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Eén van de belangrijke peilers van het huidige ruimtelijk beleid is het streven 
naar verdichting van het stedelijke weefsel. Verdichting heeft echter ook 
een schaduwzijde. Verdichting leidt ertoe dat de vaak beperkte groene 
ruimte steeds verder de stad wordt uitgeschoven. Bijgevolg dient grondig te 
worden nagedacht over de betekenis en structuur van de groene ruimte in 
het stedelijke weefsel.

Binnen de Richtlijn voor het opmaken van een stedelijk groenplan (Grontmij 
2009 i.o.v. Agentschap voor Natuur en Bos) werd de reikwijdte van een 
groenplan als volgt beschreven (pagina 15):

‘Het stedelijk groenplan vormt een richtinggevend document voor het beleid 
voor wat betreft de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het groen. Het 
geeft aan welke groenstructuren de gemeente herbergt, wat de waarde, 
samenhang en functie van deze structuren is en hoe zij te handhaven of te 
versterken zijn. 

Het stedelijk groenplan moet een antwoord bieden op de vraag aan 
welke eisen het structurele groen moet voldoen, rekening houdend 
met het multifunctionele karakter ervan, en biedt aanbevelingen naar 
inrichtingsprincipes. Een stedelijk groenplan bevat met andere woorden een 
visie op de ontwikkeling, inrichting en het beheer van het groen en dit vooral 
op langere termijn.

Het stelt echter niet alleen eisen en randvoorwaarden aan het groen, maar 
biedt ook een kader voor de toekomstige (her)aanleg van straten en pleinen 
of het ontwerp van nieuwe stedenbouwkundige structuren en infrastructurele 
projecten. 

Bijgevolg benadert het stedelijk groenplan groen niet enkel als een sectoraal 
gegeven. Groen is een geïntegreerd concept waarin natuur, beleving, 
landschap, recreatie, cultuurhistorie, milieukwaliteit en water input vormen, 
en er tevens een afweging plaatsvindt tegen andere sectorale belangen 
zoals verkeer, woningbouw of bedrijvigheid.’ 

Het is dan ook een flexibel instrument met werkbare groenconcepten over 
een termijn van 10 tot 20 jaar. Het groenplan is geen stugge, vaste catalogus, 
maar een werkdocument dat ook bijgestuurd kan worden en bruikbaar blijft 
bij vernieuwde inzichten en veranderende programma’s.

Uit bovenstaande beschrijving mag het dan ook duidelijk zijn dat het 
groenplan een aanvulling op en versterking van overige beleidsinitiatieven 
kan vormen. Een goede terugkoppeling naar processen met betrekking tot 
ruimtelijke planning en groen is hierbij essentieel. 

Inleiding naar een kwalitatief groenbeleid 
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methodologie in een notendopInleiding

De opdracht bestaat erin een groenplan op te stellen, waarin de krijtlijnen 
voor de rol die groen kan spelen binnen de ruimtelijke ontwikkeling van het 
verstedelijkt gebied uitgezet worden. Het zal gebruikt worden als kader voor 
de groeninvulling van toekomstige projecten. 

Aan de hand van een aantal onderzoeksfasen wordt het functioneren, de 
kwaliteit en de kwantiteit van de groenstructuur onderzocht en nagegaan 
hoe deze geoptimaliseerd en versterkt kan worden. Deze fasen zijn:

Fase 1. Afbakening van het studiegebied
Fase 2. Analyse
Fase 3. Visie- en conceptvorming
Fase 4. Actieplan

Uit overleg met de stuurgroep is gebleken dat de vraagstelling zich vooral 
concentreert op het kerngebied van de stad. De uitdaging voor dit gebied 
bestaat er enerzijds in de woonkwaliteit, dynamiek en aantrekking te verhogen 
en anderzijds de leesbaarheid en identiteit van de stad te versterken.

Het groenplan is een van de instrumenten die hiertoe bij kunnen dragen, 
naast andere initiatieven en plannen. 

In de analysefase wordt desk-top research aangevuld met een 
terreininventarisatie van bestaande groenelementen en van de kenmerken 
op wijk- en buurtniveau. Hierbij worden de groenelementen beschreven en 
gewaardeerd. Dit wordt gekoppeld aan een geodatabank met fotomateriaal 
en kaarten. De terreininventarisatie werd uitgevoerd in de periode van 29 
april tot 7 mei 2010. 

De verworven informatie laat toe de groenstructuur van Sint-Niklaas te 
beschrijven en sterkten, opportuniteiten en zwakten te detecteren. Het 
is tevens belangrijk hierbij rekening te houden met gekende toekomstige 
ontwikkelingen op korte, middellange en langere termijn. 

Het verder ontwikkelen en benadrukken van de sterkten en opportuniteiten 
en het mitigeren van de zwakten wordt uitgewerkt binnen de analysefase. 
Hierbij wordt uitgegaan van groene verbindingen, groene kwaliteit en 
groene identiteit voor Sint-Niklaas. De visie-elementen worden vervolgens 
geconcretiseerd binnen acties.
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drie te onderscheiden niveausOnderzoeksgebied

Kern
De kern is gelegen tussen de Hofstraat, de Spoorweglaan, het Stations-
plein, Vijfstraten, de Truweelstraat, de Ankerstraat, de Houtbriel, het 
Sint-Nicolaasplein en de Onze-Lieve-Vrouwstraat. Belangrijke entiteiten 
zijn er de Grote Markt, het station en stationsplein, het Regentieplein als 
middelpunt van een radiaal wegenpatroon, het Onze-Lieve-Vrouwplein, 
het Sint-Nicolaasplein en de Stationsstraat. 
De kern omvat het commerciële en historische hart. De typologie van het 
stedelijk weefsel, met een historisch geometrisch wegenpatroon en kleine 
groene binnenruimtes is herkenbaar en onderscheidt dit gebied van het 
centrum. 

Centrum
Het centrum omvat de meer compacte woonwijken rond de kern met de 
ermee verweven voorzieningen. Het wordt begrensd door belangrijke 
verkeersinfrastructuren: de spoorweg  in het oosten, de N70 Prins 
Boudewijnlaan-Koningin Astridlaan in het zuiden. In westelijke richting 
is de begrenzing diffuser. Daar werd geopteerd om op basis van 
bebouwingstypologie het gebied af te bakenen. Aan noordelijke zijde is 
de afbakening afgestemd op de afbakening van de compacte stadskern 
zoals in het GRS. 
De groenstructuur op dit niveau wordt bepaald door grotere groenentiteiten 
van voorzieningencampussen, het stadspark en de parkbegraafplaats. 
Omdat het centrum tussen het niveau kern en het niveau stadsrand 
gelegen is, vormt het een ruimtelijke schakel tussen deze beide. Daarnaast 
is het ook een functionele schakel: het centrum is enerzijds op de kern 
gericht en ermee verweven, maar is ook sterk verbonden met functies op 
stadsrandniveau. 

Stadsrand
Het regionaalstedelijk gebied wordt afgebakend door het Gewestelijk 
RUP voor zoverrre dit zich op het Sint-Niklase grondgebied situeert. De 
stadsrand ligt ingebed in en sluit direct aan op het buitengebied. Het is 
het niveau waarop bovenlokale patronen en processen aanwezig zijn. 

De afbakening van het projectgebied betreft het regionaal stedelijk gebied Sint-Niklaas zoals afgebakend in het 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor zover dit zich op het Sint-Niklase grondgebied situeert. Uit 
overleg met de stuurgroep is gebleken dat hierbinnen de focus dient te gaan naar de binnenstad.  
De bewoner van het stedelijke gebied maakt gebruik van de omgeving om te recreëren, te winkelen, te werken 
en zich te verplaatsen. De bezoeker van de binnenstad komt het gebied binnen met verschillende verkeersmodi 
en verschillende toegangen van het stedelijke gebied. Om deze relaties in rekening te brengen, wordt het 
onderzoeksgebied uitgebreid met de grotere gehelen waar het stedelijke gebied deel van uit maakt. Dit laat toe 
om steeds de functionele, ruimtelijke, landschappelijke, recreatieve en ecologische context mee in rekening te 

brengen. 
Omdat het mogelijk noch wenselijk is het gehele onderzoeksgebied in zelfde mate van detail te onderzoeken en te 
beschrijven, en rekening houdend met de vraagstelling de focus te richten op de binnenstad, worden deelgebieden 
afgebakend op drie niveaus:
- de kern
- het stadscentrum
- het regionaal stedelijk gebied (verder ‘stadsrand’ genoemd)
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Historiek



GRONTMIJ november 2011 8

SINT-NIKLAAS

BEVEREN

SINT-GILIS-WAAS

TEMSE

HAMME

STEKENE

WAASMUNSTER
BORNEM

KRUIBEKE

Historiek

Ferraris (ca.1770) Vandermaelen (ca. 1850) topo kaart (ca. 1994)

kaarten
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Het Romeinse regionale centrum lag in Waasmunster. De 
prille kern van Sint-Niklaas ontwikkelde zich ter hoogte van 
één van de vele bronnen op de valleirand van de Schelde.

De geschiedenis van de stad begint in de 13de eeuw met de 
bouw van twee kerken. Op het einde van de 13de eeuw begon 
de bebouwing zich verder te ontwikkelen.

Historiek

Sint Niklaas bevindt zich tussen twee bronniveaus op een hoogte 
van 15 en 20 m boven de zeespiegel. De Paddeschootbeek en 
de Klapperbeek hebben hun bronnen binnen deze zone. 

Op de kaart van Ferraris is duidelijk te zien dat de kern van Sint- 
Niklaas bepaald werd door een driehoekig plein met een bron. 
Het driehoekige plein werd een dries genoemd en werd gebruikt 
als verzamelplaats voor het vee dat in de lager gelegen velden 
en/of de hoger gelegen bossen graasde.

Het driehoekige plein werd gevormd door de kruising van de drie 
belangrijkste verbindingsroutes met de dorpen in de omgeving. 
Sint-Niklaas stond destijds in verbinding met Dendermonde, 
Hulst en Kieldrecht.

De kern van Sint-Niklaas groeide geleidelijk aan tot een 
volwaardig dorp. Opmerkelijk was dat Sint-Niklaas twee kerken 
had waarrond de bebouwing zich verder ontwikkelde en 
waardoor het dorp als twee delen in elkaar verweven werd.

Deze kerken speelden destijds een duidelijke centrale rol. Er 
werden twee nieuwe verbindingsroutes aangelegd tussen Sint- 
Niklaas, Temse en Sint-Gillis-Waas. Geleidelijk aan breidde het 
aanvankelijk sobere en stervormige wegenispatroon zich verder 
uit tot een uitgebreid stelsel maar het stervormige patroon 
tussen de kern van Sint-Niklaas en de omliggende dorpen bleef 
behouden.

Bij de aanleg van de steenweg naar Gent en de steenweg 
naar Antwerpen werd het stervormige patroon uit evenwicht 
gebracht. Er werden dominante kasteeldomeinen gebouwd 
en het kleinschalige karakter van de kern van Sint-Niklaas 
werd overheerst door de grote doorsnijdende steenweg en de 
imposante kasteelsites.

De kasteelsites werden gebouwd ter hoogte van de natuurlijke 
waterbronnen. Op de oude kaarten is duidelijk dat er ter hoogte 
van de Paddeschootbeek een groot kasteeldomein aanwezig 
was.

Nieuwe infrastructuren brachten nieuwe ontwikkelingen met 
zich mee. Een sprekend voorbeeld daarvan is de komst van 
de spoorlijn Gent - Antwerpen die langs Sint-Niklaas liep. Op 
de oude topografische kaarten is een duidelijke groei van de 
stad waar te nemen en een duidelijke oriëntatie van het nieuwe 
stadsgedeelte op de spoorweginfrastructuur en het station.

Binnen de hoofdstructuur van het nieuwe stadsgedeelte 
vertrekken alle infrastructuren vanaf het station en vormen een 
‘ganzevoet’. Dit patroon sluit aan op het stervormige patroon 
van Sint-Niklaas en beide infrastructuren en bebouwingen zijn 
met elkaar verbonden.

Tijdens het interbellum breidde de bebouwing in Sint-Niklaas uit 
met wijken met een art deco-karakter. In deze periode werden 
de N70 vervolledigd en de spoorlijnen verder ontwikkeld. Na 
1970 werd de oostelijke ring tot aan het station gerealiseerd.
In 1968 werd de E17 en in 1951 werd de Prins Alexanderlaan-
Parklaan (N16) aangelegd en de verbinding naar Hulst 
aangesloten op de E17. De spoorverbindingen naar 
Dendermonde en Hulst verdwenen en werden fietspaden. Door 
deze ontwikkeling werd de structuur niet meer gericht op de 
spoorweg en het station, maar op de E17. Ten oosten en ten 
zuiden van de stedelijke agglomeratie werden industrieterreinen 
aangelegd. Pas in de 20ste eeuw werden bij aanleg van nieuwe 
woonwijken bewust groenstrategieën toegepast. 

Dries

Hulst

Kieldrecht

Dendermonde

Paddeschootbeek

Klapperbeek

Sint-Gillis-Waas

Weg naar 
Temse

Kasteel
Kasteel

Station

Naar Gent

Naar Antwerpen

ontwikkeling van de kern

De kastelen dateren van eind 16de eeuw. Deze structuur van 
het wegennet is duidelijk op kaarten van ca. 1645. 

In 1850 werd de spoorlijn Antwerpen-Gent aangelegd. 
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Hoofdgroenstructuur
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hoofdgroenstructuur

De structurerende groene lijnen in Sint-Niklaas zijn 
de beplantingen van de spoorwegtaluds en de N41. 
Kenmerkend voor deze groene lijnen is dat het groen 
er voldoende robuust is en een hoge beeldkwaliteit 
heeft. Het groen benadrukt er de infrastructuren en 
geeft deze een meerwaarde binnen de ruimtelijke 
structuur van de stad Sint-Niklaas. 
De oude spoorwegzate ‘Mechelen-Terneuzenwegel’ 
heeft eveneens een belangrijke ruimtelijke en 
functionele impact. Het is een belangrijke drager 
van fietsrecreatie en cultuurhistoriek en vormt een 
langzaam verkeer verbinding tussen de Sint-Niklase 
binnenstad en het noordelijk gelegen buitengebied. 
  
