natuurverbindingen en het 
netwerk van kleine landschapselementen. 
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De natuurelementen op lokaal niveau vervullen een belangrijke rol in het 
ecologisch functioneren van de gemeente. Ze vormen stapstenen in een 
fijnmazig netwerk waarin de natuur de hoofdfunctie vervult. De verde-
re ruimtelijke ontwikkeling van deze gebieden is gericht op het onder-
steunen en versterken van de ecologische waarde. 

- Het betreft in de eerste plaats de bossen van de Z-vormige bos-
structuur: 

o Puivelde – Gouden Leeuw – Bleekakkers – Kuil; 
o Hanewee – Luitentuit; 
o delen van Patotterij – Muizenberg; 
o Puitvoet; 
o De Ster – Westakkers. 

Deze worden beschermd en waar mogelijk wordt de ecologi-
sche kwaliteit ervan verbeterd (bv. door omzetten van naaldbos 
naar loofbos). Tevens wordt gestreefd naar een versterking van 
de samenhang van de bosstructuur en naar een uitbreiding van 
het bosareaal59. 

- Daarnaast betreft het enkele kleinere bossen die voorkomen in 
de landbouwgordels van het Lokerse Houtland en van het 
Waasland. Belangrijke concentraties komen voor ten zuiden 
van Zwaanaarde, langsheen de Ransbeek, langsheen de Mo-
lenbeek tussen Puivelde en Sint-Niklaas en in het gebied Lepel-
hoek. 

Als natuurverbinding op lokaal niveau worden een aantal beken en en-
kele groene linten binnen de Z-vormige bosstructuur geselecteerd. In 
de natuurverbindingen is de natuurfunctie ondergeschikt aan de hoofd-
functie van het gebied. Het beleid richt zich op het verbeteren van de 
samenhang van de lineaire ecologische structuur. 

                                                         

59 Bosuitbreiding is in principe de bevoegdheid van het Vlaamse gewest. Bepalingen 
in verband met bosuitbreiding moeten dan ook gelezen worden als suggesties naar de 
hogere overheden toe. 

- Voor de beken betekent dit onder meer het nastreven van een 
natuurlijke loop, het opheffen van barrières, het beperken van 
overwelvingen, het vrijwaren van bebouwing, het verhogen van 
het waterbergend vermogen, enz. Het gaat om de volgende be-
ken: 

o Fondatiebeek; 
o Molenaarsdreefbeek; 
o Belselebeek; 
o Ruiselaarbeek; 
o Pottelbergbeek; 
o Wijnveldbeek; 
o Klaverbeek; 
o Leebeek; 
o Armentruienbeek; 
o Papenakkersbeek; 
o Ransbeek; 
o Grote Beek; 
o Gardebeek; 
o Klapperbeek; 
o Speeldersbeek; 
o Piessensbeek; 
o Uilebeek; 
o Kievitbeek; 
o Sint-Maartensbeek. 

Tevens wordt hier ook de nieuw aan te leggen ringgracht ver-
meld. Deze artificiële waterloop kan immers een natuurverbin-
ding creëren tussen Puitvoet en het natuurgebied aan SVK 
langs de spoorweg. De aanwezigheid van natuurelementen 
wordt afgewogen ten opzichte van de functie van de ringgracht 
en van de onmiddellijke omgeving. 
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- De groene linten vormen natuurverbindingen tussen de bossen 
van de Z-vormige bosstructuur in het zuiden van de gemeente, 
doorheen agrarisch gebied, industriegebied en woongebied. Het 
betreft de groene linten tussen de Muizenberg – Patotterij en 
Puitvoet en tussen Puitvoet en De Ster – Westakkers. Ze wor-
den gerealiseerd door middel van de aanplant van lineaire 
structuren van hoogstammig groen. 

Over gans het grondgebied van de gemeente wordt een fijn netwerk van 
kleine landschapselementen uitgebouwd. Deze vormen een minimale, 
doch belangrijke aanwezigheid van natuur in agrarische gebieden. Bij 
de uitbouw ervan wordt rekening gehouden met de typische land-
schapskenmerken van het betreffende gebied. 

 

 

STEDELIJKE GROENVOORZIENINGEN 

De aanwezigheid van voldoende en verspreide groenvoorzieningen 
vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de uitbouw van een aange-
name, leefbare stad. Stedelijke groenvoorzieningen vervullen meerdere 
functies. Ze vormen stapstenen in het ecologisch netwerk van de ge-
meente, waarbij de natuur kan doordringen tot in het stedelijk weefsel. 
Naast de natuurwaarde hebben ze betekenis als ontmoetingsruimte, als 
speelruimte voor kinderen, als plaats voor culturele activiteiten, als 
ruimtelijk structurerend element of als ruimte voor esthetische bele-
ving. 

Het stedelijk gebied van Sint-Niklaas kent een hoge bebouwingsdicht-
heid en de aanwezigheid van (openbare) groenvoorzieningen is – zeker 
in de stedelijke kern – eerder beperkt. Om de woonkwaliteit en de aan-
trekkingskracht van het stedelijk gebied te verhogen wordt geopteerd 
om een stedelijke groenstructuur uit te bouwen, met een evenwichtige 
spreiding over de verschillende wijken. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen drie categorieën60: 

- stads(deel)groen; 
- wijk- of buurtgroen; 
- woongroen. 

Stads(deel)groen is een grootschalige (recreatieve) groenvoorziening ten 
behoeve van de bevolking van een stadsdeel of van de gehele stad. Be-
staande elementen zijn: 

- De Ster (1); 
- het sportcentrum Puyenbeke (2); 
- het stadspark (3). 

In het kader van de afbakening van het stedelijk gebied werd vooral 
een tekort aan stads(deel)groen vastgesteld in het noordwesten van het 
stedelijk gebied. Daarom worden bijkomende groenvoorzieningen 
aangeduid. 

- Een belangrijk deel van de stadsuitbreiding Clementwijk moet 
ontwikkeld worden als groengebied (4). De grootte, de vorm en 
de inrichting van deze groenstructuur moeten in detail onder-
zocht worden bij de concrete inrichting van het gebied. 

                                                         

60 In de afbakening van het stedelijk gebied Sint-Niklaas worden vijf categorieën 
onderscheiden: stadsgroen, stadsdeelgroen, wijkgroen, buurtgroen en woongroen. De 
afbakening doet uitspraken over het stadsgroen en het stadsdeelgroen. Daarom 
worden ze hier onder één noemer geplaatst. Ook het onderscheid tussen wijkgroen 
en buurtgroen wordt hier niet gemaakt. Voor Sint-Niklaas kan volstaan worden met 
één categorie tussen het groen op stedelijk niveau en het woongroen. 
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- De verbetering van de toegankelijkheid van Puitvoet (5) kan 
het gebied laten functioneren als stadsgroen. 

- Het sportcentrum Puyenbeke kan mogelijks verder ingevuld 
worden als openbaar groengebied voor het westelijk stadsdeel. 
Zo kunnen groenelementen voorzien worden in de omgeving 
van de sportinfrastructuur, kunnen wandelpaden aangelegd 
worden met een goede verbinding naar de woonwijken, enz. 
Dit vergt bijkomend onderzoek naar de concrete mogelijkhe-
den hiervoor op het terrein. 

- Een gedeelte van het gebied De Winningen (6) kan als stads-
deelgroen functioneren voor het westelijk en het zuidelijk 
stadsdeel. Het kan tevens een buffer vormen tussen bijkomende 
bedrijventerreinen en het woongebied. 

- Ook de vroegere ontginningsputten van SVK (7) kunnen func-
tioneren als stadsdeelgroen. Het gebruik ervan wordt echter 
beperkt door de vervuiling van de ondergrond. 

Wijk- of buurtgroen is een klein park of een zelfstandig groenelement 
voor natuurbeleving, verpozing, speelruimte en recreatief gebruik. In 
elke stedelijke woonwijk moet wijk- of buurtgroen aanwezig zijn. Be-
staande elementen in het stedelijk gebied zijn de volgende: 

o Sint-Jansplein; 
o Adolf Daensplein; 
o Tereken; 
o Koningin Fabiolapark; 
o centrumpark Priesteragiewijk; 
o Prins Leopoldplein; 
o Koningin Elisabethplein; 
o bufferbekken Vijfstraten; 
o Clementwijk; 
o Casinopark; 
o Jan Breydelstraat; 
o Westerplein. 

Op wijkniveau doet zich vooral een tekort voor in het stadscentrum en 
in de Gazometerwijk. Ook in de oostelijke stadsuitbreiding Bellestraat-
Zonneken moet voldoende wijkgroen voorzien worden. Nieuwe groen-
voorzieningen op wijkniveau worden aangelegd op de volgende plaat-
sen: 

- de Gazometerwijk; 
- de omgeving Antwerpsesteenweg – Lindenstraat; 
- de oostelijke stadsuitbreiding Bellestraat – Zonneken. 

Daarnaast wordt ook de omvorming van de begraafplaats in de Baens-
landwijk tot parkbegraafplaats vooropgesteld. 

Woongroen is het groen in de directe omgeving van de woningen, zoals 
gemeenschappelijke tuinen, private stadstuinen, groenstrookjes, plant-
soenen in de straat of tegen bebouwing. Er wordt gestreefd naar een 
evenwichtig verspreide aanwezigheid van woongroen in het stedelijk 
gebied. De voorziene inbreidingsprojecten in de binnengebieden vor-
men belangrijke kansen om kleinschalige groenvoorzieningen te reali-
seren in functie van de omwonenden. Ook bij de herinrichting van het 
openbaar domein (straten en pleinen) kunnen groenelementen voorzien 
worden. Tenslotte moeten ook de private tuinen in het stedelijk weefsel 
beschermd worden. 

Kaart 50. Gewenste natuurlijke structuur 
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4.3.2.4 elementen van de agrarische structuur 

ELEMENTEN VAN BOVENLOKAAL NIVEAU 

De afbakening en de differentiatie van de agrarische structuur is een 
taak van het Vlaams gewest en van de provincie Oost-Vlaanderen. De-
ze afbakening is tot nu toe nog niet gebeurd. 

 

 

ELEMENTEN VAN LOKAAL NIVEAU 

Op gemeentelijk niveau vormt de bestaande agrarische structuur het 
uitgangspunt voor het beleid. Dit betekent dat de bestaande land-
bouwbedrijven die in agrarisch gebied in de ruime zin gevestigd zijn61, 
ook in de toekomst nog kunnen uitbreiden voor zover ze voldoen aan 
de voorwaarden die door of krachtens de milieuwetgeving en de wetge-
ving ruimtelijke ordening worden gesteld, en nog vergunning kunnen 
krijgen voor het verwerken van mest van het eigen bedrijf, voor zover 
het bedrijf voldoet aan de voorwaarden die de milieuwetgeving terzake 
stelt62. 

                                                         

61 Het begrip ‘agrarisch gebied in de ruime zin’ wordt door de ruimtelijke 
ordeningsregeling gedefinieerd als ‘de gebieden bestemd voor landbouw in ruime zin, 
ook indien dit onderworpen is aan bepaalde voorwaarden’. Voor het grondgebied 
Sint-Niklaas gaat het om de gewestplanbestemmingen van agrarisch gebied, 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter. 

62 Deze bepaling geldt voor alle landbouwbedrijven gelegen in agrarisch gebied in 
ruime zin, ongeacht het deelgebied waarin het landbouwbedrijf gelegen is. 

De stad Sint-Niklaas stelt voor om een beleidsmatig onderscheid te 
maken tussen zes soorten landbouwgebieden63: 

- natuurverwevingsgebieden; 
- samenhangende landbouwgebieden; 
- multifunctionele landbouwgebieden; 
- natuurlijke landbouwgebieden; 
- valleigebonden landbouwgebieden; 
- stedelijke landbouwgebieden. 

De natuurverwevingsgebieden zijn gebieden waar de natuur- en de 
landbouwfunctie samen voorkomen. De volgende gebieden worden 
voorgesteld als suggestie naar het Vlaams gewest toe als natuurverwe-
vingsgebied: 

- het gebied Gouden Leeuw; 
- het gebied Hanewee – Luitentuit. 

Het ruimtelijk beleid voor deze gebieden wordt toegelicht bij de na-
tuurlijke structuur. 

Voor de samenhangende landbouwgebieden ligt de nadruk op het bieden 
van ontwikkelingsmogelijkheden voor de grondgebonden landbouw64 
en het vrijwaren van de open ruimte. De agrarische gordel van het Lo-
kerse Houtland wordt geselecteerd als samenhangend landbouwgebied. 
De landbouw is hier de hoofdfunctie. Andere functies blijven beperkt 
en zijn ondergeschikt aan het functioneren van de landbouw en aan de 
kwaliteiten van de open ruimte. 

                                                         

63 De bestaande wetgeving (VLAREM, mestdecreet, …) blijft uiteraard van 
toepassing. 

64 Een grondgebonden agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn 
landbouwproductie (plantaardig of dierlijk) geheel of gedeeltelijk voortbrengt via 
eigen uitbating van landbouwgronden. Bedrijven, die een grondloze en 
grondgebonden bedrijfstak combineren, behoren eveneens tot de categorie van de 
grondgebonden bedrijven. 
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In verband met de agrarische bebouwingsmogelijkheden gelden de 
volgende principes. 

- De uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven is mogelijk 
indien dit verenigbaar is met de agrarische en landschappelijke 
structuur (ev. met erfbeplanting). 

- Nieuwe landbouwbedrijven worden prioritair opgestart op 
reeds bestaande sites. 

- De omschakeling naar andere agrarische sectoren is mogelijk, 
met uitzondering van intensieve, niet-grondgebonden veeteelt. 
Natuur- en landschapsbeheer kan ingevoerd worden als een 
volwaardige component in de bedrijfsvoering. 

- Toegelaten nevenactiviteiten zijn wonen en kleinschalige toeris-
tisch-recreatieve activiteiten, waarvan de relatie met het land-
bouwbedrijf substantieel is voor het voortbestaan van de activi-
teit (bv. hoevetoerisme, beperkte thuisverkoop), en kleinschali-
ge bedrijfsgebonden mestverwerking. 

- Na eventuele stopzetting van de landbouwactiviteit kunnen de 
woonhuizen blijven bestaan als eengezinswoning. De voor-
waarden voor zonevreemde woningen zijn ook hier van toepas-
sing. De bedrijfsgebouwen kunnen een functiewijziging krijgen 
onder de vorm van laagdynamische toeristisch-recreatieve acti-
viteiten gekoppeld aan het buitengebied (bv. verblijfstoerisme 
als huurvakantiewoningen, jeugdlogies). Dit kan enkel binnen 
de bestaande bebouwing en met behoud van de eventuele archi-
tecturale kwaliteiten. 

De multifunctionele landbouwgebieden bieden ontwikkelingsmogelijk-
heden voor een ruime diversiteit aan agrarische functies en voor een 
verbreding van de productierichtingen. De landbouwgordel van het 
Waasland wordt aangeduid als multifunctioneel landbouwgebied. Ook 
hier is de landbouw de hoofdfunctie, terwijl de ontwikkeling van ande-
re functies (wonen, bedrijvigheid, recreatie) beperkt wordt. 
In verband met de agrarische bouwmogelijkheden gelden de volgende 
principes. 

- De uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven is mogelijk 
indien dit verenigbaar is met de agrarische en de landschappe-
lijke structuur (ev. met erfbeplanting). 

- Nieuwe landbouwbedrijven worden prioritair opgestart op 
reeds bestaande sites. 

- De omschakeling naar andere agrarische sectoren is mogelijk, 
ook naar intensieve, niet-grondgebonden veeteelt indien vere-
nigbaar met de landbouwstructuur en de overige functies bin-
nen het gebied. Natuur- en landschapsbeheer kan ingevoerd 
worden als een volwaardige component in de bedrijfsvoering. 

- Toegelaten nevenactiviteiten zijn wonen, kleinschalige toeris-
tisch-recreatieve activiteiten, waarvan de relatie met het land-
bouwbedrijf substantieel is voor het voortbestaan van de activi-
teit (bv. hoevetoerisme, beperkte thuisverkoop), en beperkte 
toeleverende of verwerkende activiteit (bv. verkoop van mest-
stoffen aan landbouwers, eigen mestverwerking, loonwerker). 

- Na eventuele stopzetting van de landbouwactiviteit kunnen de 
woonhuizen blijven bestaan als eengezinswoning. De voor-
waarden voor zonevreemde woningen zijn ook hier van toepas-
sing. De bedrijfsgebouwen kunnen een functiewijziging krijgen 
onder de vorm van laagdynamische toeristisch-recreatieve acti-
viteiten gekoppeld aan het buitengebied (bv. verblijfstoerisme 
als huurvakantiewoningen, jeugdlogies) of bepaalde aan de 
landbouw dienstverlenende bedrijven (bv. conditioneringsbe-
drijf voor verse groenten, loonwerker, tuincentrum met accent 
op eigen kweek). Dit kan enkel binnen de bestaande bebou-
wing en met behoud van de eventuele architecturale kwalitei-
ten. 
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De natuurlijke landbouwgebieden zijn volwaardige landbouwgebieden, 
die een belangrijke taakstelling hebben in het verzorgen van een na-
tuurverbinding tussen waardevolle ecotopen. Het betreft de landbouw-
gebieden binnen de Z-vormige bosstructuur. Deze gebieden komen 
prioritair in aanmerking voor de uitbouw van een dicht netwerk van 
hoogstammig groen en voor bosuitbreiding. De landbouwactiviteiten 
kunnen hier blijven functioneren voor zover ze rekening houden met de 
aanwezige ecologische waarden van het gebied. 

De valleigebonden landbouwgebieden zijn de landbouwgebieden in het 
valleigebied. De aanwezige landbouwactiviteiten moeten rekening 
houden met de natuurlijk-landschappelijke kwaliteiten van het gebied. 
Het betreft het dambordvormige patroon van dreven in de omgeving 
van Fondatie en de permanente graslanden in de omgeving van Pape-
laar. 

De ‘stedelijke’ landbouwgebieden zijn ruimtelijk geïsoleerd ten opzichte 
van de grote, samenhangende landbouwgebieden. Ze zijn meestal vol-
ledig omsloten door residentiële bebouwing. Het agrarisch grondge-
bruik wordt er ruimtelijk ondersteund en het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van kleine landschapselementen staan voorop. Deze ge-
bieden worden bouwvrij gehouden; ze vrijwaren de open ruimte binnen 
het woonweefsel. Het betreft de volgende gebieden: 

- binnengebied Hoge Bokstraat – sportcentrum Puyenbeke; 
- Tweede Moerput; 
- Kloottiende; 
- Galgstraat; 
- Hamelveld. 