De blauwe lijnen van het waterlopenstelsel in Sint-
Niklaas zijn zwak ontwikkeld. De waterlopen zijn 
niet of amper zichtbaar in het stedelijke weefsel. 
Pas aan de grens van het stedelijke gebied worden 
de Molenbeek, Grote Beek en Waterloop van de 
Hoge Landen zichtbaar als groen-blauwe aders die 
naar de omliggende open ruimte reiken. De vallei 
van de Barbierbeek doorsnijdt het stedelijke gebied 
van oost naar west. De ecologische waarde ervan 
als natuurverbinding wordt bevestigd in diverse be-
leidsdocumenten. Toch heeft ook deze waterloop sterk 
te lijden onder een verlies van beschikbare valleiruimte 
door verhardingen en infrastructuren.

bestaande situatie

lijnstructuren

Barbierbeek

bedrijventerreinen

Ringgracht

Molenbeek

N41

lijn 59
Antwerpen - Gent

lijn 54 
Mechelen-Sint-Niklaas

Mechelen- - 
Terneuzenwegel

Grote beek

waterloop van de Hoge Landen

De nabijheid van de Scheldevallei 
is een interessant gegeven. 
Op fietsafstand van de stad  
maakt dit een aantrekkelijk 
recreatief uitloopgebied voor de 
bewoners van Sint-Niklaas.
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hoofdgroenstructuur

De bossen van Puitvoet, het recreatiedomein De Ster 
en de kleinere bosfragmenten ertussen maken deel uit 
van de Z-vormige bosstructuur op de hoger gelegen 
stuifzandruggen. Deze bosstructuur is sterk versnipperd 
door infrastructuren, bedrijventerreinen en woonzones. 
Deze bosgebieden hebben, behalve een functie in de 
natuurlijke structuur, ook een belangrijke recreatieve 
functie. De Ster is een belangrijk recreatiegebied. De 
parking in de Lange Rekstraat wordt vlot bereikt vanaf 
de N70. Ook de parking aan de Vossekotstraat kan 
vlot vanop deze weg bereikt worden. Puitvoet heeft 
een belangrijke rol voor recreatie in het groen nabij 
de stad.
De bossen stoppen echter niet met de zuidelijke rand. 
Aan de plassen van SVK bevinden zich nog beboste 
percelen. Deze zijn echter niet toegankelijk. 

bestaande situatie

Z-vormige bosstructuur

Bos SVK

Puitvoet

Recreatiepark  De Ster

bedrijventerreinen
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hoofdgroenstructuurhoofdgroenstructuur

De agrarische gebieden worden in veel gevallen 
gekenmerkt door de aanwezigheid van kleine 
landschapselementen (KLE’s) zoals knotbomen en 
populierenbomenrijen. Een aantal dringen als groene 
vingers vanuit het buitengebied het stedelijke weefsel 
binnen en verbinden op die manier de stad met het 
buitengebied. Andere worden omsloten door (lint)
bebouwing en zijn open-ruimtekamers binnen het 
stedelijke gebied.  De landbouwkamers Hamelveld, 
Kloottiende, Galgstraat, Tweede Moerput en Hoge 
Bokstraat (als deel van Puyenbeke) worden aangeduid 
als stedelijke landbouwgebieden. De meeste overige 
landbouwruimten zullen in de toekomst ontwikkeld 
worden als woongebied of bedrijventerrein. De 
Winningen zal deels ontwikkeld worden binnen een 
gefaseerde gemengde ontwikkeling voor bedrijvigheid, 
woonproject en groen. Doorheen De Winningen 
is een ringgracht aangelegd in functie van de 
waterproblematiek van Sint-Niklaas. Deze ringgracht 
is op een zeer technische manier gerealiseerd en laat 
weinig ruimte voor oeverontwikkeling. 

1.  toekomstige ontwikkeling  
     verkaveling Clementwijk
2.  stedelijk landbouwgebied
     Hoge Bokstraat
3.  toekomstige ontwikkeling 
     verkaveling Watermolenwijk
4.  De Winningen, 
     toekomstige ontwikkeling 
     verkaveling + park + bedrijvigheid
5.  toekomstige ontwikkeling 
     lokaal bedrijventerrein
6.  landbouwgebied Puitvoet
7.  Hamelveld
8.  Kloottiende
9.  Tweede Moerput
10.Bellestraat-Zonneken
11.toekomstige ontwikkeling
     uitbreiding Europark-Zuid

bestaande situatie

open ruimtes / landbouwgebied

1.

2.
3.

4

5. 6.

7.
8.

9

11.

10

bedrijventerreinen



stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 15

hoofdgroenstructuurhoofdgroenstructuurhoofdgroenstructuur

De stedelijke groenobjecten omvatten parken, parken 
bij campussen, braakliggende terreinen, plantsoenen, 
een bufferbekken met ruimte voor natuurontwikkeling 
en sportterreinen. De totale oppervlakte aan groen, 
zowel toegankelijk als niet toegankelijk, bedraagt 
223,16 ha. 

Hiervan is enkel het recreatiedomein (1) De Ster te 
beschouwen als stadsgroen. Stadsgroen betreft groen 
dat vaak buiten de eigenlijke stad gelegen is, dient 
voor de hele stedelijke agglomeratie en een groot 
scala aan voorzieningen biedt. De Ster is echter niet 
vrij toegankelijk. 

Op stadsdeelniveau zijn de groenvoorzieningen 
van (3) SVK en het plantsoen van het (2) klaverblad 
E17 relevant. Onder stadsdeelgroen worden 
grootschalige groenvoorzieningen met verschillende 
groenvoorzieningen voor de bevolking van enkele 
wijken of van de hele stad beschouwd. Deze groen-
objecten zijn echter niet toegankelijk en/of omgeven 
door quasi onoversteekbare barrières. 

Groenzones voor recreatief gebruik, natuurbeleving en 
verpozing met oppervlaktes tussen 5 en 10 ha behoren 
tot het functieniveau wijkgroen. In het stedelijke 
gebied Sint-Niklaas gaat het over 6 groenobjecten 
met een totale oppervlakte van 41,43 ha. Het betreft 
(4) de campus St. Lucia, (5) het stadspark Romain 
de Vidtspark, (6) de groenvoorzieningen van het 
Kon. Fabiolapark, (7) het wachtbekken en bufferbos 
aan Vijfstraten, (8) het sportterrein Puyenbeke, (9) 
de begraafplaats Tereken en (10) Puitvoet. Deze 
groenzones zijn allen (deels) toegankelijk, zowel 
openbaar als semi-openbaar. 

De overige groenobjecten betreffen buurt- en 
woongroen. Het gaat over groen in de directe 
woonomgeving. 

bestaande situatie

stedelijke groenobjecten 

1.  De Ster
2.  klaverblad E17
3.  groenzone SVK
4.  St. Luciapark
5.  Romain de Vidtspark
6.  Kon. Fabiolapark  
7.   wachtbekken en bufferbos 
      aan Vijfstraten 
8.   sportterrein Puyenbeke
9.   begraafplaats Tereken
10. Puitvoet
11. omgeving Witte Molen

4.

7.

1.

5.

6.

10.

2.

9.

8.

3.

parken

sportvelden

natuurzone

braakliggend

bedrijventerreinen

11.
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hoofdgroenstructuurhoofdgroenstructuurhoofdgroenstructuur

De kern en de oudere wijken in het centrum worden 
gekenmerkt door een compact karakter waarin weinig 
ruimte is voor groen in het algemeen en openbaar 
groen in het bijzonder. Het openbare groen is er 
beperkt tot enkele parken. Deze parken scoren echter 
goed wat betreft voorzieningen en belevingswaarde. 
In de recentere wijken in de stadsrand is de situatie 
duidelijk afwijkend. Bij aanleg van deze wijken werd 
reeds een belangrijke openbare groenstructuur voor-
zien. Ook de hoeveelheid privaat groen is er in de 
regel groter. 

bestaande situatie

groene en groenarme wijken

1. a.
b.

c.

A.

C.

d.

e.

2.
3.

4.

D.B.

5.
6.

9.
10. 11. 12.

16. 1715.14.

13.

7.
8.

Centrumniveau:
1. Elisabethwijk
2. Fabriekswijk rond de Lindenstraat
3. Edmond Meertwijk
4. Priesteragiewijk
5. Wijk Parklaan
6. De Castrowijk
7. Moelandwijk
8. Westerbuurt
9. Paddeschoot-Watermolenwijk oost
10. Gazometerwijk
11. Driekoningenwijk, woontorens Bremstraat
12. Groot Kloosterland
13..Baenslandwijk
14. Tereken
15. Hogenakkerwijk
16. Koningin Fabiolapark
17. Destelwijk

zeer groenarme wijken

groene wijken

groenarme wijken

groenarme tot zeer groenarme wijken

Stadsrandniveau:
bestaande wijken:
A. Paddeschootwijk-west
B. Dillaartwijk
C. Clementwijk
D. Gustaaf De Ridderwijk

Nieuwe wijken:
a. stadsuitbreiding Bellestraat-
Zonneken
b. uitbreiding woonwijk Vijfstraten
c. stadsuitbreiding Clementwijk
d. Watermolenwijk
e. stadsuitbreiding De Winningen

*groenscore: waarde groene karakter van de wijk op basis van de terreininventarisatie; houdt rekening 
met zowel aanwezigheid van openbaar als privaat groen en met de al dan niet groene inkleding van 
het openbaar domein. Groenscore varieert van 1 (zeer groenarm) tot 7 (zeer groen). 
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Niveau kern
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Gezien het belang voor het gehele stedelijke weefsel, vormt de stadskern 
het focusgebied binnen deze studie. Het ambitieniveau wordt er dan ook 
een trapje hoger getild. 

De historische kern vormt een compact geheel van bewoning, voorzienin-
gen, horeca en kleinhandel. Het is een gebied met hoge beeldwaarde, com-
merciële en historische waarde. De Grote Markt en het station vormen cen-
trale polen verbonden door de Stationsstraat. De kern wordt gestructureerd 
door een historisch geometrisch wegenpatroon. Dit patroon van straten die 
radiaal vertrekken vanuit het station en eveneens stervormig aantakken 
rond het Regentieplein bepaalt de eigenheid ervan. Ook de (kleine) pleinen 
en groene ruimtes dragen bij tot de kenmerkende sfeer. 

De kern biedt talrijke mogelijkheden om te winkelen, cultuur op te snuiven, 
een hapje en een drankje te verbruiken of evenementen mee te maken. 
Om te winkelen is de Stationsstraat centraal gelegen. Deze kampt echter 
met een problematiek van leegstand van talrijke winkelpanden. Voor deze 
Stationstraat wordt actueel een visie tot herinrichting opgesteld. Op cul-
tureel vlak zijn er diverse musea en de sites van het cultuurcentrum en 
de kunst- en muziekacademie. Jaarlijks worden een aantal grotere even-
ementen georganiseerd. De Vredefeesten gaan door op de Grote Markt in 
september. De omvang van deze evenementen motiveert de aanleg van 
de Grote Markt als een grote verharde pleinruimte met groen aan de rand  
ervan. De kern kent talrijke kleine pleinen met cafés en terrassen, tavernes 
en restaurants.

inleiding
Kern

belangrijke entiteiten die het kerngebied bepalenstraten in het kerngebied

Stedelijke Corridor

1.  Spoorweglaan
2.  Leopold II-laan
3.  Hofstraat
4.  Richard Van Britsomstraat
5.  Stationsstraat
6.  Zamanstraat
7.  Vermorgenstraat
8.  Tabakstraat
9.  Ankerstraat 
10.Truweelstraat
11.Vijfstraten
12.De Gravestraat
13. Mercatorstraat
14. Regentiestraat
15.Casinostraat
16.Dr. Verdurmenstraat
17.Zwijgershoek
18.Collegestraat
19.Parkstraat
20.Grote Markt
21.Houtbriel
22.Apostelstraat
23.Kalkstraat
24.Plezantstraat

Markt

Markt

Regentieplein

Stationsplein

Regentieplein:
- het Regentieplein vormt een    
  cirkelvormige ruimte
- als oriëntatiepunt en 
  verdeelpunt naar de 
  verschillende centrumdelen
- knooppunt binnen het 
  historisch weefsel
- art nouveau-architectuur

Stationsstraat

Stationsstraat

driehoekige dries langgerekt plein cirkelvormige ruimte
Stadshart:
- de Grote Markt vormt een 
  driehoekige dries
- de Grote Markt met het    
  stadhuis, de kerk en het  
  Onze-Lieve-Vrouwplein 
  vormen het hart van de stad
- de historische radiale 
  wegenis komt hier samen
- het groene Onze-
  Lieve-Vrouwplein en de  
  verharde Grote Markt zijn   
  complementaire ruimtes

Stationsplein:
- het Stationsplein vormt 
  een langgerekte ruimte
- belangrijke toegang tot de 
  stadskern, bepaalt de   
  eerste impressie van de stad.

1.

2.

3. 4.
5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
14.15.

16.
17.

18.

19. 21.

22.
23.

24.
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algemeen

Grote Markt
De markt is niet enkel het historische centrum, maar de spil van het stede-
lijk weefsel. De belangrijkste administratieve diensten zijn er vertegen-
woordigd in het stadhuis. 

De heraanleg van de Grote Markt kaderde in 2005 in een stadsvernieu-
wingsproject waarbij onder het plein een ondergrondse parkeerstraat werd 
aangelegd. Rond de Grote Markt is een busbaan en eenrichtingsverkeer voor 
auto’s. Langs deze rijbaan zijn nog 57 bovengrondse parkeerplaatsen, 18 
laad- en losplaatsen en 3 motorfietsplaatsen aanwezig. Bij de herinrichting 
van de Grote Markt heeft het stadsbestuur bewust gekozen voor de aanleg van 
een groot, open en ruim plein opdat de Grote Markt optimaal kan functioneren 
als evenementenplein. Eén van de grootste activiteiten die hier worden 
georganiseerd, zijn de Vredefeesten waarbij op het plein luchtballonnen 
opstijgen. Aan de rand is een houten promenade om te flaneren en te 
verpozen, alsook de stijgpunten naar de ondergrondse parkeergarage. Aan 
de Grote Markt bevinden zich verschillende beschermde gebouwen. De 
historische gevels rondom de markt zijn boeiende, waardevolle elementen. 
De groenstructuur bepaalt slechts in beperkte mate de sfeer en het beeld 
van deze pleinruimte. 
Rondom de Grote Markt zijn vele horecazaken gelegen. Door de schaal van 
het plein hebben zij echter weinig impact op de sfeerbeleving op het plein 
zelf.
De Sint-Nicolaaskerk, gewijd aan de patroonheilige van de stad, staat aan 
de oostzijde van de Grote Markt. Deze is sinds 1971 beschermd. Aanslui-
tend bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenenkern aan het 
Onze-Lieve-Vrouwplein.

pleinruimtes in de kern: de Grote Markt - het Stationsplein - het Regentieplein

De slogan ‘Sint-Niklaas – van alle markten thuis’ 
duidt reeds het belang van de Grote Markt als hart 
van de stadskern. Sint-Niklaas is trots op zijn Grote 
Markt die als grootste marktplein in België een be-
langrijke troef biedt als locatie voor talrijke evenementen.      

Kern



GRONTMIJ november 2011 20

algemeen

Stationsplein
Het Stationsplein werd recent heringericht als strategisch project. Het mas-
terplan stationsgebied stelde zich tot doel een nieuwe stedelijke structuur 
voor de stationsomgeving te creëren met het nieuwe stationsplein als be-
langrijk structurerend element. Hierbij werd een langgerekte esplanade met 
groenvoorziening aangelegd. Behalve het vernieuwde publiek domein werd 
ook de stationsomgeving opgewaardeerd met nieuwe stedelijke functies 
zoals de bioscoop en het winkelcentrum, de heraanleg van het busstation, 
de bouw van een fietsenstalling en de ontwikkeling van een woonproject 
met kantoor- en handelsruimtes langs de Leopold II-laan. Op deze manier 
werden het station en het Stationsplein een moderne vernieuwde structuur. 

pleinruimtes in de kern: de Grote Markt - het Stationsplein - het Regentieplein

Kern
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algemeen

Regentieplein
Het Regentieplein is een zeer sfeervol plein in de stadskern. Het plein 
werd ontworpen in 1846. Het heeft een vijfhoekige vorm met centraal 
een cirkelvormig plantsoen met leibomen rond, waar een centraal monu-
ment geplaatst werd ter nagedachtenis aan de onafhankelijkheids-
strijders. Ter hoogte van het Regentieplein verknopen verkeersassen. 
Het vormt tegelijk een groen oriëntatiepunt en een rustpunt. De Regentie-
straat, die vanuit het Regentieplein aansluiting geeft op de Stationsstraat, 
is een straat met kwalitatief hoogwaardig vastgoed en enkele bijzondere 
handelszaken. Momenteel is de hoofdbestemming van de straat wonen. 

pleinruimtes in de kern:  de Grote Markt - het Stationsplein - het Regentieplein

Kern
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Groenobjecten in de kern
Op het eerste zicht lijkt de kern zeer groenarm. Binnen de dichte bebouwing 
en smalle straten is er weinig plaats voor openbaar en privaat groen. Nader 
onderzoek toont echter aan dat deze perceptie bijgesteld dient te worden. De 
historische kern beschikt namelijk over een aantal mooie historische tuinen, 
parken en binnenruimtes waar kwalitatief groen een plaats heeft. Vaak gaat het 
over ingesloten groene ruimtes die van de straatkant slechts beperkt zichtbaar 
zijn. Deze groene binnenruimtes stralen rust en stilte uit en hebben een 
hoge belevingswaarde. Het gaat hier over het Casinopark, het Museumpark, 
het Park Defauw, het park achter de Regentiestraat en het bospark Paters 
Minderbroeders.

1. Het Casinopark is eigendom van de vzw Casino en toegankelijk voor het 
publiek. Het is rond 1850 ontstaan samen met de bouw van het casino. Rond 
een centrale vijver staan bomengroepen in gazon ingeplant. 

2. Het Museumpark in de Zamanstraat is in 1878 ontstaan samen met de bouw 
van het aanpalende herenhuis van de familie Janssens de Varebeke. Het 
bestaat uit een centraal gelegen vijver omringd door gazon en met grote bomen 
op de parkranden. Er staan enkele bijzondere bomen zoals de Moerascypres 
en Trompetboom.

3. Het Park Defauw is niet publiek toegankelijk en is ingesloten tussen de 
Houtbriel en Stationsstraat. Het is eigendom van de familie Defauw die een 
aantal jaren geleden de intentie had om ouderenflats op te trekken in het hart 
van dit gebied, het Park Defauw daarbij toe te voegen als tuin en doorsteken 
te maken naar de Zamanstraat en Stationsstraat. Deze plannen zijn echter niet 
uitgevoerd. De parkaanleg dateert allicht van bij de ontwikkeling van dit gebied 
op het einde van de 19de eeuw. Sommige bomen zien er op zijn minst 100 
jaar oud uit. Heel fraai en opvallend is ook een dubbele rij bomen onmiddellijk 
achter de winkels van de Stationsstraat. 

4. In de Regentiestraat bevindt zich de tuin van de Salons voor Schone Kunsten 
in eigendom van de stad Sint-Niklaas. Dit park is weinig zichtbaar/beleefbaar 
vanop de straat door de smalle toegang die onopvallend tussen de gebouwen 
gesitueerd is. Er is bovendien geen aanduiding of signalisatie van het park. Het 
bestaat uit een centraal gazon met kunstwerk omringd met hoge beuken en 
struiken.

5. Het bospark Paters Minderbroeders is gelegen naast de kerk in de Tru-
weelstraat en naast de parking van de bibliotheek vanwaar het toegankelijk is. 
Het park is weinig beleefbaar vanop de straat. Het bestaat uit een soortenrijk 
bomenbestand met een dichte ondergroei.

algemeen

1. het Casinopark 
2. het Museumpark
3. het Park Defauw
4. de tuin Salons voor Schone Kunsten
5. het bospark Paters Minderbroeders

5.

1.

3

de Grote
Markt

2.
4.

Kern
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Sterkten en opportuniteiten

positief

1.

5.

9. 11.

2.

6.

10. 12.

3.

7.

4.

8.

1.  Voor de Stationsstraat wordt op heden een studie tot 
     herinrichting opgesteld.
2.  De Grote Markt is het grootste marktplein in Vlaan-
     deren, evenementenplein, met historische gebouwen 
     en gevels.
3.  Het Regentieplein ligt centraal binnen een historisch 
     stervormig stratenpatroon en wordt gekenmerkt door 
     een aangename sfeer en beeldwaarde. De structuur 
     en samenhang van deze straten geven de woonplek 
     een hoge belevingswaarde. Ook de art nouveau-
     architectuur draagt hiertoe bij.
4.  Het Park Defauw is een aantrekkelijke en rustige 
     groene ruimte in het kerngebied.
5.  Een groene binnenruimte als groene parel langs de 
     Regentiestraat.
6.  De kwalitatieve groene ruimte van het Museumpark 
     Zamanstraat sluit aan op de parking Zwijgershoek en 
     vormt zo een groene stapsteen tussen de Zaman-
     straat en Ankerstraat.
7.  De drukke Hofstraat wordt gekenmerkt door een 
     groenstructuur met relatief goede continuïteit, be-
     groening van parking en semi-openbaar groen bij 
     openbare gebouwen.
8.  Het Sint-Nicolaasplein: een sfeervolle, aangename 
     pleinruimte bij de Sint-Nicolaaskerk.
9.  Casinopark: een aangename, groene rustplek nabij 
     de Stationsstraat. 
10. De parking Zwijgershoek vormt een potentiële 
     doorsteek tussen de Zamanstraat en de Ankerstraat 
     aansluitend op het Museumpark. Deze doorsteek is 
     niet ontwikkeld.
11. Het Onze-Lieve-Vrouwplein is een pleinruimte met 
     kleinschalige groenstructuur en historische waarde 
     complementair aan de Grote Markt. 
12. Ook het bospark Paters Minderbroeders is een vrij 
     onbekende groene parel. Het is een zeer rustig park 
     met hoge beeldwaarde, gaat terug op historische
     tuin.

Kern

bron foto 12: bing.maps
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Uitdagingen en knelpunten

te ontwikkelen

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

1. Vanuit het Stationsplein dient de bezoeker zich te 
kunnen oriënteren richting stadscentrum. Doordat 
meerdere min of meer gelijkwaardige straten op dit plein 
uitkomen, is dit moeilijk. 
2. De Stationsstraat is de winkelstraat die de as vormt 
tussen ‘entree’ station en Grote Markt, ze heeft echter 
op heden een onvoldoende sterke beeldkwaliteit en laat 
onvoldoende toe zich te oriënteren.
3. Oriëntatie vanuit de Grote Markt is onvoldoende 
duidelijk. 
4. De kleine waardevolle groene elementen in het kern-
weefsel zijn vaak verborgen en onbekend.
5. Interessante groene ruimtes zoals het Park Defauw 
zijn ontoegankelijk.
6. Onvoldoende continuïteit van groenstructuren zoals 
in de Truweelstraat-Ankerstraat.
7. De aansluiting op de Hofstraat en de Plezantstraat ter 
hoogte van het Onze-Lieve-Vrouwplein is onvoldoende 
sterk. De groenstructuren lopen niet door, er is geen 
ruimtelijk-visuele ‘link’.
8. De ruimtelijke verbinding naar de omringende pleinen 
en ruimtes vanaf de Grote Markt is onduidelijk, bijvoor-
beeld Collegestraat.

Kern
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 Visie kern
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Kern

Museumtuin

Park Defauw

tuin Salons voor Schone Kunsten

bospark 
Paters Minderbroeders

Casinopark

De sterkte van de kern van Sint-Niklaas situeert zich in de stedenbouwkundige 
structuur, de historiek en de architecturale elementen. De sfeer van dit weefsel 
en de woonplek vraagt niet om een uitgebreid bijkomend groenareaal, eerder 
om het ‘zichtbaar’ of ‘kenbaar’ maken van de aanwezige groene elementen. 
Het groen kan bijdragen tot het creëren van sfeer of van een uitstraling. Het 
gaat hierbij over kwaliteit van groen en groen op strategische locaties. 

De visie gaat uit van de volgende thema’s:

 Visie

- schakelfunctie van pleinen
Sint-Niklaas heeft een zeer interessante structuur waarbij 
diverse pleinruimtes een belangrijke schakelfunctie ver-
vullen: de Grote Markt, St.-Nicolaasplein, Schouwburg-
plein, Onze-Lieve-Vrouwplein, Regentieplein, Stations-
plein en Zwijgershoek. Er wordt ingespeeld op de sfeer 
en dynamiek van deze pleinruimtes.

-  zichtbaar/kenbaar maken van aanwezige parken
De kleine, vaak onbekende, groene ruimtes worden 
niet voor niets als ‘groene parels’ omschreven. Het 
zijn ruimtes met belangrijke kwaliteiten. Het behoud 
en verder ondersteunen van deze ruimtes vormt 
een belangrijk aspect. 

- stratenpatroon, verbinden waardevolle plekken
Door een gedifferentieerd omgaan met het 
stratenpatroon worden waardevolle plekken 
verbonden tot een samenhangend kwalitatief ge-
heel. Hierbij wordt uitgegaan van de ruimtelijke 
potentie van de relevante straten.

- toegangen en oriëntatie
Fijne, puntsgewijze ingrepen. Vooral daar waar 
men het stadshart nadert of belangrijke ruimtes 
die de identiteit van Sint-Niklaas vormen, kan 
men groenelementen strategisch inzetten. 

1. 2. 3. 4.

Ankerstraat

Truweelstraat

Plezantstraat

Hofstraat

Parklaan

Spoorweglaan

Grote Markt

Onze-Lieve-
Vrouwplein St.-Nicolaasplein

Zwijgershoek

Regentieplein

Stationsplein

Plezantstraat

Hofstraat

Parklaan

Station

Regentieplein

Schouwburgplein
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 Visie schakelfunctie van pleinen1.

De groenstructuur van de Grote Markt bestaat uit bomenrijen en 
grassenborder aan de rand van de pleinruimte, een groenstructuur 
langs de stijgpunten van de ondergrondse parking en puntsgewijze 
groenelementen. De verschillende groenelementen zijn er strategisch 
geplaatst en hebben betekenis doordat ze de verblijfskwaliteit 
accentueren. Op het erfgedeelte moeten de bomen een voldoende 
omvang hebben om hun betekenis ten volle naar voren te laten 
komen. Door een beperkte beschikbare wortelruimte is dit op heden 
een knelpunt. 
Om de uitgangen van de Grote Markt te accentueren zijn glazen luifels 
geplaatst. 

Het Onze-Lieve-Vrouwplein vormt de meer besloten, groene tegenpool 
van de open pleinruimte Grote Markt waarbij het stadhuis en de kerk 
als het ware de ‘scharnieren’ ertussen vormen. Ondanks de belangrijke 
strategische functie en historische waarde van het plein, profileert het 
Onze-Lieve-Vrouwplein zich onvoldoende als waardevolle tegenpool. 
De groenstructuur is er te heterogeen, vertoont te weinig samenhang 
en de geparkeerde auto’s op het plein doen afbreuk.

Het Schouwburgplein is een groenarme, rustige besloten binnenruimte 
met op heden een aantal parkeerplaatsen.   

Het recent heringerichte Stationsplein werd opgevat als een 
hoogwaardige verblijfsruimte. Hierbij werd geopteerd voor een 
overzichtelijke esplanade met hoogstammige bomen. 

Het Regentieplein is de centrale pleinruimte binnen een historisch 
wegenpatroon. Het is dan ook een plein met een belangrijke oriëntatie- 
en verdeelfunctie. De beeldwaarde wordt bepaald door de leiplatanen 
die het plein benadrukken en de Platanen op de straathoeken. Gezien 
hun esthetische waarde, zijn deze bomen belangrijke te behouden 
elementen. In de straten die aansluiten op het Regentieplein hoeft niet 
zozeer gezocht te worden naar mogelijkheden tot een substantieel 
bijkomend groenaanbod. Het gebied ontleent zijn troeven vooral 
aan de bijzondere architectuur en sfeer. Groen dient hierbij eerder 
de oriënterende en verbindende functie te ondersteunen. Eerder 
kleinschalige groene elementen in de omliggende straten zorgen voor 
een visuele relatie met en oriëntatie naar het Regentieplein.