Voor de stedelijke landbouwgebieden die deel uitmaken van de Z-
vormige bosstructuur wordt de uitbouw van hoogstammig groen 
vooropgesteld. 

Binnen het landbouwgebied kunnen, om de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van de grondgebonden landbouw te vrijwaren, bouwvrije zones 
afgebakend worden. Binnen deze zone geldt een bouwverbod, ook 
voor agrarische doeleinden, zodat de gronden voorbehouden blijven 
voor grondgebonden teelten. Bij de afbakening van deze bouwvrije 
zones moet rekening gehouden worden met de ontwikkelingsmogelijk-
heden van de bestaande agrarische bebouwing. Voorgesteld wordt om 
de gebieden Spaarlaar (landbouwgebied tussen de Gentstraat en de 
Hoge Bokstraat) en Waterschoot (landbouwgebied ten zuiden van de 
Waterschootstraat) te selecteren als bouwvrije zones. 

In Sint-Niklaas is het aantal serres eerder beperkt. Momenteel doet 
zich ook geen grote vraag voor naar de inplanting van serres. Indien de 
vraag gesteld wordt, dan is het meest aangewezen gebied voor de in-
planting van serres het multifunctionele landbouwgebied, dat zich uit-
strekt rondom de stad Sint-Niklaas, Nieuwkerken en Belsele. De serres 
sluiten best aan bij de bebouwde gebieden. Ze worden niet ingeplant in 
gebieden die waardevol zijn vanuit landschappelijke oogpunt (relictzo-
ne, ankerplaats, open-ruimtecorridor, …) of vanuit ecologisch oogpunt 
(natuurgebieden, bosgebieden, …). Voor de inplanting van serres in 
Sint-Niklaas wordt het toetsingskader glastuinbouw van het Vlaams 
gewest gehanteerd. 

Kaart 51. Gewenste agrarische structuur 
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4.3.3 uitwerking 

4.3.3.1 implementatie ruimtelijk beleid 

De elementen van de gewenste ruimtelijke structuur van de open ruim-
te fungeren als kader voor een enorme waaier aan mogelijke initiatie-
ven en acties, die de doelstellingen met betrekking tot de open ruimte 
helpen realiseren. De implementatie van het ruimtelijk beleid steunt 
niet alleen op specifieke maatregelen van de ruimtelijke ordening (vast-
leggen van bestemmingen, afbakening, …), maar ook op instrumenten 
en initiatieven vanuit andere sectoren of andere invalshoeken. 

Bij de uitbouw van het ecologisch netwerk kan de gemeente verschil-
lende initiatieven nemen: bosbeheersplannen, natuurinrichtingsplan-
nen, gemeentelijke groenaanleg en –beheer, inrichting wegenis, subsidi-
ering van initiatieven inzake natuurbeheer, subsidiëring voor het aan-
planten van kleine landschapselementen. 

In bepaalde zones van de agrarische ruimte wordt een grotere land-
schapsontwikkeling nagestreefd. De gemeente kan hierbij de volgende 
initiatieven nemen: eigen natuurgericht groenbeheer, voorlichting in-
zake meer ecologisch gericht ruimtegebruik (bv. gebruik van inheemse 
soorten voor tuin- en landschapsinrichting), subsidiëring van projecten 
(bv. inrichting en beheer van kleine landschapselementen), het aan-
moedigen van vrijwillige initiatieven van gebruikers van het gebied en 
derden (bv. natuurverenigingen, derden), het afsluiten van beheers-
overeenkomsten. 

De gebieden, waar de land- en tuinbouw de hoofdfunctie is, worden 
voorbehouden voor de beroepslandbouw. De maatregelen en acties 
zijn gericht op het verbeteren van de mogelijkheden en de voorwaarden 
voor de landbouwexploitatie. Voorbeelden zijn het verbeteren van de 
kavelstructuur (kavelruil, planologische ruil), initiatieven voor de in-
passing van landbouwbedrijfszetels in het landschap, mogelijkheden 
voorzien tot agrarische verbreding (hoevetoerisme, verwerking en ver-
koop van landbouwproducten, …). 

Bij initiatieven voor natuurontwikkeling van de open ruimte wordt 
steeds rekening gehouden met het tot stand brengen van landschappe-
lijke meerwaarden. Dominante landschapsstructuren worden gehan-
teerd om de verschillende landschappen in hun eigenheid te versterken. 
Binnen waardevolle landschappen wordt gestreefd naar het behoud 
van de intrinsieke landschapskenmerken. Dit zijn onder meer: 

- boslandschap (behoud en ontwikkeling van de ecologische 
waarde, duidelijke richtlijn in verband met recreatief medege-
bruik, behoud en herstel van eventueel aanwezige oude heide-
kernen); 

- valleilandschap (natuurgericht beheer van de waterlopen en 
oeverzones, ontwikkeling van kleine landschapselementen en 
eventueel broekbossen, maximaal behoud en waar mogelijk 
herstel van soortenrijke graslanden en andere waardevolle of 
zeldzame vegetatietypes, grondwaterpeilbeheer); 

- Waasland (perceelsrandbegroeiing met streekeigen groen met 
dezelfde landschapskenmerken als het typische Waasland, de 
bolle akkers); 

- Lokerse Houtland (perceelsrandbegroeiing met typische knot-
bomen). 
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4.3.3.2 landschapsplan Z-vormige bosstructuur 

De Z-vormige bosstructuur vormt een belangrijk ruimtelijk structure-
rend element van het grondgebied van Sint-Niklaas. Het is bovendien 
een complexe ruimte, met een heel gevarieerde ruimtelijke structuur en 
een divers grondgebruik. 

Om de beleidsdoelstellingen voor deze bosstructuur te realiseren en om 
de ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende ruimtegebruikers 
duidelijk te definiëren wordt een globaal landschapsplan opgesteld 
voor deze deelruimte. Hierin worden de mogelijkheden en randvoor-
waarden verfijnd voor de verweving tussen de verschillende functies 
(bos, landbouw, wonen, recreatie, bedrijvigheid). Het landschapsplan 
omvat tevens een actieplan om de natuurlijke en landschappelijke 
waardevolle gebieden te beschermen en verder te ontwikkelen. 

 

 

4.3.3.3 uitbouw stedelijke groenvoorzieningen 

Naast de bestaande stedelijke groenvoorzieningen worden een aantal 
nieuwe groenzones aangelegd, die noodzakelijk zijn om de woonkwali-
teit in het stedelijk gebied te versterken. De aanleg ervan garandeert 
een goede spreiding van de groenvoorzieningen over gans het stedelijk 
gebied. 

Voor de nieuwe groengebieden staat een multifunctionele ontwikkeling 
voorop, waarbij natuurlijke kwaliteiten gecombineerd worden met 
recreatieve, educatieve, sociale, culturele en esthetische mogelijkheden. 
Ze moeten beschikken over een aanzienlijke oppervlakte met een kwa-
litatieve inrichting, die een voldoende gebruikswaarde creëert. Bijzon-
dere aandacht wordt bovendien besteed aan een veilige en leefbare be-
reikbaarheid van de groenvoorzieningen vanuit de woonomgeving. De 
routes ernaartoe en de toegangen krijgen een zichtbare vormgeving en 
worden ingericht met voorzieningen voor alternatieve vormen van ver-
voer (openbaar vervoer, fietsers, voetgangers). 

Voor de ontwikkeling van de groengebieden worden onderstaande 
richtlijnen gehanteerd. 

Tabel 52. Bereikbaarheids- en afstandsnormen stedelijke groenvoorzieningen 

groencategorie definitie afstand (in vogelvlucht) 

woongroen het groen in de directe omgeving zoals 
gemeenschappelijke tuinen, 
groenstrookjes, plantsoenen in de straat 
of tegen bebouwing 

binnen 100 à 150 meter 

wijk- of 
buurtgroen 

groter toegankelijk plantsoen, klein 
parkje of groter zelfstandig groenelement, 
voor natuurbeleving, verpozing, 
speelruimte en recreatief gebruik 

binnen 300 à 800 meter 

stads(deel)groen een grootschalige recreatieve voorziening 
(of stadspark) ten behoeve van de 
bevolking van enige wijken (stadsdeel) of 
van de gehele stad 

binnen 1.600 à 3.200 
meter 

 

De realisatie van deze nieuwe groenvoorzieningen vraagt aanzienlijke 
inspanningen, zowel op organisatorich als op financieel vlak. De voor-
zieningen moeten immers zorgvuldig ingepast worden in de bebouwde 
structuur van de stad. De aanleg ervan gebeurt zoveel mogelijk in sa-
menspraak met de bewoners van de wijk waarin ze gelegen zijn. 
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Onderstaande tabel biedt een overzicht van de nieuwe groenvoorzie-
ningen in het stedelijk gebied. Indien zich in de toekomst andere kan-
sen aanbieden voor de aanleg van nieuwe stedelijke groenvoorzienin-
gen of indien er behoeften aan stedelijk groen op andere plaatsen vast-
gesteld worden, dan worden deze onderzocht en eventueel bijkomend 
voorzien. 

 

Tabel 53. Nieuwe groenvoorzieningen in het stedelijk gebied 

 locatie omschrijving 

STADS(DEEL)GROEN 

1. Clementwijk Grootschalige voorziening in de stadsuitbreiding 
Clementwijk; komt tegemoet aan de behoefte van 
het noordelijke deel van de stad. 

2. Puitvoet Uitbouw als stadsbos (ca 68,5 ha). 
3. sportcentrum Puyenbeke Te onderzoeken locatie voor de ontwikkeling als 

openbaar groengebied. 
4. De Winningen Te ontwikkelen op termijn, na de ontginning van 

de daartoe bestemde gebieden (ca. 34 ha); op te 
nemen in de plannen voor de stadsuitbreiding. 

5. vroegere ontginningsput-
ten SVK 

Mogelijks te ontwikkelen als stadsdeelgroen. 

   

WIJKGROEN 

6. Gazometerwijk Nieuw groenelement; precieze locatie nog te 
bepalen. 

7. Antwerpsesteenweg – 
Lindenstraat 

Nieuw groenelement; precieze locatie nog te 
bepalen in relatie tot de ontwikkeling van gans 
het gebied. 

8. oostelijke stadsuitbreiding 
Bellestraat-Zonneken 

Nieuwe groenvoorziening voor de stadsuitbrei-
ding; op te nemen in het inrichtingsplan. 

9. parkbegraafplaats Baens-
landwijk 

Herinrichting van bestaande begraafplaats. 

10. bufferbekken Vijfstraten Inrichting van de omgeving van het bufferbekken 
langs de Klapperbeek tot een openbaar toeganke-
lijke groenzone voor de omwonenden. 

   

 locatie omschrijving 

WOONGROEN 

 verspreid over het stedelijk 
gebied 

Te voorzien in het kader van inbreidingsprojec-
ten of bij de herinrichting van het openbaar do-
mein. 
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4.3.4 overzicht maatregelen en overleg 

4.3.4.1 maatregelen 

- maatregelen om de verschillende landschapstypes uit te bou-
wen 

- uitwerken van de open-ruimtecorridors 

- opstellen en/of actualiseren van een actieplan voor een ecolo-
gisch verantwoord waterlopenbeheer (in opmaak) 

- projecten ivm. lokale natuurontwikkeling, sensibilisatie en na-
tuureducatie 

- opmaak groenplan voor het stedelijk gebied 

- opmaak landschapsplan Z-vormige bosstructuur 

- optimaliseren van het agrarisch ruimtegebruik (bv. kavelruil, 
planologische ruil, …) 

- afbakenen van bouwvrije zones in het agrarisch gebied 

- uitwerking van een gemeentelijk grondbeleid 

- aanleg stedelijke groenvoorzieningen 

 

 

4.3.4.2 overleg 

- overleg met de provincie en met het polderbestuur ivm. inte-
graal waterbeheer 

- overleg met het Vlaams gewest en met de provincie ivm. de uit-
bouw van het stiltegebied 

- overleg met het Vlaams gewest ivm. de afbakening van natuur-
verwevingsgebieden 

- overleg met het Vlaams gewest en met de provincie ivm. de af-
bakening en de differentiatie van de agrarische structuur 

- overleg met het Vlaams gewest ivm. de inrichting van de stede-
lijke groengebieden 

- overleg met de provincie ivm. het landschapsplan voor de Z-
vormige bosstructuur 
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4.4 gewenste ruimtelijk-economische structuur 

4.4.1 beleidsdoelstellingen 

4.4.1.1 uitgangspunt 

Sint-Niklaas kent een grote diversiteit van voorzieningen en bedrijvig-
heid. De diversiteit betreft zowel de schaalgrootte als de soorten activi-
teiten en de ligging. De aanwezigheid van deze verschillende voorzie-
ningen en economische activiteiten ondersteunt het wonen en de stede-
lijkheid. Het stadsbestuur wenst de verscheidenheid van dit aanbod te 
behouden en op een kwalitatieve manier te versterken, in samenhang 
met de stedelijke ontwikkeling en de uitbouw van de kernen. 

Vanuit dit streven naar verscheidenheid worden vijf beleidsdoelstellin-
gen geformuleerd: 

- het versterken van de regionale uitstraling van Sint-Niklaas als 
dienstverlenend centrum van het Waasland; 

- het aanbieden van een volwaardig pakket van diensten en 
voorzieningen op lokaal niveau; 

- het creëren van een bijkomend aanbod aan bedrijventerreinen 
in het stedelijk gebied en in de hoofddorpen; 

- het stimuleren van zorgvuldig ruimtegebruik en goed nabuur-
schap; 

- het oplossen van de problematiek van de zonevreemde bedrij-
ven en de zonevreemde voorzieningen. 

Deze beleidsdoellingen worden hieronder toegelicht. 

 

 

4.4.1.2 versterken van de regionale uitstraling van Sint-Niklaas als 
dienstverlenend centrum van het Waasland 

In het stedelijk gebied van Sint-Niklaas komt een belangrijke concen-
tratie voor van openbare en commerciële voorzieningen. Het gaat hier-
bij onder meer om administratieve diensten, scholen, ziekenhuizen, 
culturele voorzieningen, sport- en recreatieterreinen, jeugdvoorzienin-
gen, kleinhandelsconcentraties en horeca. Sint-Niklaas bezit dan ook 
een uitgesproken profiel als regionaal centrum voor diensten en voor-
zieningen. Dit gegeven komt trouwens ook duidelijk tot uiting in de 
werkgelegenheidscijfers: liefst 3/4 van het totale aanbod aan arbeids-
plaatsen in de gemeente bevindt zich in de tertiaire sector. 

Sint-Niklaas wenst deze regionale uitstraling en dit uitgesproken pro-
fiel als centrumstad van het Waasland verder uit te bouwen. Hiertoe 
worden ruimtelijke potenties gegenereerd voor de ontwikkeling van de 
bestaande voorzieningen en voor de inplanting van nieuwe voorzienin-
gen. De uitbouw van het regionaal aanbod draagt bij tot de levendig-
heid en de dynamiek van het stedelijk gebied en tot een toename van de 
werkgelegenheid. Aan de mogelijke ontwikkelingen en inplantingen 
van voorzieningen worden randvoorwaarden gekoppeld om de inpas-
sing ervan in het stedelijk weefsel en de leefbaarheid van de woonwij-
ken te garanderen. 
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4.4.1.3 aanbieden van een volwaardig pakket van diensten en 
voorzieningen op lokaal niveau 

Binnen de verschillende woonwijken wordt de aanwezigheid nage-
streefd van een ruime waaier aan lokale diensten en voorzieningen. In 
verwevenheid met het wonen wordt voldoende ruimte gecreëerd voor 
uiteenlopende activiteiten en voorzieningen voor de verschillende be-
volkingsgroepen (kleinhandel, sport, recreatie, jeugdactiviteiten, cul-
tuur, ontspanning, horeca, …). 

Deze voorzieningen vervullen een ondersteunende rol ten aanzien van 
het wonen en fungeren als sociale contactpunten in de wijken. Ze wor-
den op een evenwichtige manier verspreid over gans de gemeente en 
zijn op een vlotte en veilige manier toegankelijk voor de verschillende 
weggebruikers. De differentiatie van het aanbod speelt in op de concre-
te behoeften van de bewoners. De voorzieningen bieden de mogelijk-
heid tot participatie aan het maatschappelijk leven van de gemeente. 

 

 

4.4.1.4 creëren van een bijkomend aanbod aan bedrijventerreinen in het 
stedelijk gebied en de hoofddorpen 

Als regionaalstedelijk gebied in de Vlaamse Ruit krijgt Sint-Niklaas 
een niet onaanzienlijke taakstelling voor bijkomende bedrijventerrei-
nen toegewezen vanuit het Vlaams gewest (125 ha). Bij de uitwerking 
van deze taakstelling wordt gestreefd naar een zekere mate van over-
eenkomst tussen de dynamiek en de schaalgrootte van de economische 
activiteiten enerzijds en de ruimtelijke draagkracht anderzijds. Econo-
mische activiteiten met een sterke dynamiek en een grootschalig karak-
ter horen thuis in een stedelijke omgeving, terwijl het buitengebied en-
kel lokale economische activiteiten kan opvangen. Het bijkomend aan-
bod aan bedrijventerreinen wordt opgevangen in het stedelijk gebied 
Sint-Niklaas en in de hoofddorpen Belsele en Nieuwkerken. 

In het kader van de afbakening van het stedelijk gebied wordt voorge-
steld om tijdens de planperiode (vóór 2007) een bijkomend aanbod te 
creëren van 35,7 ha bijkomende regionale bedrijventerreinen en een 
reservegebied van 36 ha voor regionale bedrijvigheid op middellange 
en lange termijn. Daarnaast wordt ook in de hoofddorpen Belsele en 
Nieuwkerken een bijkomend aanbod voorzien aan lokale bedrijventer-
reinen. 

 

 

4.4.1.5 stimuleren van zorgvuldig ruimtegebruik en goed nabuurschap 

Sint-Niklaas wenst de nadruk te leggen op een kwalitatieve ontwikke-
ling – en eventuele heroriëntatie – van de bestaande regionale voorzie-
ningen en bedrijvigheid. Hierbij gaat de aandacht in de eerste plaats uit 
naar een zorgvuldig ruimtegebruik en een goed nabuurschap. Op deze 
manier kan het bestaande aanbod geoperationaliseerd worden en krijgt 
het nieuwe aanbod een kwalitatieve ruimtelijke invulling. 
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Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat er maatregelen genomen wor-
den om het ruimtegebruik te intensifiëren (verdichten, stapelen, meer-
voudig ruimtegebruik, …) binnen de randvoorwaarden van de ruimte-
lijke kwaliteit en het economisch functioneren. Om een goed nabuur-
schap te realiseren worden gepaste overgangen gecreëerd van de voor-
zieningen en bedrijven naar de omgeving toe, zodat de eventuele hinder 
voor omwonenden of voor de open ruimte tot een minimum beperkt 
wordt. 