De parking Zwijgershoek is vooral belangrijk gezien zijn strategische 
ligging als verbinding tussen de museumtuin in de Zamanstraat en de 
Ankerstraat. De groenstructuur van de parking is op heden vrij beperkt 
en is ondergeschikt aan de parkeerfunctie. Het opwaarderen ervan tot 
groene ruimte met voldoende verblijfskwaliteit, kan resulteren in een 
volwaardige groene doorsteek. 

Grote Markt Sint-Nicolaasplein StationspleinRegentieplein SchouwburgpleinOnze-Lieve-Vrouwplein Zwijgershoek

Grote Markt

Onze-Lieve-
Vrouwplein Sint-Nicolaasplein

Regentieplein

Stationsplein

Zwijgershoek

Kern

Schouwburgplein

bron: bing.maps
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Museumtuin

Park Defauw

tuin Salons voor Schone Kunsten
Regentieplein

bospark 
Paters Minderbroeders

Casinopark

Rom.de Vidtspark
is dicht bij de kern gelegen

Regentieplein Casinopark Tuin Salons voor 
Schone Kunsten

Museumtuin Park Defauw Bospark Paters Minder-
broeders

 Visie zichtbaar/kenbaar maken van aanwezige parken2.

In de kern zijn gezellige pleinen en parken aanwezig, maar vaak 
niet voldoende zichtbaar. Het toegankelijk maken en verbinden 
van deze elementen, als groene stapstenen of plekken binnen een 
netwerk draagt bij tot de sfeer van het kernweefsel, de beleving en 
doorsteekbaarheid ervan en het zichtbaar maken van deze verborgen 
groenstructuren. Dat laatste heeft als belangrijke troef dat het draagvlak 
voor de instandhouding ervan verhoogt.

Het gaat onder meer om:
- Het Casinopark is een kwalitatieve groene ruimte gelegen tussen 
de Casinostraat en de Stationsstraat. Het park is vanuit deze beide 
straten publiek toegankelijk. Ondanks de ligging nabij de druk 
bezochte winkelstraat, is het een erg rustige ruimte. Actueel wordt 
het samen met het historische voormalige Casino gerenoveerd. Bij 
de herinrichting van de Stationstraat en gezien de ligging aan het 
zogenaamde ‘winkel-wandelgebied’ komt dit park meer in de kijker 
te staan. De aankleding dient uit te nodigen voor verpozen na het 
bezoek van culturele voorzieningen of tussen het winkelen door. 

- De Tuin van de Salons voor Schone Kunsten is een vrij klein, 
ingesloten park aan de Regentiestraat. Het is een zeer rustige, 
kwalitatieve groene ruimte met hoge beeldwaarde. Dit openbare park 
is echter amper gekend. De ingesloten ligging, achter de Speelotheek 
en woningen, draagt hiertoe bij.  

- Het Park Defauw is een grote tuin gelegen achter de BNP-
Paribas-parking. Deze 0,4 ha grote historische tuin is niet publiek 
toegankelijk. Het gedeeltelijk of geheel openstellen ervan, betekent 
een belangrijk bijkomend groenelement voor de bewoner van de kern 
en draagt bij tot de ruimtelijke kwaliteit van het commerciële centrum/
winkelwandelgebied. 

- De Museumtuin aan de Zamanstraat betreft de historische tuin 
van het Mercatormuseum. Ook dit park heeft een hoge beeld- en 
belevingswaarde en vormt een rustige groene ruimte in de kern. De 
visie voor dit openbare park gaat uit van het verder bekend maken 
ervan. 

- Het bospark Paters Minderbroeders omvat een oude tuin bij het 
klooster. De ingang aan de straatkant is afgesloten en amper zichtbaar. 
Het bestaat uit een soortenrijk bomenbestand met dichte ondergroei.

Deze groene parels hebben elk een eigen identiteit, een eigen sfeer 
en vormen individuele groene eilandjes. Om deze identiteiten op een 
hoger niveau plaats te geven binnen de globale stedelijke structuur 
van de stadskern kan een gemeenschappelijke ‘huisstijl’ voor de 
voorzieningen overwogen worden. In ieder geval zou minstens telkens 
een naamplaat als openbaar park aangebracht kunnen worden met 
een vaste stijl. 

Kern
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 Visie stratenpatroon - verbinden van waardevolle plekken3.

Het zichtbaar maken van waardevolle parken en pleinen is niet 
voldoende om deze ook gekend te maken. De bezoeker dient naar 
deze locaties geleid te worden. Om dit te realiseren moeten de tot 
nu toe individuele locaties geïntegreerd worden in een verbindend 
netwerk. Hiertoe worden zowel vlakvormige verbindende elementen 
als lineaire verbindende elementen gebruikt.

Om als schakel binnen dit netwerk te functioneren, dient de parking 
Zwijgershoek als kwalitatieve groene ruimte ingericht te worden. Deze 
vormt dan een verbinding tussen de Zamanstraat en de Ankerstraat, 
die aantakt op het Park Defauw.

Lineaire verbindende elementen ontstaan door het introduceren van 
groenelementen in de straatprofielen. In de kern zijn opportuniteiten 
om lineaire groenstructuren te ontwikkelen vrij beperkt als gevolg van 
het compacte karakter van de bebouwde ruimte. De groenstrategie 
wordt daarom gedifferentieerd naargelang de ruimtelijke potenties van 
de wegenis. 

Complementair hieraan kunnen de verbindingen ook op een subtielere 
manier gerealiseerd worden door een langzaamverkeersnetwerk.

Casinostraat Prins Albertstraat Regentiestraat Regentiestraat Vermorgenstraat Zamanstraat

Radiale stratenpatroon verbindt 
de verschillende, vaak verscholen 
gelegen parkjes.

1. Regentiestraat
2. Casinostraat
3. Zamanstraat
4. Vermorgenstraat
5. Prins Albertstraat

1.

4.

3.

5.2.

Kern
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 Visie stratenpatroon - verbinden van waardevolle plekken3.

Stationsstraat

Aandachtspunten Stationsstraat
De Stationsstraat vormt de spil tussen de Grote Markt en het 
Stationsplein. Het is de belangrijkste winkelstraat van Sint-Niklaas. 
Op heden is het echter een zeer lange winkelstraat met een 
verouderde inrichting van het openbaar domein, met weinig groen- of 
sfeerelementen. Het vastgoed in de Stationsstraat bestaat uit een mix 
van historische en moderne panden. Verschillende panden hebben 
een beperkte uitstraling of beeldkwaliteit, met uitzondering van 
enkele historische panden die charme en karakter uitstralen zoals het 
voormalige Casino (met bijhorend park) en het gebouw van de Salons 
voor Schone Kunsten. 

Het aandachtspunt is de aansluiting en toegang vanop het Stationsplein 
naar de Stationsstraat en uiteindelijk naar de Grote Markt.

Voor de Stationsstraat wordt een visie tot herinrichting uitgewerkt 
(Grontmij – in opmaak). De toekomstvisie voorziet in voldoende 
aandacht voor sfeerbeleving, groenvoorzieningen, rustpunten, ruimte 
voor voetgangers,… en in een verkeersvrij of verkeersluw karakter. 
Dit gebeurt door het creëren van een esplanade, plek, plein, door 
terrasmogelijkheden en door het verhogen van de toegankelijkheid. 
Een rustig, uniform materiaalgebruik verhoogt de uitstraling. 

Stationsstraat

Kern
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Stationsplein Parklaan 
komt uit op de Grote Markt

Onze-Lieve-Vrouwplein 

 Visie

Toegangen bepalen de eerste indruk van de stadskern. Ze geven 
een gevoel weer, weerspiegelen de identiteit en dienen de bezoeker 
te geleiden. Op deze manier zijn ze van groot belang om het 
samenhangend kwalitatief geheel dat de kern is, te presenteren. 

De belangrijkste toegangen relevant op niveau van de kern zijn:
- binnenkomst via het station en Stationsplein;
- Parklaan komt uit op de markt;
- Plezantstraat en Hofstraat komen uit bij het Onze-Lieve- 
  Vrouwplein.

Het betreffen zowel toegangen voor gemotoriseerd verkeer en 
fietsverkeer als voor de openbaar vervoergebruiker die zich via het 
station te voet naar de kern beweegt.

Belangrijke aspecten van deze toegangen zijn:
- beeldkwaliteit, uitstraling: bepalen de eerste indruk van het gebied 
  en bijgevolg de aantrekkingskracht en kwaliteit ervan;
- oriëntatie en logische samenhang: ze moeten de bezoeker op een 
  logische wijze sturen of geleiden.

toegangen en oriëntatie4.

de Grote
Markt

Parklaan

de Grote
Markt

Onze-Lieve-Vrouwplein

Stationsplein

Kern
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Ondanks de vernieuwing van het Stationsplein komt de relatie tot de bin-
nenstad onvoldoende tot uiting. De bezoeker die de stad via het station 
binnenkomt, heeft moeite om zich te oriënteren door de perceptie van ge-
lijkwaardige assen die op dit plein aantakken. Het hogere functionele be-
lang van de Stationsstraat, als verbinding naar het ‘stadshart’ komt niet tot 
uiting. Er is vb. geen gelijkheid in materiaalgebruik van markt, Stations-
straat en Stationsplein. Om ervoor te zorgen dat de stedelijke identiteit 
transparanter wordt, is een duidelijke oriëntatie nodig. 
Dit is een aspect dat meegenomen wordt bij de herinrichting van de 
Stationsstraat.

 Visie

Parklaan

Parklaan

Voor de autobezoeker die zich via de snelweg naar de kern verplaatst, 
is de N16 Parklaan de belangrijkste toegang. Hierbij gaat het profiel van 
de N16 over van een brede 2 x 2 wegzate met verkeersgeleidend groen 
op de middenberm naar een smaller profiel (1 x 1 voor autoverkeer en 1 
x 1 voor busbaan) zonder groen. Waar de Parklaan op de Grote Markt 
uitmondt, wordt de bezoeker onthaald door het monumentale beeld ‘het 
Woord’. Het verkeer wordt er vervolgens rondom de Grote Markt geleid.  
De overgang Parklaan – Grote Markt is echter vooral een verkeerskundige 
en infrastructurele overgang. Het knelpunt situeert zich vooral op de ge-
voelsmatige overgang van de Parklaan - als toegangsroute tot de kern 
- naar de Grote Markt die zich voor de bezoeker ontplooit. 
Een visie op dit punt als ‘toegang’ impliceert een visie op de gehele 
Parklaan N16 vanaf de E17. Ook op niveau ‘centrum’ en niveau ‘stadsrand’ 
komt het belang van de N16 en de ‘toegangen’ of ‘poorten’ die zich erop 
situeren, naar voren. De integrale visie op de N16 wordt daarom op niveau 
‘stadsrand’ aangehaald. 

toegangen en oriëntatie4.

Stationsplein

Stationsplein

Kern
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Onze-Lieve-Vrouwplein 
Zowel de Plezantstraat als de Hofstraat sluiten aan op het pleintje aan de 
parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Bijstand der Christenenkerk. Hoewel dit 
punt een belangrijke westelijke toegang vormt, heeft het geen bijzondere 
beeldwaarde noch uitstraling. De materiaalkeuze, beplantingen, inrichting 
van Hofstraat, Plezantstraat en pleintje vertonen geen onderlinge relaties. 
Groen kan hierbij als binding fungeren en zo de onderlinge relaties 
verduidelijken. 

De Hofstraat is groen aangekleed door laanbeplanting en kleinere 
groenelementen langs de weg. Dit heeft een belangrijke beeldwaarde.  

 Visie toegangen en oriëntatie4.

Hofstraat-Plezantstraat Onze-Lieve-Vrouwplein Onze-Lieve-Vrouwplein

Kern
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Acties kern
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Acties

parking Zwijgershoek als pleinruimte en groene doorsteek

zichtbaar/kenbaar maken van de parkruimtes verbinden parken door vergroening radiaal 
stratenpatroon

Stationsstraat reeds in planvorming

openstellen Park Defauw

* wandelroutes kunnen groen netwerk versterken

leesbaarheid Stedelijke Corridor versterken
meer eenheid in groenstructuur, 
actie zie centrumniveau

Onze-Lieve-Vrouwplein
meer eenheid in groenstructuur

Kern

vergroening Grote Markt
Actie K.1.1

Acties K.2.1, K.4.2

Actie K.2.2

Acties K.1.2, K.4.1

Actie K.2.3

Actie K.1.3

Acties K.3.3, K.3.4

Acties K.3.1, K.3.2

openstellen Bospark Paters Minderbroeders
Actie K.2.3
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Acties Vergroening Grote Markt

De Grote Markt werd recent heraangelegd binnen 
een stadsvernieuwingsproject. Hierbij werd geop-
teerd voor een groot, open en ruim plein dat kan 
fungeren als evenementenplein. 

De groenvoorzieningen binnen dit ontwerp om-
vatten bomenrijen en grassenborder aan de rand, 
groen langs de stijgpunten van de parking en 
puntsgewijze groenelementen.

Omdat de doorwortelbare ruimte voor de bomen 
aan de rand te beperkt is, en door de negatieve 
invloed van strooizout, is de vitaliteit van deze 
bomen ondermaats. Een structurele oplossing 
voor deze problematiek is niet evident. De onder-
grondse ruimte is er namelijk zeer beperkt door 
de aanwezigheid van ondergrondse infrastruc-
turen en leidingen. 

Actie K.1.1.

Kern

Toch zijn er voor de Grote Markt een aantal moge-
lijke oplossingsscenario’s waarbij deze enigszins 
vergroend wordt zonder de opzet van het steden-
bouwkundig ontwerp en de beleving van de open 
stedelijke ruimte in het gedrang te brengen. 

Afhankelijk van de beoogde klemtonen, kan in-
gespeeld worden op het versterken van het poort-
effect of het versterken van de ontmoetingsfunctie, 
pleinfunctie. 

leibomen
 

poorten benadrukken

ontmoeting onder de boom

locatie “marktboom” langs één van de randen van het plein, geen hinder bij evenementen op de markt

groenelement/
groenstructuur

optie: versterken poorteffect

groenelementen of structuren
benadrukken de poorten naar 
de centrale pleinruimte

optie: ontmoetingsplek

plaatsing van één enkele grote 
solitaire boom, in speciale con-
structie die vormgegeven kan 
worden op een manier dat die 
tevens als zitelement kan 
dienen en “meeting point”

ontwerpmiddelen o.a.:

grote solitaire boom
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Acties Onze-Lieve-Vrouwplein  -  meer eenheid in groenstructuur

haag scheidt functies 
(voet/fietspad - snelverkeer)

ontwerpmiddelen o.a.:

Schematische weergave voorstel:
groenstructuur ondersteunt de 
wegenis/de Stedelijke Corridor.

Het Onze-Lieve-Vrouwplein zal als 
een integraal project bekeken 
moeten worden waarin de groen-
structuur een belangrijke rol kan 
spelen om de ruimtelijkheid en 
samenhang te versterken.

Actie K.1.2.

Actie K.4.1

schematische weergave huidige situatie:
versnippering van het groen,
geen continuïteit /aansluiting

Kern

Stedelijke Corridor

Stedelijke Corridor

Bij het plannen van duurzame groenstructuren 
is het van belang om rekening te houden met 
aspecten zoals boomsoortenkeuze, ruimtelijke 
implicaties, inpasbaarheid, zichtbaarheid van 
de gebouwen en beleidsaspecten. 

Een bomenbeleids- en beheerplan is een 
relevant instrument. Aanbevelingen en richt-
lijnen voor de aanleg van bomen zijn beschreven 
in het ‘Vademecum Bomen’ (ANB 2008).

Onze-Lieve-Vrouwplein in relatie met concept 
van de Stedelijke Corridor

enkele solitaire bomen
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Acties Zwijgershoek realiseren van een groene doorsteek

schematische weergave huidige situatie:
geen begeleidend groen van de doorsteek

schematische weergave voorstel:
vergroenen van de doorsteek, gezien de beperkte 
ruimte zullen op enkele strategische plekken bomen 
aangeplant worden, verder moet integraal bekeken 
worden waar mogelijk groene schermen, leibomen of 
bomen met een zeer smalle habitus toegepast kunen 
worden

enkele solitaire bomen 
(b.v in/uitritten markeren)

ontwerpmiddelen o.a.:

Actie K.1.3

Stedelijk Museum 

Za
m

an
st

ra
at

An
ke

rs
tra

at

Stedelijk 
Museum 

serviceflats

serviceflats

zijde met nieuw geplande ontwikkeling

groen 
parkeerplein

plaatsen, waar mogelijk, 
van enkele smalle bomen

Kern

“De wanden van het binnengebied Zwijgershoek zijn niet op 
schaal en visueel weinig sprekend. Ze bieden geen kwali-
tatieve omkadering voor de binnenruimte. Reeds in 2003 
werd een stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de 
Zwijgershoeksite. Deze werd in 2010 verder uitgewerkt in 
het zogenaamde ‘Gabarietenplan Zwijgershoek’. 
De parking krijgt hierbij meer een pleinfunctie. Hierbij wordt 
enerzijds de museumtuin doorgetrokken tot aan het gebouw 
van het Stedelijk Museum. Deze tuin wordt hierbij opgevat 
als verbindend element en krijgt een publiek en dynamisch 
karakter. Anderzijds wordt een flexibel groen parkeerplein 
voorzien”. 

smalle habitus
 

leibomen
 

groenscherm

An
ke

rs
tra

at
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Ontwerpdossier ‘heraanleg Stationsstraat’
Vanuit het groenplan kunnen aandachtspunten voor het ontwerpdossier 
‘heraanleg Stationsstraat’ geformuleerd worden, met name: 

- het zichtbaar en kenbaar maken van het Casinopark vanuit de  
  Stationsstraat;

- de aansluiting en toegang vanop het Stationsplein naar de 
  Stationsstraat.

Acties Casinopark kenbaar maken vanuit de Stationsstraat; groene toegang Stationsstraat

Actie K.2.1 

Actie K.4.2

Kern

Stationsstraat

Station

Casinopark



GRONTMIJ november 2011 40

Casinopark

Park Defauw

Museumtuin

Regentieplein

tuin salon voor Schone Kunsten

bospark Paters Minderbroeders

Acties Zichtbaar / kenbaar maken van de parkruimtes

kuipplanten hangende bloembakesthetische bak

Om de verscholen parkruimtes meer 
kenbaar te maken, kan een  signali-
satie aangebracht worden.
Een huisstijl ontwikkelen voor de 
signalisatie geeft naast bewegwijze- 
ring tevens identiteit. 

Kuipplanten in verschillende vormen 
kunnen op bepaalde locaties de aan-
dacht vestigen. De beplanting kan 
seizoensgebonden zijn.
Deze vorm van groentoepassing vergt 
echter een intensievere beheersvorm.

Actie K.2.2 

Actie K.2.3

Kern

Daarnaast is het wenselijk om de dia-
loog op te starten over het openstellen 
van op heden ontoegankelijke, private 
groene elementen. In de kern gaat het 
meer bepaald over het Bospark Paters 
Minderbroeders en het Park Defauw.
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Acties Wandelroutes kunnen groen netwerk versterken, ‘groene wandeling’

Actie K.3.1

Actie K.3.2

Kern

wandeling  
geschiedenis
Sint-Niklaas 

wandeling
Art -Deco

wandeling 
Sint Niklase
Erfgoed

boekjes van wandelingen in Sint-Niklaas

Doorheen het centrum zijn reeds drie wandelroutes uitgestippeld: de 
Art Deco-wandeling, de route ‘wandelen door de geschiedenis van 
Sint-Niklaas’ en de route ‘het Sint-Niklase erfgoed’. 

De wandelroutes in de kern kunnen verder ‘opgeladen’ worden met de kleine, waardevolle 
groenelementen die het gebied rijk is. Dit kan door de routes te behouden, maar de groene 
ruimtes die erlangs liggen op het wandelplannetje als park aan te duiden en te benoemen. 

De bestaande routes kunnen uitgebreid worden met kleine lussen zodat ook overige kleine 
parkjes aangedaan worden.

Ook kan een volledig nieuwe route met deze groene parels als thema uitgewerkt worden. Dit 
kan een soort ‘groene wandeling’ zijn van het ene verborgen groene pareltje naar het andere, 
opgehangen aan de cultuurhistoriek en erfgoedwaarde van het geheel. 
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Zoals eerder geschreven, hoeft niet gezocht te worden naar een 
substantieel bijkomend groenaanbod. Het gaat eerder over het 
realiseren van een groene sfeer door strategische inzet van groene 
elementen die op subtiele wijze de parkjes verbinden. 

1. Regentiestraat
2. Casinostraat
3. Zamanstraat
4. Vermorgenstraat
5. Prins Albertstraat

1.

4.

3.

5.2.

Acties Verbinden parken door vergroening radiaal stratenpatroon

leistructuur / snoeivorm of ranke habitus 
voor smalle straatprofielen (*hierbij aan-
dacht voor beheersvorm bij keuze tussen 
deze type aanplant )

smalle habitus
 

leibomen
 

- De Prins Albertstraat wordt gekenmerkt door waardevolle Art-Deco 
  gevels. Om de zichtbaarheid van deze gevels te behouden, dienen 
  opgaande groene elementen er zeer omzichtig geplaatst te worden. 

- De Regentiestraat, Zamanstraat en Casinostraat zijn smalle 
  straten, waar geen bomenrijen voorzien kunnen worden. Daar 
  wordt strategisch omgegaan met lineair groen, gevelgroen 
  gestimuleerd en worden solitaire groenelementen als visuele 
  ‘linken’ aangebracht.

- De gemeente kan een actief beleid voeren op het stimuleren van 
  gevelgroen (echter niet op waardevolle te vrijwaren gevels). Hiertoe 
  kan b.v een subsidiereglement uitgewerkt worden.

Radiale stratenpatroon verbindt de verschillende, vaak 
verscholen gelegen parkjes.

Actie K.3.3. 

Actie K.3.4.

gevelgroen geveltuintje

hangende bloembak

Kern

kuipplanten
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Niveau centrum
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inleiding

Het stadscentrum vormt een volgende ‘schil’ rond de kern. Het gaat om 
een dichtbebouwd woongebied dat gericht is op de kern en er morfologisch 
moeilijk van te onderscheiden is. Tussen de woonwijken zijn een aantal 
voorzieningencampussen verweven en situeren zich belangrijke parken en 
groene ruimtes. Het centrum wordt doorsneden door de Parklaan N16 die als 
noordwest-zuidoost gerichte verkeeras de impressie van zowel centrum als 
kern bepaalt.

stratenpatroon

wijken voorzieningen

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.3. 4.

5.
6. 7. 8.

9.

10.

10.

11
12

1314

scholen

ziekenhuis

overige

1.   Vrije Basisschool
2.   Vrije Technische Scholen
3.   Scholencampus Collegestraat - Hofstraat 
4.   Rust- en Verzorgingstehuis Hofstraat
5.   Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus
6.   Vrije Basisschool en Technisch Instituut Nieuwstraat
7.   Stadspark
8.   Algemeen Ziekenhuis, OCMW en Technisch Instituut Sint-Carolus
9.   Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis St. Lucia, 
      scholen Berkenboom, Zorgcentrum De Ark
10. Koninklijk Atheneum
11. Shopping center

1. Parklaan
2. Plezantstraat
3. Driekoningenstraat
4. Vijfstraten
5. Antwerpse Steenweg
6. Raapstraat
7. Singel
8. Prins Boudewijnlaan
9. Koningin Astridlaan
10.Prinses Jos. Charlottelaan
11.Hospitaalstraat
12.Brugsken
13.Hertjen
14.Tereken

Centrum

1.
2.

3.
4.

5.
6.

9.

10.
11. 12.

16.
15.14.

13.

7.8.

groene wijk

groenarme wijk

zeer groenarme wijk

1.  Elisabethwijk
2.  Fabriekswijk rond de Lindenstraat
3.  Edmond Meertwijk
4.  Priesteragiewijk
5.  Wijk Parklaan
6.  De Castrowijk
7.  Moelandwijk
8.  Westerbuurt
9.  Paddeschoot Watermolenwijk oost
10. Gazometerwijk
11. Driekoningenwijk, woontorens Bremstraat
12. Groot Kloosterland
13. Baenslandwijk
14. Tereken
15. Hogenakkerwijk
16. Koningin Fabiolapark, met ten zuiden 
      aansluitend de Destelwijk

11.
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(8) In de Abingdonstraat is een ruime braakliggende zone gelegen voor 
uitbreiding van het OCMW. Deze is niet publiek toegankelijk. 

(9) Buurtgroen in de Abingdonstraat – Gorinchemstraat.

(10) De scholencampus Parklaan beschikt over een private 
groenstructuur.

(11) Het Peter Benoitpark als buurtpark in de gelijknamige wijk. Er zijn 
volkstuinen aanwezig.

(12) Het stadspark – Walburgpark – Romain de Vidtspark bestaat 
uit een parkzone in Engelse stijl rondom het Walburgkasteel en een 
boszone. De kiosk en het park zijn beschermd.

(13) Het semi-openbaar groen met parkbosje van het Algemeen 
Ziekenhuis. 

(14) Het sportcentrum Witte Molen is, zoals de naam het zegt, gelegen 
rondom het monument de Witte Molen. De contextwaarden van dit 
monument is er echter beperkt. 

(15) Parkzone rond de kerk en de school aan de Magnolialaan en 
Goudenregenlaan.

(16) De scholencampus Breedstraat beschikt over een ruime groenzone 
met sportaccomodatie. Deze groenzone is niet publiek toegankelijk. 

(17) In de Madeliefjesdreef situeert zich een braakliggend terrein. 

(18) Braakzone met volkstuinen Lindenstraat.

(19) Het Park E. Meerstraat is een aantrekkelijk buurtpark met 
speelheuvels en banken in een groen kader. 

(20) Campus van het St.-Luciaziekenhuis met uitgebreide en zeer 
verzorgde groenvoorzieningen.

(21) Prins Leopoldplein.

(22) Koningin Elisabethplein. 

(23) Ruime plantsoenen aan de parking ten noorden van het station. 

Groenobjecten in het centrum 
(1) Met zijn 8 ha is de parkbegraafplaats Tereken een van de grootste 
groenelementen van de stad. Het is een ommuurd kerkhof met grote 
monumentale dreven en gazon. Het gebied is afgeschermd door een 
groenbuffer van dicht struweel. 

(2) Het Adolf Daensplein, Sint-Jansplein en het park ten zuiden 
ervan vormen ruimtelijk een ensemble. Het Sint-Jansplein bestaat uit 
een groot gazon met grote oude platanen. Het Adolf Daensplein is 
recenter en bestaat uit ecologisch beheerd gazon met een organische 
padenstructuur en heuveltjes. De randen zijn afgewerkt met hagen en 
vasteplantenborders. In het gazon zijn verspreid bomen aangeplant. 
Ten zuiden daarvan aan de Schongaustraat bevindt zich nog een 
parkdeel met basketbal en voetbalveld. Hier zijn struiken aanwezig aan 
de randen.

(3) Het wijkpark aan de Kaarsenmakerstraat-Zeeldraaierstraat 
omvat een ruim grasplein met mogelijkheden voor voetbal en een 
kleinere ecologisch beheerde zone. Het is ook voorzien van een 
basketbalterrein. 

(4) In de wijk ‘Stanislaw Mazcekpark’ is een klein volkstuincomplex 
gelegen. De volkstuintjes in deze wijk zijn klein en het complex geeft 
een ongeordende indruk.

(5) Het Reynaertpark dat aansluit op het Stanislaw Mazekpark heeft een 
mooie parkstructuur rond en tussen de woonblokken en privaatwoningen. 
Het groen bestaat uit een bufferbos naar het koopcentrum en gazons 
afgewerkt met struiken en bomen tussen de woningen. Tussen de 
woonblokken bevinden zich een tennisveld en rustzone.