 

 

4.4.1.6 oplossen van de problematiek van de zonevreemde bedrijven en 
de zonevreemde voorzieningen 

Sint-Niklaas kenmerkt zich door een sterke en verspreide aanwezigheid 
van lokale bedrijvigheid, diensten en voorzieningen. De lokale dyna-
miek brengt een vrij continue endogene groei met zich mee. 

Het stadsbestuur wenst deze lokale activiteiten ruimtelijk te ondersteu-
nen en ze de nodige ontwikkelingskansen bieden. Uitdaging hierbij 
vormt de noodzaak om deze ontwikkelingen op een ruimtelijk verant-
woorde manier te laten plaatsvinden, met respect voor de ruimtelijke 
draagkracht van elk gebied en met behoud van de dynamiek. Dit vergt 
een actieve rol van het stadsbestuur in het planningsproces. De moge-
lijkheden van het bestaande planningsinstrumentarium moeten op een 
creatieve en flexibele manier ingezet worden, zodat nieuwe ontwikke-
lingen op de voet kunnen gevolgd worden en zodat kan ingespeeld 
worden op de effectieve ruimtebehoeften. In deze optiek wordt een 
oplossing geboden aan de zonevreemde bedrijvigheid en de zone-
vreemde voorzieningen. 

 

4.4.2 ruimtelijk beleid 

4.4.2.1 een ontwikkeling van voorzieningen en bedrijvigheid op maat 
van de stad, van de kernen en van de open ruimte 

De economische activiteiten en de voorzieningen van Sint-Niklaas ver-
tonen een ruime verscheidenheid, zowel wat betreft de aard van de 
activiteiten als wat betreft het ruimtebeslag en de dynamiek. Kleinscha-
lige voorzieningen en lokale bedrijvigheid wisselen zich af met groot-
schalige ontwikkelingen die onderhevig zijn aan belangrijke transfor-
maties. Bovendien komen de activiteiten nogal verspreid voor op het 
grondgebied van de gemeente, wat o.a. te maken heeft met de aanwe-
zigheid van een sterke dynamiek op lokaal niveau. Ze zijn in de meeste 
gevallen sterk verweven met andere functies. 

De verdere ruimtelijke ontwikkeling van de economische activiteiten en 
van de voorzieningen van Sint-Niklaas wordt gekoppeld aan de onder-
linge hiërarchie tussen de kernen. Daarbij wordt een onderscheid ge-
maakt tussen drie niveaus. 

- Grootschalige, regionale functies worden gekoppeld aan het 
stedelijk gebied. Het betreft de regionale bedrijvigheid (bedrij-
venterreinen aan de E17, Europarken, Entrepotterrein, SVK) 
en de dienstverlenende en commerciële voorzieningen met een 
regionale uitstraling (administraties, scholen, ziekenhuizen, so-
cio-culturele instellingen, koopcentra, stedelijke sport- en re-
creatieterreinen, …). 

- Op het niveau van de deelkernen situeren zich de lokale voor-
zieningen en bedrijvigheid. Hier wordt een lokale dynamiek 
nagestreefd op het schaalniveau van het buitengebied. 

- In de open ruimte zijn de natuur en de landbouw maatgevend 
voor het ruimtegebruik. Andere functies, en dus ook voorzie-
ningen en bedrijven, zijn ondergeschikt aan de landschappelij-
ke, de natuurlijke en de agrarische structuren. 
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De bestaande verweving van economische activiteiten en voorzieningen 
met andere functies wordt beschouwd als een positief gegeven en wordt 
verder ondersteund. Een goede ruimtelijke inpassing is hierbij een ab-
solute noodzaak. 

 

 

4.4.2.2 elementen van bovenlokaal niveau 

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (1997) 

In het kader van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas worden bijkomende bedrijventerreinen voorzien om de taak-
stelling vanuit het Vlaams niveau (125 ha) in te vullen65. Het gaat om 
65,3 ha bijkomende bedrijventerreinen en 36 ha als reserve voor regio-
nale bedrijvigheid op middellange en lange termijn. 

In het voorontwerp gewestelijk RUP worden hiervan de volgende ter-
reinen opgenomen (35,7 ha en 36 ha reserve): 

- gemengd regionaal bedrijventerrein Europark Zuid II (19,7 
ha); 

- gemengd regionaal bedrijventerrein De Winningen (zichtlocatie 
langs N41; 5 ha); 

- gemengd regionaal bedrijventerrein De Winningen (reserve van 
10 ha op middellange termijn en reserve van 26 ha op lange 
termijn); 

- regionaal bedrijventerrein type II Heidebaan Noord (11 ha). 

                                                         

65 Voorontwerp gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas, maart 
2005. 

Op de gemengde regionale bedrijventerreinen bedraagt de minimale 
perceelsgrootte 5.000 m² in functie van regionale bedrijven. Slechts een 
beperkt aantal soorten van bedrijfsactiviteiten is toegelaten. Het betreft 
productie en verwerking van goederen, op- en overslag, voorraadbe-
heer, groupage en fysieke distributie met behandeling van de te trans-
porteren producten, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Seveso-
bedrijven, afvalverwerking en recyclage, en kleinhandel zijn verboden. 

- De ontsluiting van het bedrijventerrein Europark Zuid II (19,7 
ha) gebeurt vanuit het bestaande bedrijventerrein Europark 
Zuid. In samenhang met de bestaande Europarken kunnen bij-
komende activiteiten toegelaten worden, omwille van de gun-
stige ligging ten opzichte van het stadscentrum en het openbaar 
vervoer. Zo kan een evolutie naar meer kantoren en dienstver-
lening mogelijk gemaakt worden en gestimuleerd66, kunnen 
gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inge-
plant worden of kunnen bedrijfsverzamelgebouwen opgericht 
worden. 

                                                         

66 Het stadsbestuur daarentegen is voorstander om bijkomende kantoren en 
dienstverlening te concentreren op locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer. De beste locatie hiervoor is ongetwijfeld de stationsomgeving, en bij 
uitbreiding het stadscentrum. Gezien de beperkte vraag naar kantoren in Sint-Niklaas 
kan dit volstaan. Een evolutie van de regionale bedrijventerreinen aan de rand van de 
stad naar meer kantoren en dienstverlening wordt niet wenselijk geacht, tenzij er een 
directe relatie is met de aanwezige bedrijven. 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  301  

- Het bedrijventerrein De Winningen wordt ontsloten via de 
N41. Op relatief korte termijn kan een eerste aanzet worden 
gegeven tot een grootschalig regionaal bedrijventerrein door de 
ontwikkeling van een terrein langs de N41 (5 ha). De ontwikke-
ling van de niet opgevulde putten als bedrijventerrein moet ge-
zien worden op middellange termijn (10 ha). Op korte termijn 
worden hiervoor bewarende maatregelen getroffen (ontsluiting, 
bouwvrij houden, opvulling putten, enz.). Op lange termijn 
kunnen ook nog enkele niet-ontgonnen delen van De Winnin-
gen in aanmerking komen voor regionale bedrijvigheid. Deze 
reserve wordt geschat op 26 hectare. 

- Het bedrijventerrein Heidebaan Noord (11 ha) wordt geïnte-
greerd in de nog te ontwikkelen stedelijke woonomgeving. Het 
betreft een kleinschalig bedrijventerrein met een regionale uit-
straling. De hoofdontsluiting gebeurt langs de N70. 

De overige terreinen, die voorzien worden, zijn lokale bedrijventerrei-
nen (29,6 ha). Deze worden niet opgenomen in het gewestelijk RUP: 

- lokaal bedrijventerrein Botermelkstraat – Heimolenstraat (9,6 
ha); 

- terreinen voor zonevreemde bedrijven (10 ha; niet gelokali-
seerd); 

- terreinen voor lokale bedrijven in het buitengebied (10 ha; niet 
gelokaliseerd). 

Op de bestaande industriegebieden wordt gestreefd naar een optimale 
benutting van de ruimte. Verdichting, sanering, hergebruik, differentia-
tie, aanpassing aan recente trends enz. van bestaande bedrijventerrei-
nen zijn essentieel. Het betreft de industrieterreinen SVK, Entrepot-
straat, Europark Noord, Europark Oost, Europark Zuid, Industrie-
park Noord, Oostjachtpark, TTS Sint-Niklaas en Industriepark West. 
Voor de bestaande bedrijventerreinen langsheen de E17 (de industrie-
parken) wordt een bijkomende ontwikkeling van kantoren of kantoor-
achtigen niet wenselijk geacht. 

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOST-VLAANDEREN 
(2004) 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen duidt Belse-
le en Nieuwkerken aan als hoofddorp. Ze worden dan ook beschouwd 
als een mogelijke locatie voor een lokaal bedrijventerrein. Hiervoor 
geldt een richtoppervlakte van 5 ha. Een nieuw lokaal bedrijventerrein 
moet gesitueerd worden nabij een hoofddorp of aansluitend bij een 
bestaand bedrijventerrein. 

Voor de bestaande kleinhandel van bovenlokaal belang, gesitueerd 
buiten de stedelijke gebieden, wordt een restrictief beleid gevoerd. Een 
verdere uitbreiding van de verlinting wordt niet wenselijk geacht. De 
kleinhandel kan hoogstens blijven bestaan op het huidige niveau; ruim-
telijke en functionele schaalvergroting zijn niet wenselijk. Er kunnen 
geen nieuwe handelszaken meer bijkomen. 

In Sint-Niklaas behoren de Moervaart en de oude spoorwegbedding 
Sint-Niklaas – Hulst tot het toeristisch-recreatief hoofdroutenetwerk. 
Deze hoofdroutes zijn goed-uitgeruste verbindingsassen, bedoeld voor 
het optimaliseren van toeristische non-stop verplaatsingen over lange 
afstand. Langs de Moervaart moet aandacht geschonken worden aan 
zachte waterrecreatie, met bescherming van natuurlijk waardevolle 
oevers en het milieu. 
De Ster wordt geselecteerd als een dagrecreatief knooppunt, met moge-
lijkheden tot uitbreiding. 
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4.4.2.3 elementen van de structuur van de voorzieningen 

GEMENGDE WOONSTAD 

Centraal op het grondgebied van de gemeente situeert zich de gemeng-
de woonstad Sint-Niklaas. In dit dens stedelijk weefsel bevindt zich een 
grote concentratie van diverse functies en voorzieningen, verweven met 
de stedelijke woonstructuur. Het betreft administratieve diensten, 
scholen, ziekenhuizen, socio-culturele instellingen, kleinhandel en 
dienstverlening, horeca, bedrijvigheid, enz. De verweving van deze 
functies creëert een typische en sterke stedelijke atmosfeer. Deze ge-
mengde woonstad blijft ook in de toekomst functioneren als een cen-
traal dienstverlenend knooppunt in de gemeente en in de regio. 

De stedelijke corridor station – Grote Markt – Waasland Shopping 
Center vormt de ruimtelijke drager van deze gemengde woonstad. Het 
kernwinkelgebied situeert zich in de omgeving van de Grote Markt, die 
functioneert als draaischijf van het sociale, culturele en recreatieve le-
ven van de stad. De strategische projecten voor de drie knooppunten 
(stationsomgeving, Grote Markt en Waasland Shopping Center) vor-
men in menige opzichten voorbeeldprojecten voor ontwikkelingen in 
andere delen van de stad. 

Voor de verdere uitbouw van de regionale voorzieningen in de ge-
mengde woonstad is het noodzakelijk om een pakket van maatregelen 
te ontwikkelen, die de blijvende inpassing van deze voorzieningen in de 
stad mogelijk maken. Door de ontwikkeling en verdere uitbreiding van 
deze grootschalige voorzieningen dreigen er immers grote monofuncti-
onele gebieden te ontstaan in de stad, die op bepaalde momenten (’s 
avonds, in het weekend, tijdens de vakantieperiodes) aanleiding kun-
nen geven tot doodse zones, en dreigt de woonfunctie weggedrukt te 
worden. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van het stedelijk leven. 

Om de leefbaarheid van de stedelijke kern te garanderen en om tegelij-
kertijd ontwikkelingsperspectieven te bieden aan de aanwezige voor-
zieningen is een doordacht en doortastend ruimtelijk beleid essentieel. 
De ruimtelijke en functionele vernieuwing van het gebied vormt een 
belangrijke beleidsoptie. Voor de verdere ontwikkeling van de groot-
schalige regionale voorzieningen worden de volgende aandachtspunten 
naar voor geschoven. 

- De mogelijkheden moeten onderzocht en toegepast worden om 
het ruimtegebruik binnen de bestaande perimeter te verbeteren. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere meervoudig ruimtege-
bruik (bv. gebruik van speelterreinen van een school door de 
buurt tijdens vakantieperiodes), een sterkere verweving van 
functies op probleemlocaties (bv. voorzien van woningen) en 
een efficiënter ruimtegebruik (bv. vertikale uitbreiding ipv. ho-
rizontale uitbreiding). 

- Er wordt een kwalitatieve relatie vooropgesteld met het omlig-
gende stadsweefsel. Deze kan uitgewerkt worden onder de 
vorm van overgangszones tussen de voorzieningen en het 
openbaar domein of door een kwalitatieve inrichting van het 
openbaar domein zelf. Hierdoor verhoogt de verblijfskwaliteit 
van de stad en de leesbaarheid van de stedelijke structuur. 

- De goede bereikbaarheid van de voorzieningen moet gegaran-
deerd blijven, terwijl de verkeersleefbaarheid van de woonom-
geving moet gerespecteerd worden. Voorzieningen moeten ge-
troffen worden voor een vlotte bereikbaarheid met het open-
baar vervoer, de fiets of te voet. 

- De voorzieningen moeten een hoge beeldkwaliteit bezitten, 
omdat ze mee het beeld en het imago uitdragen van de stad als 
kwalitatieve woon- en werkomgeving en als dynamisch dienst-
verlenend centrum in het Waasland. Dit veronderstelt een zorg 
voor de inplanting van gebouwen, voor de kwaliteit van de ar-
chitectuur en voor de inrichting van de buitenruimtes. 

 

 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  303  

STEDELIJKE INVALSWEGEN EN CENTRUMGEBIEDEN ALS CONCEN-
TRATIES VAN LOKALE DIENSTEN EN VOORZIENINGEN 

Gemeenschapsvoorzieningen, kleinhandel en diensten van lokaal ni-
veau kunnen verspreid voorkomen in het stedelijk gebied en de deel-
kernen. Dit komt de levendigheid van de kernen en van de stadsbuur-
ten en de verweving van functies ten goede. 

Binnen de deelkernen en het stedelijk gebied worden ruimtelijke dra-
gers uitgebouwd als openbare ontmoetingsplaats voor de gemeen-
schap, waar lokale diensten en voorzieningen kunnen gebundeld wor-
den. In het stedelijk gebied om de multifunctionele invalswegen; in de 
deelkernen gaat het om een centrumgebied. Deze zones kenmerken 
zich door een dichte bebouwing en door de geconcentreerde aanwezig-
heid van verschillende functies en openbare voorzieningen. Ze worden 
ondersteund door een attractieve inrichting van het openbaar domein 
(aanwezigheid van terrassen, openbaar groen, parking, focuspunten, 
enz.) en door een goede toegankelijkheid voor voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer. 

In het stedelijk gebied gaat het om de volgende multifunctionele in-
valswegen: 

- Valk – Langhalsbeekstraat – Moleken; 
- Dalstraat – Hazewindstraat – Driegaaienstraat; 
- Plezantstraat; 
- Driekoningenstraat; 
- Truweelstraat – Vijfstraten; 
- Klein-Hulststraat – Antwerpsesteenweg; 
- Hospitaalstraat – Brugsken – Hertjen; 
- Knaptandstraat – Tereken. 

In de verschillende deelkernen wordt een centrumgebied afgebakend. 
- In Belsele strekt het centrumgebied zich uit langsheen Belsele-

dorp. 

- Het centrumgebied van Nieuwkerken bestaat uit de as tussen 
het kerkplein en het station (Nieuwkerkenstraat) en een deel 
van de N451 (Pastorijstraat – eerste deel Vrasenestraat). 

- In Puivelde situeert het centrumgebied zich aan het kruispunt 
van de Marktstraat, de Kruisstraat en de Kemzekestraat. 

- In Sinaai vormt de dries het centrum van de dorpsgemeen-
schap. Het uitgebreide centrumgebied situeert zich langsheen 
een deel van de Vleeshouwerstraat, een deel van de Hulstbaan 
en een deel van Sinaaidorp. 

 

 

SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDVOORZIENINGEN OP HET NIVEAU VAN 
DE KERNEN 

Aansluitend bij de deelkernen Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken en 
Sinaai worden een of meerdere sport-, recreatie- en jeugdterreinen uit-
gebouwd. Deze voorzieningen staan in directe relatie tot de woonstruc-
tuur en moeten beschikken over een goede verbinding met de woon-
wijken. De sport-, recreatie- en jeugdterreinen volgen de hiërarchische 
opbouw van de kernen. Ze functioneren op stedelijk niveau voor de 
stad Sint-Niklaas en op lokaal niveau voor de kernen in het buitenge-
bied. 

- Het sportcentrum Puyenbeke wordt verder uitgebouwd tot een 
centraal stedelijk sportcentrum voor open-luchtsporten. Uit-
breiding van de terreinen binnen het huidige gebied en het uit-
bouwen van jeugdvoorzieningen is mogelijk (de grens wordt 
gevormd door de Pijkedreef). Hierbij moet aandacht besteed 
worden aan een landschappelijke overgang naar het nabije ste-
delijk landbouwgebied en aan een goede toegankelijkheid voor 
voetgangers en fietsers. 
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- In Belsele bevindt zich het sportcentrum De Klavers, dat door 
de aanwezigheid van andere voorzieningen een multifunctio-
neel karakter heeft. Hier situeren zich tevens het cultureel cen-
trum, de molensite en een school. Het beleid is gericht op het 
behoud van deze concentratie van voorzieningen en op het op-
timaliseren van het ruimtegebruik. Een eventuele uitbreiding 
kan voorzien worden aan de overkant van de Sint-
Andriesstraat. Daarnaast wordt in het centrum van Belsele, 
tussen Belseledorp en de N70, een gebied uitgebouwd voor 
openluchtrecreatie en jeugdvoorzieningen. Dit recreatiegebied 
bevindt zich langs de Belselebeek. 