(6) In de Destelwijk werd recent een wijkpark ingericht met speeltuigen 
en met een zone voor natuurontwikkeling. Dit park is waardevol zowel 
wat betreft ruimtelijke kwaliteit, natuur, uitrusting en beeldwaarde.

(7) Het Koningin Fabiolapark is opgetrokken rond vijf grote woontorens 
aan de ingang van de stad. Het park is gescheiden van de drukke 
Parklaan door buffergroen dat ecologisch wordt beheerd. Centraal in 
het park bevindt zich een ruime recreatieve zone met sportvelden en 
een speeltuin. Deze zone is omzoomd door bomen en hagen. Aan de 
noordoostzijde zijn een vijver met bosje aanwezig.

3. 4.

5.
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1617181920
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8.

7.
2.

1.

Figuur uit databank groeninventarisatie. De kleurcodes corresponderen met 
groentypologieën. 

6.
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algemeen

  1. het Romain de Vidtspark
  2. parkbegraafplaats Tereken
  3. het 1,7 ha grote park van het hospitaal Maria Middelares
  4. de campus van het APZ Sint-Lucia 
  5. restruimte Madeliefjesdreef
  6. de scholencampus Breedstraat
  7. het Hendrik Heymanplein
  8. het Hendrik Heymanplein
  9. volkstuintjes
10. het sportcentrum De Witte Molen
11.  N16 Parklaan-Plezantstraat
12. groen Abingdonstraat
13. Koningin Fabiolapark
14. Geraniumstaat
15. scholencampus Watermolen
16. Singel

voorbeelden van groenobjecten in het centrum 1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.

Centrum
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1.  Aanwezigheid van grote groenelementen in het centrum 
     zoals het Stadspark.
2.  Groene karakter van onder meer de Priesteragiewijk.
3.  Goede uitrusting pleinen en parken, zoals in de Abingdonstraat. 
4.  P. Benoitpark met kwalitatief groen op wijkniveau.
5.  Ecologisch groenbeheer, aandacht voor duurzaamheid.
6.  Mooie groenstructuur van campus St.-Lucia.
7.  Het Adolf Daensplein illustreert het voldoende groenaanbod   
     in de recentere wijken, zowel wat openbare groenstructuur als 
     privégroen betreft. Bij nieuwe ontwikkelingen is er aandacht aan 
     een multifunctionele inrichting van het groen. Groen heeft er    
     meer en meer betekenis.
8.  Kwalitatieve voorzieningen in het Adolf Daensplein.
9.  Op lange termijn zal de herinrichting van de N70 opportuniteiten 
     bieden tot het integreren van een verkeersgeleidende 
      groenstructuur.
10. Recente vernieuwingsprojecten, zoals in de Nieuwstraat, wor-
      den gekoppeld aan de realisatie van kwalitatieve groenzones. 
11. De Mechelen-Terneuzenwegel vormt een groene recreatieve as 
      die de stad met het buitengebied verbindt.
12. In de groenarme wijken zijn de diverse ontwikkelingen, zowel 
      woonontwikkelingen als ontwikkelingen voor bedrijvigheid, 
      aanknopingspunten in de zoektocht naar nieuw groen of naar  
      de realisatie van groene dooradering van de wijken. 

Sterkten en opportuniteiten

positief

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

Centrum
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Uitdagingen en knelpunten

1. Gebrek aan voldoende openbaar en toegankelijk groen in een 
    aantal wijken, onder meer de Wijk Parklaan.
2. Gebrek aan voldoende openbaar en toegankelijk groen in de 
    De Castrowijk.
3. De Parklaan scheidt de wijken ten oosten en westen ervan 
    in plaats van deze te verbinden.
4. De beeldwaarde van de Parklaan is beperkt. Het verkeerge-
    leidend  groen is er te klein volgens gabariet van de weg. 
    De Parklaan heeft een te beperkte verblijfskwaliteit. De auto- 
    mobilist rijdt er ‘door’ de stad en beleeft die niet echt. 
5. Onvoldoende uitstraling stadspoort Parklaan-N70, onderbenutte 
    potentie als schakel tussen kern, centrum en stad. Deze toegang 
    wordt niet als stadspoort beleefd door de gebruiker van de N16. 
    Het is een infrastructurele uitstraling.
6. Het groen bij de voorzieningen is niet steeds openbaar, zoals 
    aan de Scholencampus bij het station.
7. Groen ter hoogte van de site van de Witte Molen is in functie 
    van sport en te weinig multifunctioneel, zonder aandacht voor de 
    contextwaarde van het monument.
8.  De omgeving van het spoorviaduct vormt een ruimtelijke 
     barrière die de centrumwijken ten noorden en ten zuiden 
     ervan scheidt.
9.  Behalve een tekort aan openbaar groen in het algemeen, valt 
     ook een tekort aan specifieke vormen van groen te detecteren.
     Het aanbod aan bijvoorbeeld volkstuinen of speelnatuur is 
     beperkt. 
10. De inrichting van de N70 nodigt uit tot sneller rijden dan op 
      deze weg veilig en toegelaten is. Het snelheidsregime van 
      50 km/h is niet leesbaar aan de inrichting van de weg. 
      Het is een  breed 2 x 2 baans wegprofiel afgeboord met 
      woningen en een handelslint. 
      De beeldkwaliteit van de omgeving is er zwak.
11. Belangrijke openbare voorzieningen worden niet door het 
      gewenst fietsroutenetwerk bediend, noch door een aangename 
      groene verbinding. 
12. Inname van restgronden en binnengebieden met groen karakter 
      door diverse ontwikkelingen waardoor het groenareaal verder 
      aangetast wordt.

te ontwikkelen

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11. 12

8.

4.
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 Visie centrum
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 Visie

wijkniveau

1.  groenelementen verbeteren het woon- en leefmilieu

structuur en oriëntatie door een netwerk van groene verbindingen

2.  verbinden en oriënteren

identiteit en verwelkomen 

3.  toegangen en identiteit

Het centrumgebied heeft in eerste instantie een woonfunctie verweven met 
voorzieningen. Het is enerzijds een gebied dat functioneel en morfologisch 
sterk aansluit op de kern. Anderzijds zijn ook bewegingen richting stad en 
buitengebied belangrijk, onder meer richting grotere recreatieve polen, richting 
werkomgevingen (bedrijventerreinen) en richting hoofdwegennetwerk.  

De visie gaat uit van drie principes:

Groen in functie van een kwalitatieve woonomgeving: 
In het  centrum     primeert    vooral de woonfunctie, 
verweven met voorzieningencampussen en een aantal 
grotere parken.
 
De groenstructuur op wijkniveau wordt geoptimaliseerd 
met focus op de groenarme wijken.  

Groene verbindingen versterken de relatie van 
woonplekken met kern en voorzieningen: het 
centrumgebied is enerzijds gericht op de kern en 
anderzijds op de voorzieningen. Een kwalitatief 
hoogstaande groene relatie met de kern en met de 
voorzieningen tilt het centrumgebied op een hoger 
ambitieniveau.  

Duidelijk herkenbare toegangen tot het centrumgebied. 
Deze vormen schakels tussen enerzijds stad en 
anderzijds centrum en kern. Een duidelijk herkenbaar 
en attractief toegangspunt presenteert een boeiende 
leef- en toeristisch-recreatieve ruimte en ondersteunt 
de dynamiek van het centrumgebied. Dit geldt in het 
bijzonder voor de kruising Parklaan N16 en N70.  

N16

N16 N16

N70 N70 N70

Centrum
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Op wijkniveau is een voldoende groenaanbod van belang. Een 
voldoende groenaanbod omvat zowel de aanwezigheid van groen als 
de bereikbaarheid en toegankelijkheid ervan. Het gaat hierbij zowel 
om een kwantitatief voldoende openbaar toegankelijk groenaanbod als 
een aanbod van voldoende kwalitatief groen. Elke wijk moet minstens 
over één voldoende groot park beschikken. 
Binnen het stadscentrum hebben de Edmont Meertwijk, de Bormswijk-
Tereken, de Hogenakkerwijk, de Destelwijk, de Baenslandwijk, de 
Moelandwijk en de Priesteragiewijk een groen karakter. 
Het aanbod groen is vooral beperkt in Gazometerwijk, wijk Lindenstraat, 
De Castrowijk, Driekoningenwijk, Elisabethwijk, Peter Benoitwijk, 
Westerbuurt, Groot Kloosterland en Paddeschootwijk-Watermolenwijk 
oost.

In de wijken waar het aanbod openbaar toegankelijk groen onvoldoende 
is, wordt gezocht naar bijkomend openbaar groen. Dit kan door het 
openstellen van bestaande niet-toegankelijke groene zones en/of door 
de realisatie van bijkomend groen. 
Nieuwe ontwikkelingen en beleidsvisies dienen opgeladen te worden met 
groene visie-elementen. Het nieuwe groen is er een kwaliteitselement 
en wordt bij voorkeur maximaal geïntegreerd in en aangesloten op de 
bestaande groenstructuur. Binnen het centrumgebied doen zich een 
aantal mogelijkheden voor tot de realisatie van nieuwe groengebieden, 
mits afgeweken kan worden van de bestemming voor ‘hardere’ functies. 
Bij inrichting van deze groengebieden dient nagegaan te worden welke 
groentypologieën er het meest opportuun zijn. Binnen het centrumgebied 
is bijvoorbeeld een nood aan een bijkomende oppervlakte volkstuinen 
berekend van ongeveer 2,5 à 3 ha (op basis van de richtnormen van 
Verhoestraete 2007). 

Een groene dooradering van de wijk verhoogt de belevingswaarde en de 
beeldkwaliteit ervan en verbindt de bewoners met de groenzones. Het 
ondersteunt een comfortabele en aangename verplaatsing doorheen 
de wijken.

 Visie groenelementen verbeteren het woon-en leefmilieu1.

stadspark braakliggend terrein 
Madeliefjesdreef

volkstuinen OCMW terrein Hendrik Heymanplein parkzone E. Meertwijk

1.
2.

3.
4.

5.
6.

9.

10.
11. 12.

16.
15.14.

13.

7.8.

1.  Elisabethwijk
2.  Fabriekswijk rond de Lindenstraat
3.  Edmond Meertwijk
4.  Priesteragiewijk
5.  Wijk Parklaan
6.  De Castrowijk
7.  Moelandwijk
8.  Westerbuurt
9.  Paddeschoot Watermolenwijk oost
10. Gazometerwijk
11. Driekoningenwijk, woontorens Bremstraat
12. Groot Kloosterland
13. Baenslandwijk
14. Tereken
15. Hogenakkerwijk
16. Destelwijk/Koningin Fabiolawijk

groene wijk

groenarme wijk

zeer groenarme wijk

Centrum
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Groene verbindingen 
Parklaan en N70 als groene verbindende assen. Deze belangrijke in-
valsroutes geven identiteit aan de stad. 

Waar de Parklaan op heden de wijken en hun voorzieningen ten oosten 
en ten westen ervan scheidt, zou deze de wijken en voorzieningen 
kunnen verbinden. Binnen het GRS wordt de as station-Grote Markt-
Waasland shopping center als Stedelijke Corridor omschreven. Het 
concept van een groene, verbindende as is hierbij op z’n plaats. 
Analoog is de N70 een sterke barrière voor de wijken ten noorden en 
ten zuiden ervan. Hier zou ontwikkeling tot groene stadsboulevard 
wenselijk zijn (zie GRS). 

 Visie verbinden en oriënteren2.

Parklaan

Parklaan N 70

spoorzone Spoor als stedelijke ruimte
Spoor van barrière naar stedelijke ruimte.

De Spoorweglaan (tussen N403 Plezantstraat en 
Hofstraat) vormt, samen met het spoorviaduct en het 
O.L.V.-Presentatie-Instituut een barrière tussen de 
noordelijke en zuidelijke wijken. 

In het kader van het beleidsinitiatief  “herinrichting 
Driekoningen” bestaat op lange termijn de intentie de 
noordzijde van de Spoorweglaan als woonerf in te rich-
ten.

Centrum



stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 53

Aanvullend voorziet de visie in een aantal bijkomende verbindingen 
waarbij zoveel mogelijk voorzieningen (scholen en ziekenhuizen) via 
een groene link op het fietsroutenetwerk aangetakt worden
(zie verder).

Ook voor voetgangers zijn aangename, groene doorsteken nodig. Op 
wijkniveau vormt dit een belangrijk aandachtspunt, onder meer bij de 
ontwikkeling van binnengebieden. 

Groene verbindingen voor de zachte weggebruiker
Een langzaam netwerk maakt de link tussen het woonweefsel en de 
aantrekkingspolen in de kern en de voorzieningen. Het ontwikkelen 
van een dergelijk netwerk biedt belangrijke potenties voor een 
kwaliteitsverbetering van de leefomgeving. Het langzaam netwerk 
is functioneel complementair aan het wegennet en realiseert zo een 
maasverkleining. Groen vormt hierbij een instrument om dit netwerk 
aantrekkelijk te maken, het netwerk te integreren in de omgeving en 
de leesbaarheid ervan te verhogen. Het kan ook gebruikt worden als 
structuur om verkeersstromen te scheiden en zo een veiligere langzaam 
verkeersroute te realiseren.

Om dit te realiseren, kan aangesloten worden op de relevante 
strategische projecten die in Sint-Niklaas op stapel staan. De projecten 
voor de Scholenbuurt en Cultuursite (zie mobiliteitsplan) kunnen een 
aanknopingspunt zijn voor groene relaties tussen kern en centrum. 
De strategische projecten voor de Ziekenhuizen, Hogeschoolcampus 
en Koopcentrum en omgeving zijn relevant voor relaties tussen 
woonomgevingen en voorzieningen. Andere opportuniteiten ontstaan 
bij de uitwerking van de zeven radiale routes van het fietsroutenetwerk 
en de vervollediging van dit netwerk op wijk- en buurtniveau. Zoals 
in het mobiliteitsplan omschreven, moeten ‘deze routes de centrale 
voorzieningen van het stadsgewest verbinden met de zwaartepunten 
van de bebouwing in het Waasland’. Hieraan kan een groene structuur 
van gebruiksgroen (groen met belevingswaarde, verkeersgeleidend 
groen) opgehangen worden. 