- Nieuwkerken beschikt over drie sites voor sport-, recreatie- en 
jeugdactiviteiten: de terreinen in de Meesterstraat, de sporthal 
De Mispelaer in de Gyselstraat en het terrein De Schakel in de 
Heihoekstraat. Het behoud van de huidige terreinen staat 
voorop. Voor de terreinen in de Meesterstraat wordt gestreefd 
naar een goede wandel- en fietsverbinding met het centrum. 
Gezien de ligging in de open-ruimtecorridor tussen Nieuwker-
ken en Sint-Niklaas worden deze terreinen voorbehouden voor 
openluchtactiviteiten. Voor de terreinen van de De Schakel 
langsheen de Heihoekstraat wordt een buffer voorzien ten op-
zichte van het lokale bedrijventerrein. 

- In Puivelde wordt gezocht naar een goede locatie voor de in-
planting van een jeugdvoorziening in de kern. 

- Het sportcentrum Ter Beke in Sinaai sluit direct aan bij het 
centrum enerzijds en bij het onbebouwde landbouwgebied 
langs de Ruiselaarbeek anderzijds. Aandacht moet uitgaan 
naar een landschappelijke inpassing van de terreinen en naar 
het behoud van de bestaande voetwegen. 

Overige sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen worden in principe 
verweven met de woonfunctie binnen de verschillende kernen. Enkel in 
de volgende bijzondere gevallen is een uitzondering mogelijk op dit 
principe. 

- Om aan de ruimtebehoefte van geluidsproducerende sporten 
op lokaal niveau te voldoen wordt een multifunctioneel activi-
teitenplein voorzien. Deze ruimte kan gebruikt worden voor de 
organisatie van eenmalige motorcrosswedstrijden, voor model-
luchtvaart, enz. Het vastleggen van een geschikte locatie hier-
voor gebeurt door middel van een ruimtelijk onderzoek in sa-
menspraak met de betrokken partijen. 

- Een specifieke vraag betreft de inrichting van manèges. Er 
wordt geopteerd om de verspreide en ongecontroleerde ont-
wikkeling hiervan in de open ruimte tegen te gaan. Hiervoor 
wordt, conform de hiërarchie van de kernen, bepaald dat de 
uitbouw van één manège per deelkern (hoofddorp of woon-
kern) kan toegelaten worden in de open ruimte. 

- Voor de zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen 
wordt een beleidskader opgesteld, dat toelaat om concrete 
ontwikkelingsperspectieven te formuleren in een ruimtelijk uit-
voeringsplan. 
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TOERISTISCH-RECREATIEF MEDEGEBRUIK VAN DE OPEN RUIMTE 

De open ruimte van Sint-Niklaas leent zich tot een toeristisch-
recreatief medegebruik. Streefdoel hierbij is passieve recreatie in directe 
relatie tot een aantrekkelijk natuurlijk-landschappelijk kader. In func-
tie hiervan wordt een fijnmazig netwerk van wandel- en fietsroutes 
uitgebouwd, dat de algemene recreatieve toegankelijkheid van de open 
ruimte verhoogt. Basis hiervoor vormen de zeven non-stop fietsroutes, 
die geselecteerd worden in de gewenste lijninfrastructuur en die de rela-
tie leggen tussen het stadscentrum en de open ruimte. 

Het medegebruik beperkt zich tot passieve recreatie, die op geen enkele 
manier de landschappelijke, natuurlijke of agrarische structuren aan-
tast. De uitbouw van het toeristisch-recreatief netwerk gebeurt op basis 
van de waardevolle natuurlijke, landschappelijke of cultuurhistorische 
elementen van de open ruimte (bossen, waterlopen, landschappelijke 
bakens, …). Steeds dient een afweging te gebeuren tussen enerzijds de 
kwaliteiten van het gebied en anderzijds de noodzakelijke toeganke-
lijkheid en infrastructuur. Ook de landbouw kan inspelen op dit toeris-
tisch-recreatief medegebruik van de open ruimte (bv. hoevetoerisme). 

 

 

4.4.2.4 elementen van de structuur van de bedrijvigheid 

LOKALE BEDRIJVIGHEID IN HET STEDELIJK GEBIED EN IN DE HOOFD-
DORPEN 

Het voorontwerp gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk ge-
bied Sint-Niklaas duidt een taakstelling aan van 30 hectare voor bijko-
mende lokale bedrijventerreinen, waarvan 10 hectare voor de herloka-
lisatie van zonevreemde bedrijven. De deelstudie Sectorale visie zone-
vreemde bedrijven (juli 2003) toont een behoefte aan van 9 ha voor de 
herlokalisatie van zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas. 

Op basis van deze taakstelling en raming van de behoefte worden de 
volgende beleidsopties genomen inzake lokale bedrijvigheid. 

- Het afbakeningsvoorstel voorziet een bijkomend lokaal bedrij-
venterrein aan de Botermelkstraat – Heimolenstraat van 9,6 
ha. Hierbij moet aandacht besteed worden aan de bescherming 
van de nabije woonomgeving en aan een kwalitatieve beeld-
vorming naar de N41 toe. Voor de herbestemming van dit 
agrarisch gebied vormt het BPA Den Hogen Kouter67 een eerste 
aanzet. 

- Het bedrijventerrein Gazometerwijk – Driekoningenwijk is op-
genomen als KMO-zone in de twee aangrenzende BPA’s Ga-
zometerwijk en Driekoningen. Een vrijliggend deel (3,5 hectare) 
wordt momenteel ontwikkeld door het Intergemeentelijk Sa-
menwerkingsverband van het Land van Waas. Voor een ander 
terrein hiervan (oude site Metalunion van ca. 7 ha) wordt even-
eens een nieuwe ontwikkeling vooropgesteld. 

                                                         

67 MB 15/03/2004. 
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- Een bijkomend lokaal bedrijventerrein wordt voorzien in Bel-
sele68. Dit is de meest verstedelijkte kern van het buitengebied 
met de beste bereikbaarheid (gelegen langsheen de N70 en met 
een directe aansluiting op de E17 via de N446). Als locatie voor 
bijkomende bedrijvigheid wordt een deel van het woonuitbrei-
dingsgebied Schrijberg (N446) – Schoonhoudtstraat weerhou-
den. De randvoorwaarden worden vastgelegd voor het behoud 
van het lokale karakter van het bedrijventerrein. De inrichting 
van het bedrijventerrein houdt rekening met de natuurlijke 
elementen die aanwezig zijn in het gebied (een zijbeek van de 
Belselebeek, klein bos). Aan de rand van het gebied, langsheen 
de N70, bevindt zich een kleinhandelsconcentratie die kan be-
houden blijven. De hoofdontsluiting van het terrein gebeurt via 
Schrijberg (N446). 

- In Nieuwkerken wordt een reservegebied voor een bijkomend 
lokaal bedrijventerrein aangeduid in aansluiting bij het be-
staande bedrijventerrein Heihoekstraat, ten zuiden van de 
spoorlijn. Hierdoor kan de kern van Nieuwkerken haar directe 
relatie tot het omliggende agrarische landschap behouden. Het 
stadsbestuur zal tevens initiatief nemen om de ongebruikte 
gronden van het bestaande bedrijventerrein Heihoekstraat op 
de markt te brengen. Deze gronden zijn eigendom van de aan-
wezige bedrijven en dienen als bedrijfsreserve. Het gaat in to-
taal om 15,7 hectare. Hiertoe zal het stadsbestuur gesprekken 
aanknopen met de eigenaars. Het reservegebied kan pas aange-
sneden worden als de ongebruikte gronden van het bestaande 
bedrijventerrein ontwikkeld zijn. 

Bij de inrichting van de bedrijventerreinen staan de volgende algemene 
principes voorop. 

                                                         

68 BPA Schoonhout (MB 10/06/2004). 

- Er wordt gestreefd naar een zuinig ruimtegebruik. Dit moet een 
overbodige ruimte-inname beperken, zonder de groeimogelijk-
heden van de bedrijven zelf te hypothekeren. De mogelijkheden 
tot meervoudig ruimtegebruik moeten onderzocht en toegepast 
worden (gemeenschappelijk gebruik van parkings, uitbouw van 
gemeenschappelijke voorzieningen, aaneengesloten bebouwing, 
stapelbouw, …). 

- De perceelsgrootte moet afgestemd zijn op lokale bedrijven. 
Eventuele reserveterreinen staan in verhouding tot de omvang 
en de dynamiek van de bedrijven. Er kunnen voorschriften op-
gesteld worden ivm. bouwverplichtingen. 

- De woonomgeving mag geen hinder ondervinden van de aan-
wezige bedrijvigheid. Daartoe worden buffers of ruimtelijke 
overgangszones voorzien en worden hinderlijke bedrijven ge-
weerd. Een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein en 
een verzorgde architecturale vormgeving dragen bij tot de 
ruimtelijke inpassing van de bedrijven. 

- De ontsluiting van de bedrijventerreinen gebeurt via bovenlo-
kale wegen of via de kortste weg naar bovenlokale wegen. De 
veilige en leefbare bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fiet-
sers en voetgangers moet verzekerd worden. 

- De ontwikkeling van een bedrijventerrein gebeurt op basis van 
een globaal inrichtingsplan, dat voor gans het terrein de inrich-
tingsprincipes vastlegt. Hierin moeten bovenstaande principes 
verwerkt en gemotiveerd worden. 
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ECONOMISCHE EN COMMERCIËLE CONCENTRATIEPUNTEN LANGS DE 
N70 

Langsheen de N70 komen momenteel verspreid en in enkele linten di-
verse bedrijven en handelszaken voor, die de ruimtelijke draagkracht 
van de onmiddellijke omgeving overstijgen. Het gaat om kleinhandel 
en bedrijvigheid buiten het stedelijk gebied of de deelkernen of om 
kleinhandel en bedrijvigheid van bovenlokaal niveau in de deelkernen. 
Het is de bedoeling om deze functies af te bakenen in ruimtelijke con-
centratiepunten met specifieke ontwikkelingsperspectieven en ruimte-
lijke randvoorwaarden. Een verdere dynamische ontwikkeling van deze 
concentratiepunten is niet wenselijk. Behoud is mogelijk – onder strikte 
voorwaarden – en bij stopzetting van de activiteiten worden enkel 
laagdynamische functies toegelaten van lokaal niveau. 

De volgende concentratiepunten kunnen onderscheiden worden: 
- de omgeving van het kruispunt Schrijberg (N446) – Lokerse 

Baan (N70); 
- de omgeving van het kruispunt Arkestraat – Nieuwe Baan 

(N70); 
- de omgeving van de Grote Baan (N70). 

De uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor deze concentraties 
van grootschalige kleinhandel is een taak van de provincie Oost-
Vlaanderen. 

Buiten deze bestaande concentraties van economische activiteiten 
wordt de verdere ontwikkeling van kleinhandelsactiviteiten langsheen 
de N70 ontmoedigd. Er wordt geopteerd om de kleinhandel verder uit 
te bouwen in aansluiting bij bestaande concentraties in het stedelijk 
gebied (met het zwaartepunt langsheen de stedelijke corridor) en in de 
deelkernen. 

 

 

LOKALE BEDRIJVIGHEID BUITEN BEDRIJVENTERREINEN 

In Sint-Niklaas komen er veel bedrijven voor verspreid over het grond-
gebied van de gemeente, buiten de bestemde bedrijventerreinen. De 
verweving van bedrijvigheid met de woonfunctie wordt behouden en 
zelfs aangemoedigd, op voorwaarde dat de bedrijfsactiviteiten ver-
zoenbaar zijn qua schaal en aard. Wonen moet binnen het woongebied 
de hoofdfunctie blijven en mag niet verdrongen of gehinderd worden. 

In de open ruimte wordt gestreefd naar de versterking van de hoofd-
functies natuur, bos, landbouw en water. Voor de ontwikkelingsper-
spectieven van de zonevreemde bedrijven is een afwegingskader nood-
zakelijk, dat rekening houdt met een aantal algemene principes en met 
het gebied waarin de bedrijven gelegen zijn. 

 

Kaart 52. Gewenste ruimtelijk-economische structuur 
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4.4.3 uitwerking 

4.4.3.1 actieprogramma bedrijventerreinen 

Het actieprogramma in verband met de bedrijventerreinen in Sint-
Niklaas bestaat uit twee delen: 

- creëren van bijkomende bedrijventerreinen; 
- optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen. 

Voor de bijkomende bedrijventerreinen worden de afbakening van het 
stedelijk gebied en het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-
Vlaanderen als uitgangspunt genomen. 

- De afbakening van het stedelijk gebied voorziet in 35,7 hectare 
bijkomende regionale bedrijventerreinen en in 36 hectare reser-
vegebied voor regionale bedrijvigheid. Daarnaast wordt ook 
een locatie voor een bijkomend lokaal bedrijventerrein aange-
duid (Botermelkstraat – Heimolenstraat; 9,6 hectare).  

- Volgens het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-
Vlaanderen kan in de hoofddorpen een bijkomend lokaal be-
drijventerrein voorzien worden. In Belsele wordt het bedrijven-
terrein Schoonhout voorzien (5 ha voor de herlokalisatie van 
Van Remoortel en 5 ha voor de lokalisatie van nieuwe bedrij-
ven) en in Nieuwkerken een reservegebied voor de uitbreiding 
van de bestaande ambachtelijke zone (5 ha).  

De regionale bedrijventerreinen worden opgenomen in het gewestelijk 
RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas; de lokale be-
drijventerreinen worden afgebakend in een gemeentelijk RUP. 

Op basis van het RUP wordt dan een inrichtingsplan opgemaakt voor 
de bedrijventerreinen, dat bepalingen vastlegt in verband met de ruim-
telijke structuur, de ontsluiting, de aard van de gewenste activiteiten, 
de bebouwingsdichtheid, de buffering ten opzichte van de omliggende 
woonomgevingen en de aanleg van eventuele gemeenschappelijke 
voorzieningen. Deze inrichtingsplannen worden opgemaakt voor gans 
het terrein, met aanduiding van een eventuele fasering. De inrichtings-
plannen dienen als kader voor de realisatie van de bedrijventerreinen 
en worden opgemaakt in overleg met de betrokken actoren. 

Tabel 54. Bijkomende bedrijventerreinen 

 naam regionaal 
/ lokaal 

opp. 
(ha) 

RUP termijn 

TAAKSTELLING 125  

      
1. uitbreiding Europark 

Zuid 
regionaal 19,7 Vlaams 

gewest 
KT 

2. De Winningen regionaal 5 Vlaams 
gewest 

KT 

3. De Winningen (reser-
ve) 

regionaal 10 + 26 Vlaams 
gewest 

LT 

4. Heidebaan Noord regionaal 
(klein-

schalig) 

11 Vlaams 
gewest 

KT 

5. Botermelkstraat - 
Heimolenstraat 

lokaal 9,6 gemeente KT 

6. Schoonhout lokaal 5 + 5 gemeente KT 
7. Heihoekstraat (reser-

ve) 
lokaal 5 gemeente LT 

      

BIJKOMENDE BEDRIJVENTER-
REINEN 

96,3  
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Een tweede aspect betreft het optimaliseren van het ruimtegebruik op 
de bestaande bedrijventerreinen. Er wordt gestreefd naar een duurza-
me uitbouw van alle bedrijventerreinen. Daarom moeten de mogelijk-
heden onderzocht worden om het gebruik van de bestaande bedrijven-
terreinen te optimaliseren: verdichting, sanering, herbruik, differentia-
tie, aanpassing aan recente trends, enz. Voorbeelden zijn onder meer de 
uitwisseling van warmteoverschotten, gezamenlijk vrachttransport, een 
gezamenlijke wasinstallatie, gemeenschappelijke bedrijfsvervoerplan-
nen, gemeenschappelijke parkings, collectief afvalmanagement, bou-
wen in verdiepingen (ook ondergronds), parkings op of onder gebou-
wen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, dat toelaat om de 
beschikbare ruimte beter te benutten. Dit gebeurt in overleg met de 
betrokken partijen. 

Voor twee terreinen, bestemd als KMO-zone, kan een volledig nieuwe 
ontwikkeling opgestart worden op de onbenutte oppervlakte. Het be-
treft het bedrijventerrein Heihoekstraat en het bedrijventerrein Gazo-
meterwijk – Driekoningenwijk. Bij de ontwikkeling van deze terreinen 
moeten de inrichtingsprincipes, die vooropgesteld worden voor nieuwe 
bedrijventerreinen, gevolgd worden. 

Tabel 55. Te ontwikkelen reeds bestemde terreinen 

 naam regionaal / lo-
kaal 

onbenutte opp. 
(ha) 

    
8. Heihoekstraat lokaal 15,70 
9. Gazometerwijk – Driekoningenwijk (met 

inbegrip van de vroegere site van Metal-
union) 

lokaal 10,54 

    
 

Kaart 53. Actieprogramma bedrijventerreinen 

 

4.4.3.2 ontwikkelingsperspectieven voor bedrijven buiten 
bedrijventerreinen 

In Sint-Niklaas stelt zich de problematiek van zonevreemde bedrijven. 
Er zijn in totaal 134 zonevreemde bedrijven in Sint-Niklaas69. Aan de 
verdere ontwikkeling van deze bedrijven worden randvoorwaarden 
opgelegd. De ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde bedrij-
ven worden getoetst aan twee soorten criteria. Enerzijds worden de 
bedrijven geëvalueerd aan de hand van de algemene principes, ander-
zijds wordt een gebiedsgerichte benadering vooropgesteld. 

In verband met de toekomstige ontwikkeling van zonevreemde bedrij-
ven gelden de volgende algemene principes. 

- De aanwezigheid van lokale bedrijven moet een bijdrage leve-
ren tot de verweving van functies en de leefbaarheid van de 
kern (economisch belang). Het belang van de activiteiten moet 
steeds afgewogen worden ten opzichte van de ruimtelijke en de 
milieukundige impact van de bedrijven. 

- De bedrijven mogen naar omvang en naar aard van activiteiten 
de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden. 
De schaal van de activiteiten moet aangepast zijn aan de omge-
ving. De ontwikkelingsperspectieven van de bedrijven zijn af-
hankelijk van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. 

                                                         

69 Zie hiervoor de Sectorale studie zonevreemde bedrijven Sint-Niklaas, juli 2003. 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  310  

- De bedrijven moeten beschikken over een goede bereikbaar-
heid, met de nodige aandacht voor verkeerveiligheid en –
leefbaarheid. De bereikbaarheid van bedrijven hangt samen 
met de verkeershinder die bedrijven kunnen veroorzaken. Sterk 
verkeersgenererende bedrijven horen thuis in de onmiddellijke 
nabijheid van vervoersassen, waarbij geen woonstraten door-
kruist moeten worden. 

- Er wordt gestreefd naar een maximalisatie van de kansen voor 
de natuur, de open ruimte en het landschap. De open ruimte 
mag niet verder aangetast worden door zonevreemde bedrijven 
en dient maximaal behouden te worden. Hierbij wordt reke-
ning gehouden met de waarde van het gebied voor natuur, 
landschap en landbouw. 

- Bedrijfsactiviteiten die qua schaal en aard verzoenbaar zijn met 
de woonfunctie worden toegelaten en zelfs aangemoedigd. Ze 
dragen bij tot de versterking van de kernen en tot de verweving 
van economische activiteiten met de woonfunctie. Omgevings-
belastende activiteiten daarentegen worden geweerd. 

- Bedrijven die gelegen zijn in of aansluitend bij toekomstige be-
drijventerreinen kunnen uiteraard verder ontwikkelen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor bedrijventerreinen die aangeduid 
worden in het kader van de afbakening van het stedelijk gebied 
Sint-Niklaas (momenteel in opmaak) om de taakstelling inzake 
bedrijvigheid op te nemen. 

- Bovenstaande bepalingen zijn enkel van toepassing op correct 
vergunde bedrijven. Voor bedrijven die niet beschikken over de 
nodige stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen worden 
geen ontwikkelingsperspectieven vooropgesteld. 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde bedrijven in de 
gemeente zijn eveneens afhankelijk van de specifieke ruimtelijke con-
text en van de deelruimte waarin de bedrijven zich bevinden. De alge-
mene beleidslijnen, die hieronder beschreven staan, vormen de leidraad 
bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

- In het valleigebied zijn bedrijven niet gewenst, gezien de vele 
natuurwaarden, de hoge belevingswaarde en de beperkte be-
reikbaarheid. Voor de bestaande bedrijvigheid wordt een uit-
dovingsbeleid vooropgesteld, met hieraan gekoppeld het herstel 
van de oorspronkelijke functie. De inplanting van nieuwe be-
drijven is uitgesloten. 

- In de Z-vormige bosstructuur kunnen de bestaande zone-
vreemde bedrijven blijven, indien ze geen afbreuk doen aan de 
bosstructuur, goed bereikbaar zijn en landschappelijk geïnte-
greerd zijn. Kleine uitbreidingen zijn toegestaan mits het ver-
sterken van de integratie van het bedrijf door een percentage 
bos op eigen terrein te voorzien of door een landschappelijke 
inkleding met opgaand groen. 
Binnen de Z-vormige bosstructuur mag niet geraakt worden 
aan de ecologisch waardevolle boskernen. Zo kunnen bedrijven 
gelegen aan de rand van Puitvoet geen enkele uitbreiding krij-
gen in de richting van het parkgebied. 

- Bedrijven die afbreuk doen aan de kwaliteiten van het agra-
risch landschap en aan de typische landschapselementen van 
het Lokerse Houtland en het Waasland worden niet toegelaten. 
Om de openheid van het landschap maximaal te vrijwaren 
worden geen uitbreidingsmogelijkheden voorzien. De land-
schappelijke integratie van bestaande bedrijven moet bevor-
derd worden. 
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- Voor bedrijven binnen de stad (compacte stedelijke kern en 
randstedelijk gebied) dringt een aanpak bedrijf per bedrijf zich 
op. De meeste bedrijven zijn zone-eigen en kunnen blijven of 
uitbreiden, op voorwaarde dat ze de ruimtelijke draagkracht 
niet overschrijden en niet storend zijn voor het wonen. 

- In de deelkernen wordt de verwevenheid van niet-hinderlijke 
bedrijven met het wonen gestimuleerd. De uitbreidingsmoge-
lijkheden zijn afhankelijk van de specifieke ligging (in de kern 
of aan de rand van de open ruimte). Bedrijven die hinderlijk 
zijn voor het wonen worden geweerd. 

- In de lusstructuur wordt de verwevenheid van niet-hinderlijke 
bedrijven met het wonen gestimuleerd. De uitbreidingsmoge-
lijkheden in de richting van de open ruimte worden beperkt en 
gekoppeld aan een landschappelijke inkleding. 

 

 

4.4.3.3 ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde sport-, recreatie- 
en jeugdactiviteiten 

Er zijn in totaal 36 zonevreemde voorzieningen in Sint-Niklaas70. Aan 
de verdere ontwikkeling van deze voorzieningen worden randvoor-
waarden opgelegd. De ontwikkelingsperspectieven voor de zone-
vreemde voorzieningen worden getoetst aan twee soorten criteria. 
Enerzijds worden de voorzieningen geëvalueerd aan de hand van de 
algemene principes, anderzijds wordt een gebiedsgerichte benadering 
vooropgesteld. 

In verband met de toekomstige ontwikkeling van zonevreemde voor-
zieningen gelden de volgende algemene principes. 

- De voorzieningen mogen de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving niet overschrijden. 

- De aanwezigheid van voorzieningen moet bijdragen tot de leef-
baarheid en de woonkwaliteit van de kernen. 

- Er wordt gestreefd naar een verweving van de voorzieningen 
met andere functies (wonen, scholen, diensten, bedrijvigheid, 
…). 

- De voorzieningen moeten bijdragen tot de identiteitsverster-
king van het landschap en de open ruimte. 

                                                         

70 Zie hiervoor de Sectorale studie zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen Sint-
Niklaas, december 2003. 
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- De aanwezigheid van sport-, recreatie- of jeugdvoorzieningen 
middenin of aan de rand van de natuurlijke structuur kan enkel 
getolereerd worden indien het gaat om laagdynamische, zachte 
vormen van activiteiten, die verzoenbaar zijn met de natuur-
waarden. 

- De voorzieningen moeten op een veilige en leefbare manier be-
reikbaar zijn voor de verschillende vervoersmiddelen (fiets, 
openbaar vervoer, auto, voetganger). 

- De activiteiten voor sport, recreatie en jeugd worden ingebed in 
grotere gehelen, zoals clusters en netwerken. 

- De intrinsieke kwaliteit van de voorzieningen wordt onder-
steund en verder uitgediept (bv. educatieve functie, specifieke 
betrokkenheid op de locatie, bijzondere historische aspecten). 

- Voorzieningen die gelegen zijn in gebieden waarvoor andere 
toekomstperspectieven vooropgesteld worden, kunnen niet uit-
breiden en moeten op termijn uitwijken naar een andere loca-
tie. 

- De voorzieningen moeten beschikken over de nodige vergun-
ningen. 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor zonevreemde sport-, recreatie- en 
jeugdvoorzieningen in de gemeente zijn eveneens afhankelijk van de 
specifieke ruimtelijke context en van de deelruimte waarin de voorzie-
ningen zich bevinden. De algemene beleidslijnen, die hieronder be-
schreven staan, vormen de leidraad bij de opmaak van ruimtelijke uit-
voeringsplannen. 

- In het valleigebied wordt enkel recreatief medegebruik toegela-
ten voor zover de natuur als hoofdfunctie gerespecteerd blijft. 
Voor bestaande zonevreemde sport- en recreatie-
infrastructuur, die niet kadert binnen dit recreatief medege-
bruik, wordt een uitdovingsbeleid vooropgesteld, met hieraan 
gekoppeld het herstel van de oorspronkelijke functie. 

- In de Z-vormige bosstructuur kunnen bestaande zonevreemde 
voorzieningen behouden blijven indien ze geen afbreuk doen 
aan de bosstructuur, gelegen zijn in aansluiting op bestaande 
bebouwing, op een veilige manier bereikbaar zijn en land-
schappelijk geïntegreerd zijn. Sport- en recreatievoorzieningen 
kunnen ingeschakeld worden als afwerking van de bebouwing 
en als overgang naar de open ruimte toe. Beperkte uitbreidin-
gen zijn toegelaten onder voorwaarde dat deze gepaard gaat 
met een verbetering van de landschappelijke inkleding van de 
infrastructuur. 
Binnen de Z-vormige bosstructuur mag niet geraakt worden 
aan de ecologisch waardevolle boskernen. In het gebied rond 
Puitvoet worden sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten verwe-
ven met de reeds aanwezige functies. Het behoud en de beperke 
uitbouw van bestaande voorzieningen zijn mogelijk. 
De Ster is een gebied voor harde recreatie van bovenlokaal ni-
veau en vormt een sterke aantrekkingspool voor toeristen. De 
verdere ontwikkeling van sport- en recreatieactiviteiten wordt 
er ondersteund. Er wordt gestreefd naar een maximale bunde-
ling en clustervorming van diverse soorten sport- en recreatie-
voorzieningen. Het gebied biedt mogelijkheden tot lokalisatie 
van nieuwe bovenlokale activiteiten en tot herlokalisatie van 
bestaande zonevreemde activiteiten. In het gebied kunnen te-
vens jeugdvoorzieningen uitgebouwd worden die qua activitei-
ten in relatie staan tot de bestaande en eventueel toekomstige 
sport- en recreatie-infrastructuur. 
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- In het Lokerse Houtland en het Waasland kan kleinschalige 
sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur uitgebouwd worden, 
voor zover deze geen afbreuk doet aan de kwaliteiten van het 
open agrarische landschap en de typische landschapselementen. 
De activiteiten moeten landschappelijk ingekaderd worden en 
een bijdrage leveren aan het behoud en de uitbouw van het ty-
pische landschap. Om de openheid van het landschap maxi-
maal te vrijwaren kan de bestaande zonevreemde infrastruc-
tuur in de open ruimte niet uitgebreid worden en wordt de op-
richting van nieuwe gebouwen niet toegelaten. 

- In de stad (compacte stedelijke kern en randstedelijk gebied) 
worden voorzieningen aangeboden zowel op stedelijk niveau 
als op buurtniveau. De meeste sport-, recreatie- en jeugdvoor-
zieningen zijn zone-eigen en kunnen blijven of uitbreiden. 

- De aanwezigheid van voorzieningen voor sport, recreatie en 
jeugd draagt bij tot de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de 
deelkernen. Bestaande zonevreemde voorzieningen kunnen be-
houden blijven, onder de voorwaarde van het respect voor de 
ruimtelijke draagkracht en het behoud van de ruimtelijke kwa-
liteit. Ze moeten bijdragen tot een kwalitatieve overgang tussen 
kern en open ruimte. 

- In de lusstructuur kunnen kleinschalige voorzieningen uitge-
bouwd worden, in verwevenheid met het wonen en eventueel 
andere functies. Bestaande zonevreemde voorzieningen kunnen 
enkel uitbreiden in de richting van de bebouwing, en niet in de 
richting van de open ruimte. 

 

4.4.4 overzicht selecties, maatregelen en overleg 

4.4.4.1 selecties 

- regionaal bedrijventerrein: 
o SVK 
o Entrepotstraat 
o Europark Noord, Europark Oost en Europark Zuid 

(met uitbreiding) 
o Industriepark-Noord, Industriepark West, Oostjacht-

park en TTS Sint-Niklaas 
o De Winningen (zichtlokatie langs N41) 
o Heidebaan Noord (kleinschalig regionaal bedrijventer-

rein) 

- reservegebied regionaal bedrijventerrein: 
o De Winningen (niet opgevulde putten en ontginnings-

gebied) 

- lokaal bedrijventerrein: 
o Botermelkstraat – Heimolenstraat 
o Gazometerwijk – Driekoningenwijk 
o Schrijberg – Schoonhoudtstraat 
o Heihoekstraat 

- reservegebied lokaal bedrijventerrein: 
o gebied onmiddellijk ten noorden van het lokaal bedrij-

venterrein Heihoekstraat 
 

 

4.4.4.2 maatregelen 

- uitwerking stedelijke corridor 
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- opmaak actieplan voor de inpassing van de regionale voorzie-
ningen in de gemengde woonstad 

- afbakening centrumgebieden van de deelkernen 

- opmaak inrichtingsplan voor het sportcentrum Puyenbeke 

- opmaak inrichtingsplan voor het gebied voor openluchtrecrea-
tie in Belsele 

- opmaak lokalisatiestudie voor de inplanting van speelbossen 

- uitbouw toeristisch-recreatief netwerk 

- opmaak RUP zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdvoorzie-
ningen 

- opmaak inrichtingsplannen voor de nieuwe (lokale) bedrijven-
terreinen 

- opmaak plan van aanpak voor de reconversie en het optimali-
seren van het ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen 
(o.m. inventaris onbenutte terreinen, aanpak leegstaande be-
drijven en bedrijfsreserves) 

- opmaak RUP zonevreemde bedrijven 

 

 

4.4.4.3 overleg 

- overleg met het Vlaams gewest ivm. de realisatie van de regio-
nale bedrijventerreinen 

- overleg met de provincie Oost-Vlaanderen ivm. de afbakening 
van de economische en commerciële concentratiepunten 
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4.5 gewenste lijninfrastructuur 

4.5.1 beleidsdoelstellingen 

4.5.1.1 streven naar een duurzame mobiliteit 

Zoals bepaald in het gemeentelijk mobiliteitsplan van Sint-Niklaas71 
staan voor de verkeers- en vervoersstructuur drie globale principes 
voorop: 

- het verhogen van de verkeersveiligheid; 
- het verbeteren van de verkeersleefbaarheid; 
- het beheersen van de vervoersvraag door middel van de ruimte-

lijke herstructurering en selectieve bereikbaarheid van de auto, 
gekoppeld aan een verhoogde bereikbaarheid door een verster-
king van de alternatieve vervoermiddelen. 

Het mobiliteitsbeleid van de stad is gebaseerd op drie elementen: 
- Het is multimodaal, wat betekent dat alle vervoerswijzen in be-

schouwing genomen worden, zowel privé als openbaar vervoer, 
fietsen en te voet gaan. 

- Het is globaal, wat wil zeggen dat de verkeersplanologische vi-
sie op schaal van Sint-Niklaas past binnen de visie van de 
Vlaamse overheid. De verkeersnetwerken worden hierbij gezien 
als ruimtelijke bouwstenen. Met de verbetering van de ver-
keersnetwerken wordt eveneens getracht de globale ruimtelijke 
structuur van Sint-Niklaas te verbeteren. 

                                                         

71 Het beleidsplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan van Sint-Niklaas werd op 19 
december 2001 goedgekeurd door de provinciale auditcommissie. Op 22 februari 
2002 werd het aanvaard door de gemeenteraad. 

- Het is complementair, wat betekent dat de sterke en de zwakke 
punten van de afzonderlijke vervoerswijzen worden geanaly-
seerd  en dat de verschillende vervoerswijzen zo worden aange-
wend dat het totale verkeerssysteem sterker is dan de afzonder-
lijke delen. De verknoping van vervoerswijzen, de overstap in 
kwaliteitsvolle overstappunten zoals stations, halten, parkeer- 
en stallingplaatsen, is dus een essentieel element voor de be-
reikbaarheid van gemeente en streek. 

 

 

4.5.1.2 versterken van de mobiliteitsstructuur van het stedelijk gebied 

Het afbakeningsvoorstel voor het regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas legt een belangrijke taakstelling op inzake bijkomende wonin-
gen en bedrijventerreinen. Dit heeft tot gevolg dat in het stedelijk ge-
bied een groei zal gerealiseerd worden met een sterke dynamiek. Dit 
vergt een versterking van de mobiliteitsstructuur van het stedelijk ge-
bied. Essentiële onderdelen hiervan zijn een betere ontsluiting van de 
stationsomgeving (cfr. stationsproject), een verminderde verkeersdruk 
op de stadskern en een mogelijkheid tot herschikken van de op- en 
afritten op de E17. Hiertoe wordt de ring van Sint-Niklaas volledig 
afgewerkt. 
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4.5.1.3 inrichten van een kwalitatieve publieke ruimte 

Naast een strikte verkeersfunctie heeft het openbaar domein eveneens 
een sociale functie als ontmoetingsplaats en als mogelijke locatie voor 
activiteiten en evenementen. De inrichting ervan moet dan ook niet 
enkel afgestemd zijn op een vlotte en veilige verkeersafwikkeling, maar 
moet ook ruimte creëren voor een meer diverse functionele invulling. 
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan een kwalitatieve beeld-
vorming van de wegen en aan de inpassing ervan in de omgeving. 

 

 

4.5.1.4 uitbouwen van alternatieven voor zwakke weggebruikers en 
openbaar vervoer 

Om invloed uit te oefenen op de vervoersvraag voor woon-werk- en 
woon-schoolverkeer wordt over gans het grondgebied van de gemeente 
het aanbod voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer geoptimali-
seerd en verder uitgebouwd. De ruimte, die vrijkomt door het beperken 
van het doorgaande verkeer, wordt voorbestemd voor voetgangers, 
fietsers, openbaar vervoer, bewoners en bezoekers. Ook worden de 
mogelijkheden onderzocht voor de realisatie van nieuwe doorsteken 
om bepaalde verbindingen te verbeteren. 

Voor voetgangers en fietsers wordt voldoende ruimte voorzien en veili-
ge oversteekplaatsen. Zo wordt een samenhangend, fijnmazig fietsrou-
tenetwerk ontworpen, dat als basis dient voor investeringen in fiets-
voorzieningen. 

Het busaanbod wordt verder versterkt, zowel op stedelijk als regionaal 
niveau. De as station – Grote Markt – Waasland Shopping Center 
wordt hierbij de centrale corridor van het openbaar vervoer in Sint-
Niklaas. 

4.5.1.5 optimaliseren van het bestaande parkeerareaal 

Het mobiliteitsbeleid wordt ondersteund door een aangepast parkeer-
beleid. Dit voorziet in een georganiseerde opvang van de parkeervraag, 
waarbij het parkeren zoveel mogelijk geconcentreerd wordt. Daarnaast 
worden de tarieven voor het parkeren aangepast in functie van de af-
stand tot de binnenstad. 
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4.5.2 ruimtelijk beleid 

4.5.2.1 een mobiliteitsbeleid geënt op de ruimtelijke structuren 

De ruimtelijke planningsactiviteiten ondersteunen het mobiliteitsbeleid 
en omgekeerd. De afbakening van het regionaalstedelijk gebied en de 
afbakening van het centrumgebied van de stad creëren de ruimtelijke 
randvoorwaarden voor een duurzaam mobiliteitsbeleid door middel 
van de concentratie van activiteiten en een ruimtelijke verdichting. 
Anderzijds oefenen de mobiliteitskeuzes en –maatregelen een structu-
rerende werking uit op de ruimtelijke ontwikkelingen. 

Het mobiliteitsbeleid van de stad Sint-Niklaas is gebaseerd op de vol-
gende elementen. 