 Visie verbinden en oriënteren2.

aanduiden waar groene relaties van belang zijn

langzaam netwerk
met zeven radiale routes van het fietroutenetwerk

2.

7.

4.

3.

6.

5.

1.

F. de Pillecynlaan voetpad langs spoorweg spoorwegberm groen aan koopcentrum

Centrum

1. Polderroute naar Stekene
2. Stropersroute naar Sint-Pauwels
3. Waaslandroute richting Beveren
4. Mercatorroute richting Kruibeke
5. Schelderoute richting Temse
6. Waaslandroute richting Lokeren
7. Heideroute richting Waasmunster
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Attractief en herkenbaar entreepunt N16-N70
De toegang N16-N70 moet, samen met het Stationsplein, als de 
belangrijkste toegangen voor Sint-Niklaas beschouwd worden. Het 
zijn de locaties die het meest bepalend zijn voor de impressie die de 
bezoeker van de stad krijgt. Het GRS omschrijft het kruispunt Parklaan 
N16 en N70 als centrale stadspoort op het einde van de Stedelijke 
Corridor.

De kruising N16 en N70 dient als toegang tot het stadscentrum beleefd 
te worden. Het luidt de overgang in van het relatief grootschalige 
infrastructuurlandschap met dominante bedrijvigheid tussen E17 en 
N70 naar het relatief kleinschaligere centrumweefsel. Dit contrast moet 
in deze toegang sterker naar voren komen. 

De woontorens van het Koningin Fabiolapark zijn herkenningspunten 
aan deze stadstoegang. Het zicht op deze torens kan gebruikt worden 
als aanknopingspunt voor het ontwerp van de stadsentree. Een 
samenhangend stadsfront dient zich hierbij te presenteren. 

 Visie toegangen en identiteit3.

entreepunt N16/Parklaan - N70

station zie 
kerngebied

Parklaan / N16

Parklaan N 70

Centrum
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Acties centrum
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Acties

milderen barrièrewerking spoor,
relatie noordelijke wijken met centrum versterken

strategie groenarme wijken

openstellen bossen S.V.K
als groenzone voor omringende wijken
(zie niveau stadsrand) Parklaan deel van de Stedelijke Corridor

vergroenen profiel N 70  

groen ondersteunt langzaamverkeerverbindingen

opwaarderen Koningin Fabiolaplein 
als toegangspoort naar centrum 

groenarm
zeer groenarm

Centrum

Actie C.2.3

Acties C.1.1 t.e.m. C.1.10

Actie C.3.1

Actie C.2.4

Actie C.2.2

Actie C.2.1

Inschakelen tuin pastorij Don Boscokerk in openbaar domein Actie C.1.11

groene radialen tot in de stadskern
(zie niveau stadsrand)
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Elisabethwijk 

Groenarme tot zeer groenarme wijk (groenscore 2)
Het gaat om een van de oudere wijken in Sint-Niklaas met een zeer 
dicht, compact stedelijk weefsel. 

Deze wijk omvat volgende parken: Prins Leopoldplein (buurtpark), 
Koningin Elisabethplein (wijkpark). Op kwalitatieve aspecten scoren 
beide voldoende tot goed. Het Sint-Rochushof is een ingesloten groene 
binnenruimte waarrond ouderenflats en gemengde woonontwikkelingen 
gerealiseerd zijn. De Koningin Elisabethlaan heeft een breed wegprofiel 
met laanbeplanting.

Actie: Gezien het groenarme karakter, is bijkomend groen nodig. Een 
belangrijke opportuniteit doet zich voor bij de uitbreiding Houtzagerij. 
Een verbinding/doorsteek naar de inbreiding Sint-Rochushof is hierbij 
een meerwaarde. Daarnaast moet gemikt worden op een groene 
dooradering van de wijk. Deze groene dooradering ontstaat zodra 
wegenis heraangelegd wordt, zodra stadsvernieuwingsprojecten  
(zoals de inbreiding Houtzagerij en het Sint-Rochushof) gerealiseerd 
worden, door subsidiereglement voor gevelgroen en door het plaatsen 
van robuust groen op kruispunten, waar voldoende beschikbare 
ruimte is. Dit groene netwerk verbindt de wijk met de groenzones in 
nabijgelegen wijken (vb. campus Sint-Lucia, te realiseren groenstructuur 
Lindenstraat). 

In het GRS is deze wijk aangeduid als te vernieuwen woonomgeving. 
Wanneer dit gerealiseerd wordt, moet nagegaan worden of er op-
portuniteiten zijn voor bijkomend wijk- en buurtgroen. Bij verdere 
inrichting van de Singel (Oostelijke Tangent) ontstaat een groen profiel 
dat een versterking van en aansluiting op de groene dooradering van 
de wijk kan vormen.

Om het aanbod aan openbaar groen in het centrum te verhogen, wordt per groenarme wijk nagegaan of er mogelijkheden zijn voor: 
- realisatie van bijkomend groen koppelen aan nieuwe ontwikkelingen of opportuniteiten zoals ontwikkeling van braakzones, stadsinbreiding, stedelijke 
  strategische projecten, en dergelijke; 
- inzetten op het behoud van de bestaande groene zones;
- openstelling van bestaande niet toegankelijke private groene zones: moet gebeuren op vrijwillige basis en mits compensatie en ondersteuning eigenaars. 
  De subsidiëring ervan is te onderzoeken;
- groene dooradering van de wijk en aantrekkelijke, groene verbinding naar omgevende groenelementen;
- tijdelijke groenzones op braakliggende percelen en restruimtes, met voldoende aandacht voor veiligheidsaspecten en aansprakelijkheid, afspraken met de 
  eigenaars wat betreft onderhoud en financiële compensatie. Het gebruik als groenzone mag hun toekomstige functie niet hypothekeren. 
Zie ook de Algemene acties.

  

*groenscore: waarde groene karakter van de wijk op basis van de terreininventarisatie; houdt rekening 
met zowel aanwezigheid van openbaar als privaat groen en met de al dan niet groene inkleding van 
het openbaar domein

Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

huidige situatie

toekomst situatie
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Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

Gazometerwijk 

Zeer groenarme wijk (groenscore1)
Een heterogene, compacte wijk met veel oudere woningen en KMO-
zone. 

Het enige echte park is het buurtpark in de Plezantstraat. Het is echter 
geen openbaar park, maar een private groenzone. Verder is er een 
braakliggend terrein aan de Heistraat (waar ontwikkeling Den Beenaert 
gesitueerd is). Het ontwikkelingsplan van dit woonproject omvat een 
ruime groenzone. 

Actie: Gezien het groenarme karakter, is bijkomend groen nodig. Een 
potentie hiertoe doet zich voor aan de site Filteint. Een visie/masterplan 
voor deze site gaat uit van een voldoende oppervlakte groen, groene 
verbindingen met de plein- en parkfunctie binnen Den Beenaert en 
aansluiting op het bestaand buurtparkje aan de Plezantstraat. Daarnaast 
moet ook gemikt worden op een groene dooradering van de wijk. Deze 
groene dooradering ontstaat zodra wegenis heraangelegd wordt, zodra 
stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd worden (aanduiding in het 
GRS als te vernieuwen woonomgeving), door subsidiereglement voor 
gevelgroen en door robuust groen op kruispunten, waar voldoende 
beschikbare ruimte is. 

huidige situatie

Gazometerwijk 

toekomst situatie



stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 59

Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

Wijk Parklaan

Groenarme tot zeer groenarme wijk (groenscore 2)
Het gaat om een wijk met hoge woningdichtheid en een hoog aandeel 
oudere woningen. 

Deze wijk omvat enkel het Peter Benoitpark (buurtpark). Dit park 
scoort voldoende tot goed op kwalitatieve aspecten. Langs de Van 
Durmestraat is laanbeplanting aanwezig.

Actie: Gezien het groenarme karakter, is bijkomend groen nodig. 
Op heden zijn er echter weinig ruimtelijke potenties om bijkomende 
parkzones te realiseren. Veeleer moet gemikt worden op een groene 
dooradering van de wijk. Deze groene dooradering ontstaat zodra 
wegenis heraangelegd wordt, zodra stadsvernieuwingsprojecten 
gerealiseerd worden, door subsidiereglement voor gevelgroen en 
door het plaatsen van robuust groen op kruispunten, waar voldoende 
beschikbare ruimte is. Dit groene netwerk verbindt de wijk met de 
groenzones in nabijgelegen wijken (vb. stadspark, groenvoorzieningen 
Witte Molen). 

Een opportuniteit kan ontstaan ten gevolge van het Masterplan 
Campus Moeland. Wanneer daarbij een gecentraliseerde parking 
gerealiseerd wordt, kan een groene herbestemming van de huidige 
parkings overwogen worden. 

In het GRS is deze wijk aangeduid als te vernieuwen woonomgeving. 
Wanneer dit gerealiseerd wordt, moet nagegaan worden of er 
opportuniteiten zijn voor bijkomend wijk- en buurtgroen.

huidige situatie

toekomst situatie
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Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

Fabriekswijk rond de Lindenstraat

Zeer groenarme wijk (groenscore 1)
Deze wijk wordt gekenmerkt door een groot aandeel oudere woningen 
en hoge woningdichtheid. 

De enige groenzone is de restruimte op de industriële site tussen de 
Hogenakkerstraat, Lindenstraat en Breedstraat. Deze restruimte omvat 
een belangrijk volstuinencomplex. De site tussen de Lindenstraat en 
de Lamstraat is een verouderde en verwaarloosde industriële site. 
Voor deze wijk werd in 2006 een Masterplan opgesteld (Studiegroep 
Omgeving 2006).

Actie: In uitvoering van het Masterplan Lindenstraat (2006) wordt een 
openbare groenstructuur ontwikkeld als structurerend groen kader.  Per 
bouwproject wordt een openbare groenzone van 50% van de totale 
oppervlakte voorzien.

huidige situatie

toekomst situatie
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Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

De Castrowijk

Groenarme tot zeer groenarme wijk (groenscore 2)
Het gaat om een van de oudere wijken in Sint-Niklaas met een dicht, 
compact stedelijk weefsel.

Het zuidelijk deel van de wijk is uitgesproken groenarm. De enige 
noemenswaardige groene structuur is er de groenzone van de 
scholencampus Parklaan. Dit betreft echter privaat groen. Het meer 
noordelijke deel van de wijk is groener, maar het groen betreft er vooral 
privaat en semi-openbaar groen, zoals de historische tuin in de De 
Castrodreef, de ingesloten tuin in de Nieuwstraat (vernieuwingsproject 
Nieuwstraat) en de groenstructuur van APZ St.-Hieronymus. In deze 
wijk is ook het H. Heymanplein gesitueerd.
Bij de stadsontwikkeling Nieuwstraat wordt een groenzone voorzien. 

Actie: Gezien het groenarme karakter, is bijkomend groen in het 
algemeen en bijkomend openbaar groen in het bijzonder nodig. 
Het meer openbaar maken van de aanwezige groenzones is een 
tweede piste. Dit kan door vb. een gebruiksovereenkomst tussen de 
stad en de eigenaars met bepalingen mbt onder meer onderhoud en 
financiële compensatie. Vooral voor het noordelijk deel van deze wijk 
is het openstellen van de groenzone aan SVK een belangrijke groene 
long in de relatief nabije omgeving. 
Bij vergroening van het Kokkelbeekplein ontstaan een meerwaarde. 
Tenslotte is een groene dooradering door de wijk wenselijk, aansluitend 
op en verbindend met de parken in de Baenslandwijk.

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

huidige situatie

toekomst situatie
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Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Driekoningenwijk 

Groenarme tot zeer groenarme wijk (groenscore 2)
Een heterogene, vrij compacte wijk, aanwezigheid van woontorens 
aan de Bremstraat, aanwezigheid van industrie en KMO en de site van 
Justitie en Administratief Centrum. 

De braakzone van de Bremstraat is de enige grotere groenzone in 
deze wijk. Deze braakzone is niet openbaar en zal terug als industrie-
terrein ingericht worden. Dan neemt het groenareaal van deze wijk 
verder af.
Aan de Kazernestraat is een erg aantrekkelijk klein park gelegen. Deze 
straat is voorzien van bomenrijen. Aan de woontorens Bremstraat is 
een private groenzone aanwezig. Ook tussen de Bremstraat en de 
Kazernestraat is een kwaliteitsvol buurtpark gelegen. Tenslotte grenst 
de Mechelen-Terneuzenwegel als groene corridor aan de wijk. 
De industriezone Bremstraat zal terug als bedrijventerrein ingericht 
worden. Het huidige inrichtingsplan gaat uit van een beperkte 
groenstructuur bestaande uit de groenbuffer en een kleine parkzone 
aan de zuidrand. 

Actie: Gezien het beperkte groenareaal, is het zoeken naar bijkomend 
groen nodig. Binnen deze groenarme wijk zijn er echter weinig 
opportuniteiten. Er wordt naar gestreefd om op de private kavels van het 
bedrijventerrein maximaal groen te voorzien om zo het bedrijventerrein 
toch een groen karakter aan te meten.
In het GRS is deze wijk aangeduid als te vernieuwen woonomgeving. 
Daarbij is een robuuste groenstructuur nodig om de wijk te structureren 
en leesbaarder te maken. Tenslotte is het versterken van de 
aanliggende fietsroute Mechelen-Terneuzenwegel als groen lint langs 
de wijk nodig.

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

huidige situatie

toekomst situatie
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Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

huidige situatie

toekomst situatie

Westerbuurt

Groenarme tot zeer groenarme wijk (groenscore 2)
Het gaat om een wijk met grote woningdichtheid en veel oudere 
woningen.

De belangrijkste groenzone bij deze wijk is het groen van SVK. Deze 
groenzone is echter privaat en ontoegankelijk groen. In de wijk is recent 
het Westerplein aangelegd (buurtpark). Langs de Westerstraat is een 
bomenrij geplant. Binnen de wijk is door buurtwerkers een actie rond 
gevelgroen opgestart. 