- Tussen de stationsomgeving en het Fabiolaplein wordt een cor-
ridor voor openbaar vervoer gerealiseerd. Hierop worden spe-
cifieke kernversterkende ruimtelijke ontwikkelingen voorzien: 

o de herinrichting van de stationsomgeving met een 
nieuwe verkeerscirculatie voor de buurt; 

o de heraanleg van centrumpleinen zoals de Grote Markt 
en het Onze-Lieve-Vrouwplein; 

o de herinrichting van de Hofstraat; 
o de herinrichting van de Parklaan; 
o de herinrichting van het Fabiolaplein als plaatselijke 

doortocht voor de N16. 
- De N41 wordt doorgetrokken als westelijke ontsluiting (de 

‘westkam’) voor het stedelijk gebied. De huidige N41 zal door-
getrokken worden tussen de Tuinlaan en de Leon Scheerder-
slaan (R42) over de spoorlijn Antwerpen – Gent. Momenteel 
wordt trouwens door de provincie Oost-Vlaanderen een ver-
keersveiligheids- en leefbaarheidsonderzoek van de N403 op-
gemaakt. Er is eveneens verder onderzoek nodig naar de wen-
selijkheid van de doortrekking van de N41 naar het noorden. 

- Met de aanleg van de oostelijke tangent (de ‘oostkam’) langs-
heen de spoorlijn Sint-Niklaas – Mechelen tot aan de E17 
wordt de ring rond Sint-Niklaas gesloten. Hierbij wordt het op- 
en afrittencomplex aan de E17 vernieuwd, zodat de oostelijke 
tangent er kan op aansluiten. De vervollediging van de ring laat 
toe om het doorgaande verkeer doorheen het stadscentrum 
grotendeels te weren. Hierdoor kunnen de N70 en een deel van 
de N16 ingericht worden als secundaire weg III. 

- In de verblijfsgebieden van het stedelijk gebied en in de centra 
van de deelkernen wordt de zone 30 ingevoerd. Voor de in-
valswegen van de verschillende kernen geldt een snelheidsbe-
perking van 50 km per uur. 

- De uitbouw van een gemeentelijk fietsroutenetwerk gebeurt op 
basis van zeven stadsgewestelijke fietsroutes. Langsheen deze 
fietsroutes worden kwalitatieve fietsvoorzieningen aangelegd 
met bewegwijzering. 

- Het busnet wordt geherstructureerd. Dit gebeurt door de ont-
wikkeling van haltepleinen op de centrale buscorridor en door 
de invoering van een stadsnet (met aanpassing van het streek-
net). 

- Voor de organisatie van het parkeergebeuren wordt een par-
keerbeheer ingevoerd, worden parkeerroutes en –geleiding 
voorzien. 

- Op de belangrijke overstappunten worden fietsenstallingen uit-
gebouwd. 
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4.5.2.2 categorisering van de wegen 

Het is belangrijk om de wegen in te richten volgens hun gewenste func-
tie. Door middel van een functionele categorisering wordt een betere 
bereikbaarheid nagestreefd en een grotere verkeersveiligheid en –
leefbaarheid. Een categorisering van de wegen bevordert bovendien de 
leesbaarheid van de ruimtelijke structuur. 

De categorisering van de wegen gebeurt op gemeentelijk niveau, op 
provinciaal niveau en op Vlaams niveau. 

- Het Vlaams gewest selecteert de wegen van Vlaams niveau. Dit 
zijn de hoofdwegen, de primaire wegen I en de primaire wegen 
II. 

- De provincie selecteert de wegen van secundair niveau. De pro-
vincie kan tevens suggesties formuleren aan het Vlaamse gewest 
voor de selectie van primaire wegen II. 

- De overige wegen zijn lokale wegen, en daarin bepaalt de ge-
meente de gewenste categorisering. 

 

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de categorieën met de ge-
wenste functie van de wegen. 

CATEGORIE HOOFDFUNC-
TIE 

AANVULLENDE 
FUNCTIE 

INRICHTING 

hoofdweg verbinden op in-
ternationaal niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autosnelweg, naar 
Europese normen 

primaire weg I verbinden op 
Vlaams niveau 

verzamelen op 
Vlaams niveau 

autosnelweg / 
stedelijke auto-
snelweg; autoweg 
(2x2 of 2x1); weg 
(2x2 of 2x1) met 
gescheiden ver-
keersafwikkeling 

primaire weg II verzamelen op 
Vlaams niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autoweg (2x2 of 
2x1); weg (2x2 of 
2x1) met geschei-
den verkeersafwik-
keling 

secundaire weg I verbinden op regi-
onaal niveau voor 
autoverkeer, open-
baar vervoer en 
eventueel ook 
fietsverkeer 

toegang geven  weg (2x1 of 2x2) 
niet noodzakelijk 
met gescheiden 
verkeersafwikke-
ling; doortochten 
in bebouwde kom 

secundaire weg II verzamelen en / of 
ontsluiten op regi-
onaal niveau 

toegang geven en 
verbinden op regi-
onaal niveau 

weg (2x1 of 2x2) 
niet noodzakelijk 
met gescheiden 
verkeersafwikke-
ling; doortochten 
in bebouwde kom 

secundaire weg III verbinden voor 
regionaal openbaar 
vervoer en lokaal 
fietsverkeer 

toegang geven weg (2x1 of 2x2) 
niet noodzakelijk 
met gescheiden 
verkeersafwikke-
ling; doortochten 
in bebouwde kom 

lokale weg I toegang geven verbinden op lo-
kaal niveau 

weg (2x1) met 
gemengde ver-
keersafwikkeling 

lokale weg II toegang geven verzamelen op 
lokaal niveau 

weg (2x1) met 
gemengde ver-
keersafwikkeling 

lokale weg III toegang geven  weg (2x1) met 
gemengde ver-
keersafwikkeling 

 

Op basis van de uitwerking van een duurzame mobiliteit voor Sint-
Niklaas wordt de volgende categorisering nagestreefd. 

- hoofdweg: E17; 

- primaire weg type I: N16 ten zuiden van de E17; 
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- primaire weg type II: N41 ten zuiden van de N70; zijrijbanen 
E17; oostkam vak E17 – N7072; 

- secundaire weg type I: geen; 

- secundaire weg type II: N41 (gedeelte N70 tot Leon Scheerder-
slaan); R42 (gedeelte N70 tot N451); N70 (van Lokeren tot 
N41 en van R42 tot Beveren); N403 (Vlyminckshoek – 
N49/E34); 

- secundaire weg type III: N70 (tussen N41 en R42); N16 vak 
E17 – N70; N403 (van Spoorweglaan tot Patershoek); 

- lokale weg type I: invalswegen en lokale wegen die de kernen 
Belsele, Nieuwkerken, Puivelde en Sinaai verbinden met Sint-
Niklaas of met de omliggende dorpen; 

- lokale weg type II: weg met een ontsluitende functie op lokaal 
niveau; 

- lokale weg type III: alle andere wegen. 

 

 

4.5.2.3 inrichting van de wegen 

De inrichting van de wegen wordt enerzijds afgestemd op de categori-
sering en anderzijds op de ruimtelijke structuur. Het ontwerp van de 
weg als publieke ruimte is even belangrijk als het verkeerstechnisch 
ontwerp. 

                                                         

72 Afwijkend van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 

Voor het creëren van een samenhangend wegbeeld wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de volgende soorten wegen: 

- de ring; 
- de N70 en de N16; 
- de stedelijke corridor; 
- de stedelijke invalswegen; 
- de lusstructuur; 
- de gemeentelijke verbindingswegen; 
- de wijkontsluitingswegen; 
- de overige wegen. 

Voor elk van deze wegen moet bij de inrichting gewaakt worden over 
de samenhang en de homogeniteit van het wegbeeld. Op deze manier 
vervullen de wegen een ruimtelijk structurerende rol in de gemeente en 
verhogen ze de leesbaarheid van de ruimtelijke structuur. Hierbij moet 
aandacht uitgaan naar de combinatie van verblijfsfunctie en verkeers-
functie, naar het comfort van de verschillende weggebruikers, naar de 
vormgeving van overgangsgebieden en poorten, naar de relatie met de 
omgeving en het landschap, enz. 

 

 

4.5.2.4 verblijfsgebieden en voetgangers 

In Sint-Niklaas wordt een kwaliteitsvol voetgangersnetwerk aangelegd. 
Dit omvat de volgende aspecten: 

- verbindingen met alle belangrijke voorzieningen (overstappun-
ten en bestemmingen); 

- veilig en comfortabel oversteken; 
- een comfortabele loopzone; 
- een aantrekkelijke belevingsruimte. 
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In de bebouwde kom wordt overal een minimale voetpadbreedte van 
1,50 m voorzien. Hiervan kan enkel afgeweken worden indien de rooi-
lijnbreedte kleiner is dan 9 m. In elk geval dient de obstakelvrije loop-
weg minstens 1 m te bedragen. 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aantrekkelijke inrichting en 
een goede verlichting van het openbaar domein. Dit is het geval in de 
zone 30 en zeker voor de pleinen. Pleinen structureren de stedelijke 
ruimte en accentueren de intense wisselwerking tussen stedelijke func-
ties en voetgangers en tussen overstapfuncties. Het vrijwaren van een 
obstakelvrije ruimte vraagt om aandacht voor de inplanting van terras-
sen, beplanting, straatmeubilair, ed. 

Bij de ontwikkeling van binnengebieden in de stad wordt de mogelijk-
heid tot het realiseren van doorsteken voor voetgangers en fietsers on-
derzocht. 

 

 

4.5.2.5 fietsverkeer 

Er wordt gestreefd naar het bevorderen van het fietsgebruik, zodat de 
verkeersveiligheid en –leefbaarheid drastisch kan verbeterd worden en 
de mobiliteit in de kernstad beheerst worden. Daarom wordt een sa-
menhangend fietsroutenetwerk uitgebouwd. Dat bestaat uit de volgen-
de onderdelen: 

- het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk; 
- non-stop fietsroutes in zeven richtingen: 

o Waaslandroute richting Nieuwkerken en Beveren; 
o Waaslandroute richting Belsele en Lokeren; 
o Polderroute richting Puivelde en Stekene; 
o Stropersroute richting Sint-Pauwels, Sint-Gillis-Waas, 

De Klinge en Hulst; 
o de Schelderoute richting Temse en Klein-Brabant; 

o de Heideroute richting Waasmunster; 
o de Mercatorroute richting De Ster, Kruibeke en Schel-

deveer; 
- hoofdfietsroutes in de kernstad: 

o fietspaden op alle invalswegen en verbindingswegen 
tussen de kernen; 

o fietspaden op de ring gevormd door de N70 en de R42; 
o een integrale aanpak binnen de strategische projecten; 
o verbeteren van de oversteekbaarheid op de kruispun-

ten, in het bijzonder op de gewest- en provinciewegen 
en in centrumgebieden; 

- voldoende veilige en overdekte fietsenstallingen; 
- functionele en recreatieve bewegwijzering. 

 

 

4.5.2.6 openbaar vervoer 

Om het openbaar vervoer in Sint-Niklaas te versterken worden de vol-
gende maatregelen genomen: 

- de uitbouw van de as station – Hofstraat – Grote Markt – 
Parklaan – Waasland Shopping Center tot drager van het 
streeknet, het stadsnet, de buspendel, de taxi en de hulpverle-
ning; 

- voorstel tot aanleg van een hoogfrequente dienst op de corri-
dor; 

- invoering van nieuwe stadslijnen; 
- het optimaliseren van de streeklijnen; 
- de invoering van de belbus in Sinaai. 

 

 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  321  

4.5.2.7 parkeren 

Het parkeerbeleid van Sint-Niklaas steunt op de volgende principes: 
- stand-stillprincipe in de binnenstad; 
- mogelijke uitbreiding van de parkeercapaciteit in van functie 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen; 
- bestemmingen vanuit de parking te voet bereikbaar langs een 

korte (max. 300 à 400 m), aantrekkelijke en veilige looproute; 
- concentratie van parkings; 
- eventuele combinatie van parking met overstapmogelijkheden 

naar andere vervoerswijzen (trein, bus, voetgangersgebieden, 
fiets); 

- optimaliseren van parkeren door een gerichte parkeerduurbe-
perking en tarifering; 

- invoeren van een dynamisch parkeergeleidingssysteem; 
- verschillende soorten parkeerplaatsen (blauwe schijf, betalend). 

De volgende locaties worden voorgesteld als parkeerplein: 
- station (500 pp.); 
- winkelcentrum Wilma (200 pp.); 
- Noordlaan (150 pp.); 
- Academie (68 pp.); 
- Grote Markt (366 pp. halfondergronds en 84 pp. boven-

gronds)73; 
- Zwijgershoek (232 pp.) 74; 
- Kroonmolenplein (52 pp.); 
- Hendrik Heymanplein (168 pp.); 
- Kokkelbeekplein (73 pp.). 

                                                         

73 Uitgaande van het stand-still principe worden er op de locatie Academie en de 
Grote Markt samen max. 530 parkeerplaatsen voorzien. 

74 De ontwikkeling van het binnengebied zal leiden tot een daling van het aantal 
parkeerplaatsen. 

De stadspoort en de twee stadsknooppunten, gelegen aan de N70, 
worden uitgebouwd als multimodale knooppunten. Op deze plaatsen 
worden overstapmogelijkheden geboden tussen verschillende ver-
voersmodi. 

- Zo kan de parking van het Waasland Shopping Center ge-
bruikt worden als randparking voor een bezoek aan het stads-
centrum met het openbaar vervoer. 

- Nabij het oostelijke en het westelijke stadsknooppunt (kruis-
punt van de N70 met de R42 resp. de N41) wordt de aanleg 
voorzien van een parking voor vrachtwagens. Tevens wordt 
voorgesteld om een eventuele carpoolparking op deze locaties 
te voorzien. Tevens wordt gesuggereerd om de tramlijn Ant-
werpen – Beveren door te trekken tot aan het oostelijke stads-
knooppunt, in functie van de grootschalige stadsuitbreiding 
Bellestraat-Zonneken. Hier zou tevens een bijkomende trein-
halte kunnen voorzien worden op de lijn Sint-Niklaas – Meche-
len. 

Tenslotte wordt aan het kruispunt van de N41 met de Kiemerstraat, 
nabij het op- en afrittencomplex van de E17, een nieuwe carpoolpar-
king voorzien. 

 

Kaart 54. Gewenste lijninfrastructuur 
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4.5.3 uitwerking 

4.5.3.1 een masterplan voor de publieke ruimte 

De gewenste uitbouw van het stedelijk gebied en de herwaardering van 
de deelkernen vergen tevens een vernieuwde aandacht voor de publieke 
ruimte. Deze ruimte is niet zomaar een leegte, een overblijfsel tussen 
gebouwen, zonder eigen waarde of betekenis. Het is deze ruimte die de 
stad en de kernen samenhoudt en betekenis geeft. Zonder publieke 
ruimte is er geen openbaar leven. 

Daarom wordt voor de vormgeving, de inrichting, de programmering 
en het beheer van de publieke ruimte een masterplan opgemaakt. Dit 
masterplan doet uitspraken over de verkeerscirculatie en de hiërarchie 
van het wegennet, over de structuurbepalende plaatsen, over de 
groenstructuur en over het straatmeubilair en materiaalgebruik. Dit 
gebeurt op basis van een samenhangend concept voor gans de publieke 
ruimte. Deze omvat alle ruimtes waar het openbaar leven zich afspeelt: 
niet alleen de traditionele publieke ruimte in het stadscentrum en de 
woonbuurten, maar ook de hedendaagse publieke ruimtes (shopping 
centers, parkings, ruimtes langs grootschalige infrastructuren, …). Bij 
de uitwerking wordt uiteraard rekening gehouden met de recente en 
reeds geplande ingrepen. 

De opmaak en de uitvoering van een masterplan publieke ruimte moet 
bijdragen tot het verlenen van een herkenbaarheid en een identiteit aan 
de lijninfrastructuur van Sint-Niklaas. De consequente uitwerking van 
basiskeuzes met betrekking tot inrichting en materiaal kan bovendien 
economische voordelen bieden (beschikbaarheid, herbruik van materi-
alen, …). Tenslotte biedt het masterplan een toetsingskader voor ande-
re instanties (zoals de Lijn of de NMBS) of ontwerpers, die een eigen 
inbreng kunnen leveren in de publieke ruimte. 

4.5.4 acties, maatregelen en overleg 

4.5.4.1 acties en maatregelen 

- de uitbouw van het stadscentrum op het ritme van de voetgan-
ger, de fietser en de bus 

- de uitwerking van een geïntegreerd en klantgericht parkeerbe-
leid 

- de realisatie van de zeven hoofdfietsroutes 

- opmaak masterplan publieke ruimte 

- de versterking van de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de 
deelgemeenten 

 

 

4.5.4.2 overleg 

- overleg met het Vlaams gewest en de provincie Oost-
Vlaanderen ivm. de doortrekking van de N41 (de westkam) tot 
de Leon Scheerderslaan over de spoorweg 

- overleg met het Vlaams gewest, de provincie Oost-Vlaanderen 
en de buurgemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene ivm. de te 
onderzoeken doortrekking van de N41 in noordelijke richting. 

- overleg met het Vlaams gewest ivm. de realisatie van de ooste-
lijke tangent 
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5 PRIORITAIRE BELEIDSTHEMA’S 

 

 

Op basis van het voorgestelde beleid in het richtinggevend gedeelte 
worden hieronder de prioriteiten aangegeven voor de verdere uitwer-
king en de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur. Ze worden 
samengebracht onder tien beleidsthema’s, waarbij telkens de prioritaire 
acties weergegeven worden. 

 

 

5.1 stadsvernieuwing 

De vernieuwing van de stad, die momenteel volop aan de gang is, 
wordt verder gezet. Essentiële uitgangspunten hierbij zijn het behoud 
van de verweving van functies en de versterking van de woonkwaliteit. 

Prioritaire acties: 
- realisatie vernieuwingsprojecten: 

o stadszalen; 
o rijkswachtkazerne; 
o hoek Onze-Lieve-Vrouwstraat – Hemelaerstraat; 
o Nieuwstraat; 
o Zwijgershoek; 
o stationsproject; 
o Sint-Rochussite; 

- strategische projecten voorzieningencampussen: 
o Hofstraat; 
o Hospitaalstraat; 

- opmaak masterplan gebied Antwerpsesteenweg – Lindenstraat; 

- opmaak wijkvernieuwingsplannen: 
o Westerbuurt; 
o Elisabethwijk; 
o Gazometerwijk – Driekoningenwijk; 

- afbakening kernwinkelgebied; 
- opmaak horecabeleidsplan; 
- invoeren van een premiestelsel voor de verbetering van de kwa-

liteit van de woningen; 
- activering van de stedelijke woonregie of grondregie; 
- opmaak van een stedelijk groenplan, met de aanleg van stede-

lijke groenvoorzieningen: 
o sportcentrum Puyenbeke; 
o Gazometerwijk; 
o parkbegraafplaats Baenslandwijk; 
o bufferbekken Vijfstraten. 

 

 

5.2 stadsuitbreiding 

Voor de drie grootschalige stadsuitbreidingen (Clementwijk, De Win-
ningen en Bellestraat – Zonneken) en het stedelijk raster worden geïn-
tegreerde stadsontwerpen opgemaakt. Deze geven de gewenste ruimte-
lijke ontwikkelingen aan op het niveau van het plangebied op vlak van 
woningbouw, voorzieningen, bedrijvigheid, verkeer en groen, duiden 
een fasering aan en geven een overzicht van de noodzakelijke acties en 
maatregelen voor een snelle realisatie. 

Prioritaire acties: 
- opmaak structuurschets stadsuitbreiding Clementwijk (met 

aanduiding van mogelijkheid tot fasering en tot aanleg van een 
groenstructuur) en realisatie van deze stadsuitbreiding; 

- opmaak structuurschets stadsuitbreiding De Winningen, met 
inbegrip van ringgracht en met aanduiding van de fasering; 
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- opmaak structuurschets stadsuitbreiding Bellestraat – Zonne-
ken, met een uitgewerkt ruimtelijk concept voor het lokaal be-
drijventerrein Heidebaan (N70) en de groenstructuur, en reali-
satie van deze stadsuitbreiding; 

- opmaak structuurschets woonproject Vijfstraten; 
- opmaak schetsontwerp voor de verdichting van het stedelijk 

woonraster. 
 

 

5.3 inrichting openbaar domein 

In complementariteit met het mobiliteitsplan, en er sterk aan gekop-
peld, wordt werk gemaakt van de herinrichting van het openbaar do-
mein waar dit noodzakelijk is. Deze herinrichting houdt rekening met 
de wegencategorisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan en met de 
ruimtelijke structuur. 

Prioritaire acties: 
- opmaak masterplan publieke ruimte; 
- streefbeeld stedelijke corridor (inclusief ontwikkelingsmoge-

lijkheden randbebouwing); 
- streefbeeld ring (inclusief ontwikkelingsmogelijkheden randbe-

bouwing); 
- herinrichting invalswegen Plezantstraat, Dalstraat, Hospitaal-

straat, Truweelstraat; 
- opmaak streefbeeld lusstructuur; 
- realisatie zeven hoofdfietsroutes. 

 

 

5.4 kernvernieuwing 

In de kernen Belsele, Nieuwkerken en Sinaai worden acties onderno-
men om tot een kwalitatieve vernieuwing van deze kernen te komen.  

Prioritaire acties: 
- Belsele: 

o realisatie woonprojecten: 
 Mierennest – Stationswegel; 
 Nieuwe Baan – Kasteeldreef; 
 Koning Nobellaan – Malpertuslaan; 
 sites Van Remoortel; 

o opmaak inrichtingsplan voor de open ruimte in Belsele 
(parkgebied en vallei van de Belselebeek); 

- Nieuwkerken: 
o herinrichting Dorpsplein en Nieuwkerkenstraat; 
o RUP campus rusthuis en parkgebied; 
o realisatie drie woonprojecten Wallenhofwijk; 

- Sinaai: 
o herinrichting centrumstraten met aanleg van poorten; 
o RUP voorzieningencampus; 
o realisatie woonprojecten: 

 Vleeshouwerstraat – Klokke Roelandlaan (in 
uitvoering); 

 Vleeshouwerstraat – Hooimanstraat; 
 Wijnveld (grotendeels uitgevoerd). 
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5.5 bosversterking 

Er wordt een plan opgesteld voor de versterking en de uitbreiding van 
de bossen op de Z-vormige bosstructuur. Hieraan worden tevens ont-
wikkelingsperspectieven gekoppeld voor de andere functies, gelegen in 
het gebied (o.m. landbouw, wonen, recreatie, …). 

Prioritaire acties: 
- opmaak landschapsplan Z-vormige bosstructuur, waarbinnen 

gerichte en gebiedsgerichte acties kunnen aangeduid worden 
voor de versterking en de uitbreiding van het bos; 

- RUP Puitvoet; 
- opmaak inrichtingsplan groen lint tussen Puitvoet en De Ster; 
- opmaak verordening bosuitbreiding (aan elke nieuwe ontwik-

keling op het vlak van wonen, bedrijvigheid, recreatie, voorzie-
ningen, enz. wordt een bosuitbreiding gekoppeld). 

 

 

5.6 agrarische uitbouw 

Om de agrarische structuur te versterken wordt een maatregelenpakket 
opgesteld, dat de mogelijkheden schept voor de landbouwers om op 
een creatieve manier de professionele landbouw te blijven beoefenen 
binnen de krijtlijnen van de natuurlijk-landschappelijke randvoor-
waarden. Op deze manier wordt de landbouw geresponsabiliseerd als 
medebeheerder van de open ruimte. 

Prioritaire acties: 
- ruimtelijke zekerheid en duidelijkheid scheppen voor land- en 

tuinbouwers: aanduiden van bouwvrije zones, aangeven van 
bebouwingsmogelijkheden en van mogelijkheden tot agrarische 
verbreding; 

- stimuleren van de landbouw als beheerder van de open ruimte 
(nevenactiviteiten als natuurbeheer en landschapsontwikkeling 
op vrijwillige basis mogelijk maken, …). 

 

 

5.7 economische invulling 

Voor de bestaande bedrijventerreinen wordt een actieplan ontwikkeld 
om te komen tot een zorgvuldig ruimtegebruik. Dit kan gaan van een 
herinvulling van verlaten bedrijventerreinen tot het formuleren van 
aanbevelingen naar de bedrijven toe. Tevens worden enkele nieuwe 
bedrijventerreinen aangelegd. 

Prioritaire acties: 
- opmaak inrichtingsplan voor de buffering van de Europarken 

en voor de uitbreiding van Europark Zuid; 
- opmaak inrichtingsplan lokaal bedrijventerrein Heihoekstraat; 
- opmaak inrichtingsplan lokaal bedrijventerrein Gazometerwijk 

– Driekoningenwijk; 
- opmaak plan van aanpak voor de reconversie en het optimali-

seren van het ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen 
(o.m. inventaris onbenutte terreinen, aanpak leegstaande be-
drijven en bedrijfsreserves). 

 

 



RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
184616\RAP\060324GRSSint-Niklaas.doc 

  @ Grontmij 
  326  

5.8 oplossen zonevreemdheid 

Om de open ruimte van de gemeente te vrijwaren en tegelijkertijd de 
bestaande activiteiten ontwikkelingskansen te bieden, worden concrete 
maatregelen uitgewerkt (o.m. sectoraal RUP) op basis van het gebieds-
gericht beleid. 

Prioritaire acties: 
- RUP zonevreemde woningen; 
- RUP zonevreemde bedrijven; 
- RUP zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen. 

 

 

5.9 participatie en procesbegeleiding 

De realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur is niet enkel een 
taak van het stadsbestuur, maar is een verantwoordelijkheid van elke 
inwoner en maatschappelijke groepering. De stad organiseert de moge-
lijkheden tot participatie (bv. via de maatschappelijke geledingen, via 
de stadswijken of de dorpsraden, enz.). Tevens zorgt de stad voor de 
procesbegeleiding van stedenbouwkundige dossiers (verkavelingen, 
stadsontwerpen, …). 

Prioritaire acties: 
- overleg met de wijken en de dorpsraden; 
- overleg met de actoren rond de huisvesting (stedelijke en 

OCMW-diensten, huisvestingsmaatschappijen, Intergemeente-
lijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas) 

- begeleiding ontwerpprocessen (verkavelingen, stadsontwerpen, 
…). 

 

5.10 overleg hogere overheden 

De gewenste ruimtelijke structuur op gemeentelijk niveau kadert bin-
nen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruim-
telijk Structuurplan Oost-Vlaanderen. Voor bepaalde delen van het 
grondgebied worden plannen uitgewerkt door de hogere overheden. 
De stad wenst hieromtrent een nauw overleg met de betrokken instan-
ties, zodat de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van de verschil-
lende planniveaus blijvend op elkaar afgestemd worden. 

Prioritaire acties: 
- overleg met het Vlaams gewest omtrent de stadsuitbreidingen; 
- overleg met AWV en met de provincie Oost-Vlaanderen ivm. 

het streefbeeld voor de ring; 
- overleg met AWV en met de provincie Oost-Vlaanderen ivm. 

de herinrichting van de N70; 
- overleg met het Vlaams gewest omtrent het natuurverwevings-

gebied Gouden Leeuw – Boskapel; 
- overleg met het Vlaams gewest en met de provincie Oost-

Vlaanderen omtrent de uitbouw van het valleigebied als stilte-
gebied. 
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DEEL 3 BINDEND GEDEELTE 
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1 INLEIDING 

 

 

Het bindend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan omvat de on-
derdelen van het structuurplan die verordenend zijn voor het stadsbe-
stuur. Deze bindende bepalingen zijn de basis van het ruimtelijk beleid 
van Sint-Niklaas. Het stadsbestuur kan er niet van afwijken. 

De bindende bepalingen worden weergegeven volgens de verschillende 
deelstructuren: 

- de nederzettingsstructuur; 
- de open-ruimtestructuur; 
- de ruimtelijk-economische structuur; 
- de lijninfrastructuur. 

Voor elk van deze deelstructuren wordt bij de bindende bepalingen een 
onderscheid gemaakt tussen de selecties, de acties en maatregelen, en 
het overleg. 

- De selecties geven de structuurbepalende elementen van de ge-
wenste ruimtelijke structuur van de gemeente weer. 

- De maatregelen en acties bieden een opsomming van wat het 
stadsbestuur zal ondernemen om de gewenste ruimtelijke struc-
tuur effectief te realiseren. 

- Het overleg geeft aan met welke instanties het stadsbestuur in 
overleg zal treden omtrent bepaalde problematieken. 

De uitwerking van de bindende bepalingen baseert zich op het rich-
tinggevend gedeelte. In het bindend gedeelte worden die elementen 
opgenomen die essentieel zijn om de vooropgestelde doelstellingen 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Niklaas te realiseren. Het 
bindend gedeelte vormt aldus het sluitstuk van het gemeentelijk ruim-
telijk structuurplan. 
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2 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

 

 

2.1 selecties 

Binnen het stedelijk gebied, zoals afgebakend door het Vlaams gewest, 
worden de volgende structuurbepalende elementen geselecteerd: 

- de compacte stedelijke kern als compacte verweven woonstad 
en als stedelijke spil van het Waasland; 

- het randstedelijk gebied als volwaardig stadsdeel. 

In het buitengebied worden, conform het provinciaal ruimtelijk struc-
tuurplan Oost-Vlaanderern, de volgende kernen geselecteerd: 

- de hoofddorpen Belsele en Nieuwkerken; 
- de woonkernen Puivelde en Sinaai. 

Voor de nederzettingsstructuur op lokaal niveau worden de volgende 
structuurbepalende elementen geselecteerd: 

- de lusstructuur als een kwalitatieve verbinding tussen het stede-
lijk gebied, de hoofddorpen en de woonkernen; 

- de gehuchten De Ster, Hemelsbreedte en Zwaanaarde als histo-
rische nederzettingen; 

- de woonlinten als bestaande, niet verder uit te breiden woonen-
titeiten in de open ruimte: Leeburgstraat, Zwaanaardestraat, 
Neerstraat, Zakstraat, Hulstbaan, Luitentuitstraat, Molen-
straat, Hooimanstraat, Populierenstraat, Bosstraat, Gouden 
Leeuwstraat, Eikenlaan, Groenstraat, Gentstraat, Kerkstraat, 
Moortelhoekstraat, Tuinlaan, Arnhoutstraat, Heimolenstraat, 
Burrelstraat, Kiemerstraat, Waasmunstersesteenweg – Ketter-
muitstraat – Hoge Heerweg, Patershoek, Weynstraat, Mispel-
straat, Spieveldstraat, Hoogstraat, Godsschalkstraat, Olmen-
straat, Uilenstraat, Drielindenstraat, Vrasenestraat, Kwakkel-
hoekstraat, Zonnestraat, Grote Baan, Vossekotstraat. 

 

 

2.2 maatregelen en acties 

Het stadsbestuur neemt maatregelen om de kwaliteit van het bestaande 
woningbestand en van de bestaande woonomgeving te verbeteren. Dit 
houdt onder meer het volgende in: 

- invoeren van een premiestelsel voor de verbetering van de kwa-
liteit van de woningen; 

- de opmaak van wijkvernieuwingsplannen voor de wijken: 
o Westerbuurt; 
o Elisabethwijk; 
o Gazometerwijk – Driekoningenwijk. 

Het stadsbestuur neemt initiatieven om het bestaande bebouwde weefsel 
van de stad en van de kernen te vernieuwen. Dit gebeurt door de realisa-
tie van vernieuwingsprojecten en door actief in te spelen op kansen om 
potentiële locaties te herbestemmen. 

- De volgende vernieuwingsprojecten worden gerealiseerd: 
o stadszalen; 
o rijkswachtkazerne; 
o hoek Onze-Lieve-Vrouwstraat – Hemelaerstraat; 
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o Nieuwstraat; 
o Zwijgershoek; 
o stationsproject; 
o Sint-Rochussite 
o sites Van Remoortel. 

- Het stedelijk vernieuwingsproject Antwerpsesteenweg – Ho-
genakkerstraat onderzoekt de ruimtelijke potenties tot stedelij-
ke ontwikkeling in dit binnengebied. 

Het stadsbestuur verdubbelt het aandeel sociale woningen in de totale 
woningvoorraad van 6% naar 12%. Bij de uitbouw van het woning-
aanbod wordt een verweving nagestreefd van private woningen, sociale 
huur- en koopwoningen en sociale kavels. 

- Er wordt een actieprogramma sociale huisvesting opgesteld in 
samenspraak met de verschillende actoren (stedelijke en 
OCMW-diensten, huisvestingsmaatschappijen, Intergemeente-
lijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, Woon-
hoek, Sociaal Verhuurkantoor). 

- Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden groter dan 1 
hectare wordt het volgende aandeel sociale huisvesting nage-
streefd. 

eigenaar sociale wo-
ningen 

sociale verka-
velingen 

gronden eigendom van een sociale huis-
vestingsmaatschappij 

minstens 85%  

gronden eigendom van lokale publieke 
overheden (gemeente, OCMW, interge-
meentelijk samenwerkingsverband, …) 

minstens 33% minstens 33% 

gronden eigendom van een privé-
verkavelaar of een bouwpromotor 

minstens 25%  

 

Het stadsbestuur zal een bijkomend woningaanbod creëren in het stede-
lijk gebied, zodat de vooropgestelde taakstelling van 3.406 woningen 
voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas gehaald wordt. 

- Er worden inrichtingsplannen opgemaakt voor het aansnijden 
van gebieden voor bijkomende woningbouw: 

o de stadsuitbreiding Clementwijk; 
o de stadsuitbreiding Langhalsbeekstraat – Driegaaien-

straat (De Winningen); 
o de stadsuitbreiding Bellestraat – Zonneken; 
o het gebied Vijfstraten (N451) – Vlasstraat – spoorweg; 
o het stedelijk raster. 

Het stadsbestuur realiseert woonprojecten in de kernen van het buiten-
gebied om de natuurlijke groei van de bevolking op te vangen en maakt 
hiervoor, indien nodig, ruimtelijke uitvoeringsplannen op. 

- De volgende woonprojecten in Belsele worden gerealiseerd: 
o het gebied Nieuwe Baan – Kasteeldreef; 
o het gebied Koning Nobellaan – Malpertuslaan; 
o het gebied Mierennest – Stationswegel; 

- De volgende woonprojecten in Nieuwkerken worden gereali-
seerd: 

o het gebied Heihoekstraat II; 
o de afwerking van de Wallenhofwijk; 

- De volgende woonprojecten in Sinaai worden gerealiseerd: 
o het gebied Vleeshouwerstraat – Hooimanstraat. 

Het stadsbestuur maakt een globaal plan op voor het aanbrengen van 
punctuele accenten in de lusstructuur. Deze omvatten onder meer de 
volgende elementen: 

- de ‘poorten’ die toegang geven tot de deelkernen, tot achterlig-
gende projecten en voor de doorgangen van de beken; 

- te vrijwaren doorsteken en zichtrelaties naar de open ruimte 
toe; 

- zones voor kleinschalige verdichting in aansluiting bij de deel-
kernen. 
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Het stadsbestuur maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor de 
zonevreemde woningen. Daarbij wordt een gebiedsgerichte benadering 
vooropgesteld en wordt een beleidsmatig onderscheid gemaakt tussen 
de woonkorrels en de verspreide woningen. 

 

 

2.3 overleg 

Het stadsbestuur organiseert het overleg omtrent de huisvesting in de 
stad met de betrokken actoren (stedelijke en OCMW-diensten, huisves-
tingsmaatschappijen, Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van 
het Land van Waas, Woonhoek, Sociaal Verhuurkantoor). 

Het stadsbestuur gaat over tot de activering van de stedelijke woonregie 
of grondregie, die in staat is om strategische aankopen van gronden en 
panden te doen met het doel om bij te dragen tot de stadsvernieuwing, 
om een vernieuwing van het woningpatrimonium te stimuleren en om 
verkrotting en leegstand in winkelstraten tegen te gaan. 
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3 OPEN-RUIMTESTRUCTUUR 

 

 

3.1 selecties 

Naast de landschappelijke elementen van bovenlokaal niveau, aange-
duid in het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 
worden de volgende landschappelijke elementen geselecteerd: 

- de zes verschillende landschapstypes: het valleilandschap van 
Heirnisse en Fondatie, het agrarische landschap van het Loker-
se Houtland, het natuurlijke boslandschap van de Z-vormige 
bosstructuur, het agrarische landschap van het Waasland, het 
verstedelijkte boslandschap van de Z-vormige bosstructuur en 
het stedelijke landschap; 

- de markante overgangen tussen het stedelijk landschap en de 
open ruimte, tussen de Moervaart en het Lokerse Houtland en 
tussen het valleilandschap en het Lokerse Houtland; 

- de landschappelijke bakens: de Onze Lieve-Vrouwkerk, de cen-
trale stadspoort, het westelijke stadsknooppunt, het oostelijke 
stadsknooppunt, de omwalde hoeve met dreven in Spaarlaar, 
de kerk van de Heilige Andreas en Ghislenus, de dorpskerk van 
Nieuwkerken, het Schaliënhof, de watertoren van Nieuwker-
ken, de dries van Sinaai en het Lijsdonkhof; 

- de landschappelijke lijnelementen: de Armentruienbeek, de 
Fondatiebeek, de Ransbeek, de spoorwegbedding Gent – Sint-
Niklaas – Antwerpen, de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas 
– Hulst, de oude spoorwegbedding Sint-Niklaas - Dendermon-
de en de N70; 

- het landschappelijke geheel van het stadscentrum; 
- de open-ruimteverbinding tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken. 

Als onderdelen van het ecologisch netwerk op lokaal niveau gelden de 
volgende selecties (in aanvulling op het Vlaams ecologisch netwerk en 
het integraal en verwevend ondersteunend netwerk): 

- de natuurelementen: de bossen van de Z-vormige bosstructuur 
en de kleinere bossen in het Lokerse Houtland en het Waas-
land; 

- de natuurverbindingen: de Fondatiebeek, de Molenaarsdreef-
beek, de Belselebeek, de Ruiselaarbeek, de Pottelbergbeek, de 
Wijnveldbeek, de Klaverbeek, de Leebeek, de Armentruien-
beek, de Papenakkersbeek, de Ransbeek, de Grote Beek, de 
Gardebeek, de Klapperbeek, de Speeldersbeek, de Piessens-
beek, de Uilebeek, de Kievitbeek, de Sint-Maartensbeek en de 
groene linten tussen de bossen van de Z-vormige bosstructuur 
in het zuiden van de gemeente. 

De volgende elementen worden voorgesteld, als suggestie naar de ho-
gere overheid toe, als onderdeel van het bovenlokaal ecologisch net-
werk: 

- het valleigebied van de Moervaart en het kanaal van Stekene 
als stiltegebied; 

- de natuurverwevingsgebieden Gouden Leeuw en Hanewee – 
Luitentuit. 

In verband met de agrarische structuur wordt voorgesteld, als suggestie 
naar de hogere overheid toe, om een beleidsmatig onderscheid te ma-
ken tussen zes soorten landbouwgebieden: 

- natuurverwevingsgebieden; 
- samenhangende landbouwgebieden; 
- multifunctionele landbouwgebieden; 
- natuurlijke landbouwgebieden; 
- valleigebonden landbouwgebieden; 
- stedelijke landbouwgebieden. 
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3.2 acties en maatregelen 

Het stadsbestuur neemt maatregelen om de typische landschapsken-
merken van het Lokerse Houtland en het Waasland te behouden, te ver-
sterken en waar nodig te herstellen. Dit houdt onder meer in: 

- de opmaak van een actieplan voor het herstel van de typische 
landschapskenmerken van het Lokerse Houtland en het Waas-
land; 

- het stimuleren van de landbouw als beheerder van de open 
ruimte (nevenactiviteiten als natuurbeheer en landschapsont-
wikkeling op vrijwillige basis mogelijk maken, …); 

- het opstellen van criteria om de visuele kwaliteit van land-
bouwbedrijfszetels te verhogen. 

Het stadsbestuur maakt een streefbeeld op voor de (lokale) open-
ruimtecorridor tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken. 

Het stadsbestuur neemt initiatieven om de natuurlijk-landschappelijke 
waarde van de Z-vormige bosstructuur te versterken, rekening houdend 
met het aanwezige multifunctionele gebruik. Mogelijke acties in dit 
verband zijn de volgende: 

- de opmaak van een landschapsplan voor de Z-vormige bos-
structuur; 

- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor Puitvoet; 
- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het groene 

lint tussen Gouden Leeuw en Hanewee – Luitentuit; 
- de opmaak van een inrichtingsplan voor het groene lint tussen 

Puitvoet en De Ster; 
- de opmaak van een verordening voor bosuitbreiding in de Z-

vormige bosstructuur. 

Het stadsbestuur maakt inrichtingsplannen op voor de beken, die gese-
lecteerd zijn als natuurverbinding, om een ecologisch verantwoord 
waterlopenbeheer te realiseren. 

Het stadsbestuur maakt inrichtingsplannen op voor de natuurontwik-
keling in specifieke gebieden van de natuurlijke structuur: 

- het gebied Fondatie; 
- de Moervaartmeersen. 

Het stadsbestuur maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op om het do-
minant graslandgebruik in het landbouwgebied Papelaar te bestendigen. 

Het stadsbestuur neemt maatregelen om het agrarische grondgebruik in 
de gebieden van de agrarische structuur te optimaliseren, zodat ruimte-
lijke zekerheid kan geboden worden aan de land- en tuinbouwers. Mo-
gelijke maatregelen hierin zijn onder meer: 

- het organiseren van kavelruil; 
- het aanduiden van bouwvrije zones; 
- het aangeven van bebouwingsmogelijkheden; 
- het bieden van mogelijkheden tot agrarische verbreding (hoeve-

toerisme, thuisverkoop en –verwerking, zachte recreatie, …). 

Het stadsbestuur werkt aan de versterking van de aanwezigheid van 
openbaar groen in het stedelijk gebied. Deze stedelijke groenstructuur 
wordt op een evenwichtige manier verspreid over de verschillende wij-
ken en heeft een multifunctioneel karakter. De volgende acties worden 
hierin genomen: 

- de uitwerking van een groenplan voor het stedelijk gebied; 
- de aanleg van nieuw stads(deel)groen of te ontwikkelen als 

stads(deel)groen: 
o gebied in de Clementwijk; 
o Puitvoet; 
o het sportcentrum Puyenbeke; 
o gebied in De Winningen; 
o de vroegere ontginningsputten SVK; 

- de aanleg van nieuw wijkgroen of te ontwikkelen als wijkgroen: 
o gebied in de Gazometerwijk; 
o gebied in de omgeving van de Antwerpsesteenweg – 

Lindenstraat; 
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o gebied in de oostelijke stadsuitbreiding Bellestraat – 
Zonneken; 

o de parkbegraafplaats in de Baenslandwijk; 
o het bufferbekken Vijfstraten. 

Het stadsbestuur neemt maatregelen om de elementen van de open 
ruimte en openbaar groen in de verschillende deelkernen te versterken: 

- acties in Belsele: 
o de opmaak van een inrichtingsplan voor de open ruim-

te in de omgeving van de Belselebeek; 
o de opmaak van een inrichtingsplan voor de inkepingen 

van de open ruimte; 
o de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een 

bestemmingswissel van wonen naar parkgebied in de 
nabijheid van de Belselebeek en van parkgebied naar 
wonen ten noorden van de spoorweg; 

- acties in Nieuwkerken: 
o de opmaak van een inrichtingsplan voor de omgeving 

van de begraafplaats in Nieuwkerken; 
- acties in Sinaai: 

o de opmaak van een inrichtingsplan voor de aanwezige 
parken in het centrum; 

o de opmaak van een inrichtingsplan voor het Patersbos. 

 

 

3.3 overleg 

Het stadsbestuur treedt in overleg met het Vlaams gewest en met de 
provincie Oost-Vlaanderen in verband met het opstellen van richtlijnen 
voor het het vrijwaren van het stiltegebied. 

Het stadsbestuur treedt in overleg met Vlaams gewest en met de pro-
vincie Oost-Vlaanderen in verband met de afbakening en de differenti-
atie van de agrarische structuur. 

Het stadsbestuur organiseert het overleg met de provincie Oost-
Vlaanderen in verband met het landschapsplan voor de Z-vormige bos-
structuur. 

Het stadsbestuur treedt in overleg met de provincie Oost-Vlaanderen 
en met het polderbestuur in verband met het integraal waterbeheer. 
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4 RUIMTELIJK-ECONOMISCHE 
STRUCTUUR 

 

 

4.1 selecties 

Op het vlak van de structuur van de voorzieningen worden de volgende 
structuurbepalende elementen geselecteerd: 

- de gemengde woonstad als concentratie van diverse diensten en 
voorzieningen (administratieve diensten, scholen, ziekenhuizen, 
socio-culturele instellingen, kleinhandel en dienstverlening, ho-
reca, bedrijvigheid, enz.), verweven met de stedelijke woon-
structuur; 

- de stedelijke corridor station – Grote Markt – Waasland Shop-
ping Center als ruimtelijke drager van de gemengde woonstad; 

- de multifunctionele invalswegen als concentraties van lokale 
diensten en voorzieningen: Valk – Langhalsbeekstraat - Mole-
ken, Dalstraat – Hazewindstraat – Driegaaienstraat, Plezant-
straat, Driekoningenstraat, Truweelstraat – Vijfstraten, Klein-
Hulststraat – Antwerpsesteenweg, Hospitaalstraat – Brugsken 
– Hertjen en Knaptandstraat – Tereken; 

- de centrumgebieden van de kernen Belsele, Nieuwkerken, Pui-
velde en Sinaai; 

- de lokale sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen in de verschil-
lende kernen: het sportcentrum Puyenbeke in Sint-Niklaas, het 
sportcentrum De Klavers en het gebied voor openluchtrecrea-
tie in Belsele, de terreinen in de Meesterstraat, de omgeving van 
De Mispelaer en het terrein De Schakel in Nieuwkerken, en het 
sportcentrum Ter Beke in Sinaai. 

Naast de regionale bedrijventerreinen, die aangeduid worden in de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas, worden de 
volgende elementen geselecteerd voor de structuur van de bedrijvigheid 
op lokaal niveau: 

- de lokale bedrijventerreinen: het gebied Botermelkstraat – Hei-
molenstraat, het gebied Gazometerwijk – Driekoningenwijk, 
het gebied Schrijberg – Schoonhoudtstraat en het gebied Hei-
hoekstraat; 

- het reservegebied voor lokale bedrijvigheid: het gebied onmid-
dellijk ten noorden van het lokaal bedrijventerrein Hei-
hoekstraat. 

 

 

4.2 acties en maatregelen 

Het stadsbestuur neemt maatregelen om de gemengde woonstad verder 
uit te bouwen tot het centraal dienstverlenend knooppunt in de gemeente 
en in het Waasland, met respect voor de stedelijke woonomgeving. De 
volgende acties moeten toelaten om een blijvende inpassing te garande-
ren van de verschillende voorzieningen in een leefbaar stadscentrum: 

- de opmaak van een streefbeeld voor de stedelijke corridor (met 
ontwikkelingsperspectieven voor de randbebouwing); 

- de opmaak van een actieplan voor de inpassing van de regiona-
le voorzieningen in de gemengde woonstad, met de uitwerking 
van strategische projecten voor de voorzieningencampussen 
(Hofstraat, Hospitaalstraat, Ankerstraat, Dalstraat, Breed-
straat, Parklaan); 

- de uitwerking van een strategisch project voor de noordzijde 
van de stationsomgeving; 

- de afbakening van het kernwinkelgebied; 
- de opmaak van een horecabeleidsplan; 
- de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan voor de centrale cul-

tuurzone. 
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Het stadsbestuur maakt streefbeelden op voor de centrale stadspoort en 
voor het westelijke en het oostelijke stadsknooppunt. Het zijn concen-
traties van grootschalige stedelijke voorzieningen met een beeldbepa-
lend karakter, die uitdrukking geven aan de stedelijkheid van Sint-
Niklaas. 

Het stadsbestuur bakent de centrumgebieden van de kernen Belsele, 
Nieuwkerken, Puivelde en Sinaai ruimtelijk af. 

Het stadsbestuur neemt maatregelen om de ontwikkelingsperspectie-
ven te bepalen van de concentraties van lokale voorzieningen in de ver-
schillende kernen. Acties hierin zijn onder meer: 

- de opmaak van een inrichtingsplan voor het sportcentrum 
Puyenbeke; 

- de opmaak van een masterplan voor het gebied voor open-
luchtrecreatie in Belsele; 

- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de campus 
van het rusthuis en het parkgebied in Nieuwkerken; 

- de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de voorzie-
ningencampus in Sinaai. 

Het stadsbestuur voert een locatieonderzoek uit voor de aanleg van een 
multifunctioneel activiteitenplein op lokaal niveau voor geluidsproduce-
rende sporten (organisatie van eenmalige motorcrosswedstrijden, mo-
delluchtvaart, enz.). 

Het stadsbestuur werkt een globaal toeristisch-recreatief netwerk uit 
over het grondgebied van de gemeente. 

Het stadsbestuur realiseert de bijkomende bedrijventerreinen, die opge-
nomen zijn in het actieprogramma voor bedrijventerreinen in Sint-
Niklaas. Het gaat om 96,3 hectare bijkomende bedrijventerreinen. 

- Er worden inrichtingsplannen opgemaakt voor de volgende ter-
reinen: 

o uitbreiding Europark Zuid (regionaal); 
o De Winningen (langs de N41; regionaal); 

o De Winningen (reserve; regionaal); 
o Heidebaan Noord (regionaal); 
o Botermelkstraat – Heimolenstraat (lokaal). 

Het stadsbestuur neemt maatregelen om de onbenutte oppervlakte van 
bestaande bedrijventerreinen een nieuwe invulling te geven. Dit houdt 
onder meer in: 

- de opmaak van een inrichtingsplan voor het lokale bedrijven-
terrein Gazometerwijk – Driekoningenwijk; 

- de opmaak van een inrichtingsplan voor het lokale bedrijven-
terrein Heihoekstraat. 

Het stadsbestuur stelt een plan van aanpak op voor de reconversie en de 
optimalisatie van het ruimtegebruik van bestaande bedrijventerreinen. 

Het stadsbestuur werkt een ruimtelijke uitvoeringsplan uit voor de 
zonevreemde bedrijven op het grondgebied van de gemeente, volgens de 
algemene beleidsprincipes en de gebiedsgerichte benadering. 

Het stadsbestuur werkt een ruimtelijke uitvoeringsplan uit voor de 
zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdvoorzieningen op het grondge-
bied van de gemeente, volgens de algemene beleidsprincipes en de ge-
biedsgerichte benadering. 

 

 

4.3 overleg 

Het stadsbestuur treedt in overleg met de provincie Oost-Vlaanderen in 
verband met de afbakening van de economische en commerciële concen-
tratiepunten langsheen de N70. 
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5 LIJNINFRASTRUCTUUR 

 

 

5.1 selecties 

In aanvulling op de hoofdwegen, de primaire wegen en de secundaire 
wegen worden op gemeentelijk niveau de lokale wegen geselecteerd: 

- de lokale wegen type I zijn de invalswegen en de lokale wegen 
die de kernen Belsele, Nieuwkerken, Puivelde en Sinaai verbin-
den met Sint-Niklaas of met de omliggende dorpen; 

- de lokale wegen type II zijn wegen met een ontsluitende functie 
op lokaal niveau; 

- de lokale wegen type III zijn alle andere wegen. 

Bepaalde wegen vervullen een structurerende rol in de gemeente en 
verhogen de leesbaarheid van de ruimtelijke structuur. Ze worden gese-
lecteerd als ruimtelijke structuren: 

- de ring als stedelijke ontsluitingsweg; 
- de N70 en de stedelijke corridor als stedelijke boulevards; 
- de stedelijke invalswegen als multifunctionele dragers; 
- de lusstructuur als onderlinge verbinding tussen de deelkernen 

Sint-Niklaas, Belsele, Nieuwkerken, Puivelde en Sinaai; 
- de gemeentelijke verbindingswegen als verbindingen met kernen 

buiten de gemeente; 
- de wijkontsluitingswegen als belangrijke aantakkingen voor de 

ontsluiting van wijken. 

Specifieke elementen voor de gemeentelijke mobiliteit zijn de volgende: 
- de stadspoort en de stadsknooppunten als multimodale knoop-

punten; 

- de non-stop fietsroutes in zeven richtingen: de Waaslandroute 
richting Nieuwkerken en Beveren enerzijds en richting Belsele 
en Lokeren anderzijds, de Polderroute, de Stropersroute, de 
Schelderoute, de Heideroute en de Mercatorroute. 

 

 

5.2 acties en maatregelen 

Het stadsbestuur maakt een masterplan op voor de publieke ruimte, 
waarin een ontwerp gemaakt wordt voor de verkeerscirculatie en de 
hiërarchie van het wegennet, over de structuurbepalende plaatsen, over 
de groenstructuur en over het straatmeubilair en materiaalgebruik. 

Het stadsbestuur realiseert een herstructurering van het verkeer in het 
stadscentrum. In functie hiervan worden volgende concrete maatrege-
len uitgewerkt: 

- de opmaak van een streefbeeld voor de ring (met ontwikke-
lingsperspectieven voor de randbebouwing); 

- de uitbouw van het stadscentrum op het ritme van de voetgan-
ger, de fietser en de bus; 

- de uitwerking van een geïntegreerd en klantgericht parkeerbe-
leid voor het stedelijk centrum; 

- de uitbreiding van het aanbod van het openbaar vervoer. 

Het stadsbestuur zorgt voor een verkeersveilige, verkeersleefbare en 
kwalitatieve herinrichting van de volgende wegen en openbare ruimtes: 

- de historische invalswegen van het stedelijk gebied: Plezant-
straat, Dalstraat, Hospitaalstraat, Truweelstraat, Tereken, 
Antwerpsesteenweg, Valk – Langhalsbeekstraat, Hoge 
Bokstraat, Kleibeekstraat, Lepelhoekstraat – Sint-Gillisbaan, 
Vijfstraten en Raapstraat – Bellestraat – Zonneken; 
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- de stedelijke pleinen: Kokkelbeekplein en Hendrik Heyman-
plein; 

- de doortochten van de deelkernen Belsele, Nieuwkerken en 
Puivelde; 

- het openbaar domein van de lusstructuur. 

Het stadsbestuur maakt inrichtingsplannen op voor de omgeving van de 
treinhaltes in Belsele, Nieuwkerken en Sinaai. 

Het stadsbestuur maakt een inrichtingsplan op voor het wandel- en 
fietsroutenetwerk in de kernen Belsele, Nieuwkerken, Puivelde en Si-
naai, en in de onmiddellijke omgeving ervan. 

Het stadsbestuur realiseert de zeven non-stop fietsroutes. 

 

 

5.3 overleg 

Het stadsbestuur treedt in overleg met het Vlaams gewest, met de pro-
vincie Oost-Vlaanderen en met de buurgemeenten Sint-Gillis-Waas en 
Stekene in verband met de doortrekking van de N41 in noordelijke rich-
ting. 

Het stadsbestuur treedt in overleg met het Vlaams gewest in verband 
met de realisatie van de oostelijke tangent. 

Het stadsbestuur treedt in overleg met het Vlaams gewest en met de 
provincie Oost-Vlaanderen in verband met de herinrichting van de N70. 
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