Actie: Gezien het groenarme karakter, is de realisatie van bijkomend 
groen prioritair. Een opportuniteit doet zich voor bij de herbestemming 
van de gebouwen van de vroegere Normaalschool Kasteelstraat 
- Rollierstraat - Aarschotstraat, waar actueel de Muziekacademie 
gevestigd is. Voorgesteld wordt om minstens 50% te vrijwaren als 
publiek groen.
Het publiek openstellen van de groenzone van  SVK als stadsdeelgroen 
is eveneens van belang voor de nabije woonbuurten. Dit kan door 
vb. een gebruiksovereenkomst tussen de stad en de eigenaars met 
bepalingen mbt onder meer onderhoud en financiële compensatie of 
door aankoop van de groenzone.

.
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Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

Groot Kloosterland

Groenarme wijk (groenscore 4)
Een heterogene, vrij compacte wijk, verweven met kantoorgebouwen, 
scholen en voorzieningen. 

De enige groenelementen van belang zijn het park aan de J. 
Breydelstraat en het pleintje aan de Rode Kruisstraat. Aan de 
stationsbuurt zijn plantsoenen aanwezig. In de Herdersstraat is een 
braakterrein dat ontwikkeld zal worden voor woningbouw. 

Actie: Gezien het groenarme karakter van de wijk, is bijkomend 
openbaar groen nodig. 
Hiertoe bieden zich twee mogelijkheden aan: de slachthuissite en het 
strategisch project Stationsomgeving Noord.
De site van het vroegere slachthuis zal ontwikkeld worden als 
wooninbreidingproject. Bij ontwikkeling dient een openbare groenzone 
gerealiseerd te worden die minstens 50% van de oppervlakte van 
de site inneemt. Deze groenzone wordt optimaal via een groen 
netwerk verbonden met de stationsbuurt en met de groenzone in de 
Driekoningenwijk. 
Binnen het strategisch project Stationsomgeving Noord zijn er 
mogelijkheden ter hoogte van de scholencampus Janitor (Noordlaan). 
Deze parkstructuur schaalt zich in tussen de grootschaligheid van 
de stationsomgeving en de compacte, kleinschaligheid wijk Groot 
Kloosterland. Door aansluiting van deze parkzone op een groene 
wandelzone langs station ontstaat een meerwaarde voor de wijk en 
voor de stad. 

huidige situatie

toekomst situatie
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Acties Strategie groenarme wijken

groenarm
zeer groenarm

Paddeschoot – Watermolenwijk oost

Groenarme wijk (groenscore 3)
Het gaat om een wijk met hoge woningdichtheid en veel oudere 
woningen, weinig privégroen en weinig openbaar groen.

In deze wijk is het groen beperkt tot de Paddeschootdreef. 

Actie: Gezien het groenarme karakter van de wijk, is bijkomend 
groen nodig. Er zijn echter geen mogelijkheden in de wijk om nieuwe 
parken te creëren. Ook op middellange termijn doen zich geen 
ontwikkelingen voor waar een groenontwikkeling aan gekoppeld kan 
worden. De groenstrategie omvat er daarom het vergroenen van de 
wegenis om zo een groene dooradering te realiseren. Anderzijds is 
een groene verbinding met parken in de omgeving wenselijk. Hierbij 
denken we in eerste instantie aan het (private) Paddeschoothof en 
de groenzone van de sportaccomodatie Puyenbeke. Wat betreft het 
Paddeschoothof, moet hierbij samengewerkt worden met de private 
eigenaars. Mogelijkheden zijn vb. een gebruiksovereenkomst tussen 
de stad en de eigenaars met bepalingen mbt onder meer onderhoud 
en financiële compensatie. 
Voor het sportterrein Puyenbeke is het wenselijk na te gaan wat de 
mogelijkheden tot groene inkleding en recreatief medegebruik door de 
zachte recreant zijn. Zo kan deels tegemoet gekomen worden aan de 
groenbehoefte van de omwonenden. Tevens kan de parking van het 
sportterrein groener aangekleed worden. 

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

huidige situatie

toekomst situatie
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Acties Strategie groene wijken

groenarm
zeer groenarm

Acties C.1.2 t.e.m. C.1.10

Centrum

Tereken

Groene wijk (groenscore 6)
Recentere, ruime wijk met voldoende groenvoorzieningen, zowel 
privaat groen als openbaar groen. 

De belangrijkste parkzone is er gelegen in de Kaarsenmakerstraat. 
Verder zijn ook een aantal wegen begroend. De aansluiting met het 
omliggende agrarische buitengebied versterkt de groenbeleving. 

Actie: Voldoende groene wijk, kwalitatief groen. Instandhouding van 
groenareaal en kwaliteiten. 

Hogenakkerwijk (Reynaertpark en Stanislaw Maczekpark)

Groene wijk (groenscore 5)
Recentere wijk. Aan de rand van het randstedelijke woongebied is het 
Waasland Shopping Center gelegen.

De wijk is voorzien van een sterk uitgebouwde en kwalitatieve 
groenstructuur, het Reynaertpark. Daarnaast is er de ruime volkstuinen-
zone van het S. Maczekpark. Deze oogt echter wat rommelig. 
Aansluitend is de groenstructuur van het Waasland Shopping Center 
en van het bosgebied Puitvoet. 

Actie: Voldoende groene wijk, kwalitatief groen. Instandhouding van 
groenareaal en kwaliteiten. Reorganisatie volkstuinen S. Maczekpark, 
toepassen huisstijl. Groene doorsteek naar Puitvoet. 

Destelwijk en Koningin Fabiolapark

Groene wijk (groenscore 5)
Recentere woonomgeving, aanwezigheid van de woontorens van 
het Kon. Fabiolapark. Het Koningin Fabiolapark vormt een opvallend 
baken. Het bepaalt de perceptie voor wie de stad binnen komt vanaf 
de snelweg of de N70.

Het groene karakter ontstaat door het wijkpark van de Koningin 
Fabiolatorens. Deze omvat speelinfrastructuur, basket en voetbalveld, 
zitbanken en ecologisch groen. 
Een tweede belangrijke groenzone is deze bij de nieuwe verkaveling 
van de Destelwijk. Ook deze is een kwalitatief wijkpark. 

Actie: Voldoende groene wijk, kwalitatief groen. Instandhouding van 
groenareaal en kwaliteiten.

Priesteragiewijk 

Groene wijk (groenscore 5)
Het betreft een minder dense randstedelijke wijk. De Priesteragiewijk 
heeft een gesloten bebouwing.

De wijk omvat een aantal grotere groenelementen, met name de 
groenstructuur van de scholencampus Breedstraat, de sportterreinen 
Witte Molen en de parkzone Magnolialaan - Goudenregenlaan. Deze 
zijn privaat of deels publiek toegankelijk. Verder zijn er het buurtpark 
in de Magnolialaan en het park/plantsoen in de Seringenlaan. Ook de 
voortuinen en de laanbeplanting dragen bij tot de groene uitstraling. 
Binnen de wijk is een restruimte aanwezig aan de Madeliefjesdreef. Dit 
wordt vaak gebruikt als hondenloopzone.

Actie: Voldoende groene wijk, kwalitatief groen. Instandhouding van 
groenareaal en kwaliteiten. Eventueel kan het braakliggend terrein aan 
de Madeliefjesdreef uitgebouwd worden als buurtpark voor de bewoners. 
Een parkinrichting met een hondenweide is hier op zijn plaats. 
Het inschakelen in het openbaar domein van de tuin aan de Don 
Boscokerk betekent een meerwaarde. 

Edmond Meertwijk

Groene wijk (groenscore 6)
De Edmond Meertwijk is een recentere wijk op een site van vroegere 
bedrijvigheid. De woningdichtheid is er duidelijk lager dan de omringende 
wijken. Het is een wijk met ruime open bebouwing met voldoende privaat 
groen. Centraal in de wijk is een openbaar park gelegen. Het gaat 
om een zeer aantrekkelijk en goed ingericht park. In heel de wijk zijn 
laanbeplantingen aanwezig, die de straten een groen cachet geven. 

Actie: Voldoende groene wijk, kwalitatief groen. Instandhouding van 
groenareaal en kwaliteiten.

Baenslandwijk

Groene wijk (groenscore 7)
Het betreft een minder dense randstedelijke wijk met voldoende 
groenvoorzieningen. 

Actie: De wijk heeft ruime en kwalitatieve groenvoorzieningen, met 
name het St.-Jansplein – A. Daensplein, het buurtpark Abingdonstraat-
Gorinchemstraat en de parkbegraafplaats Tereken. Daarnaast is er de 
braakzone Abingdonstraat voor de uitbreiding van het OCMW. Ook zijn 
een aantal wegen voorzien van wegbeplanting. 

Actie: Voldoende groene wijk, kwalitatief groen. Instandhouding van 
groenareaal en kwaliteiten. 
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Acties Groen ondersteunt  fietsroutenetwerk 

suggesties tot aanvullen fietspaden op bestaand 
netwerk (rode lijnen)

smalle habitus hagen leibomen vergroenen (blinde)gevels

fietsroutenetwerk verbindt centrale voorzieningen

Groen netwerk ondersteunt langzaamverkeersverbindingen 
Het mobiliteitsplan beschrijft een gewenst fietsroutenetwerk met als 
basis zeven radiale routes en met radiale en tangentiële verbindingen. 
Het fietsnetwerk moet de centrale voorzieningen verbinden. 
Groenconcepten worden ingezet om dit netwerk te situeren binnen een 
aangenaam kader waar het veilig, comfortabel en aangenaam fietsen 
is. 

* Aanvullen fietspaden op bestaand netwerk
* Toegankelijkheid voorzieningen via fietsroutenetwerk

Op een aantal locaties sluiten de voorzieningen (scholen, ziekenhuizen) 
aan op bestaande groene wegprofielen die echter niet aangeduid zijn 
binnen het fietsroutenetwerk. Het gaat meer bepaald om:
- de Magnolialaan en Goudenregenlaan die als groene profielen   
  aangevuld en versterkt kunnen worden en zo de fietsverbinding met 
  de Vrije Basisschool Don Bosco realiseren;
- de J.B. Davidstraat met laanbomen die aantakt op het Technisch 
  Instituut St.-Carolus.

Op andere locaties zijn voorzieningen aanwezig die niet door het gewenst 
fietsroutenetwerk bediend worden, en waar nieuwe fietsverbindingen 
met groen profiel een aanvulling op dit netwerk kunnen betekenen. Het 
gaat om de L. De Meesterstraat en de Nieuwstraat en De Castrodreef. 
Door groene aankleding van de L. De Meesterstraat wordt een groene 
fietsroute naar en van de Vrije Basisschool, het Technisch Instituut St.- 
Carolus en het AZ St.-Niklaas gerealiseerd; door de groene aankleding 
van de Nieuwstraat en De Castrodreef is dit zo voor het Technisch 
Instituut St.-Isidorus en de Vrije Basisschool Nieuwstraat.

Actie C.2.1

Centrum

In relatie tot actie 
S.1.2
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Acties Milderen barrièrewerking spoor, relatie noordelijke wijken met het centrum versterken

barrièrewerking 
van het spoor

De omgeving van het Driekoningenkruispunt is een zeer verkeerstechnische omgeving 
gedomineerd door weg- en spoorweginfrastructuren. Het is een omgeving met weinig 
beeldkwaliteit en weinig ruimtelijke kwaliteit. Het spoorviaduct wordt er gekenmerkt door 
een zware betonstructuur waaronder een ‘verloren’, functieloze ruimte situeert. De ruimte 
onder het viaduct wordt gekenmerkt door een tochtig, droog microklimaat, de aanwezig-
heid van zwerfvuil en de ondergrondse aanwezigheid van nutsleidingen en infrastruc-
turen. Verder stellen zich ook knelpunten naar oversteekbaarheid en verkeersveiligheid 
voor de zwakke weggebruiker, wat des te prangender is aangezien de fietsroute van de 
Mechelen-Terneuzenwegel er aansluit op het stadscentrum Sint-Niklaas. 
Dit alles leidt ertoe dat dit kruispunt onvoldoende uitstraling heeft als stedelijk knooppunt 
en functioneert als een ruimtelijke en belevingsbarrière tussen de Gazometerwijk en de 
Driekoningenwijk enerzijds en de stadskern anderzijds.

Om tegemoet te komen aan deze problematiek, werd een concept voor de herinrichting 
van het kruispunt opgesteld. Dit omvat het vervangen van het huidige lichtengeregeld 
kruispunt door twee rotondes waarbij oversteekplaatsen voor de zwakke weggebruikers 
voorzien worden. In het kader van de herinrichting bestaat het idee om de noordzijde 
van de Spoorweglaan als woonerf in te richten, parkeervakken onder de pijlers van het 
spoorviaduct te plannen en de Singel aan de zuidelijke zijde ervan te situeren.

Om de werking van de omgeving van het Driekoningenkruispunt en het viaduct als bar-
rière op te heffen, zijn niet enkel verkeerstechnische aspecten nodig, maar moet deze 
omgeving omgevormd worden naar een stedelijke ruimte met verblijfskwaliteit. De con-
cepten tot herinrichting van het Driekoningenkruispunt en het eventuele omvormen van 
de noordzijde tot een woonerfkarakter moeten kaderen in een hoger ambitieniveau, 
namelijk een stedelijke structuur voor de noordelijke ‘tak’ van de Ruit vanaf de aansluit-
ing op de Westelijke Tangent tot de Oostelijke Tangent. Dit integrale project doorsnijdt 
het stedelijke weefsel (zie niveau stadsrand). 

De zone van het spoorviaduct wordt binnen dit kader omgevormd tot een open stedelijke 
ruimte met voldoende verblijfskwaliteit. Het is een ruimte waar het kwalitatief vertoeven 
is, maar die ook veilig en aangenaam oversteekbaar is voor de zwakke weggebruikers. 
Een comfortabele fietsverbinding is er op zijn plaats. De groenstructuur van het viaduct 
moet een schakel vormen tussen de te realiseren groenstructuren ten noorden en ten 
zuiden van het viaduct. Deze groenstructuur wordt gerealiseerd steunend op een kwali-
tatief totaalbeeld met aangepaste verhardingen, aankleding van de pijlers en het ‘dak’ 
van het viaduct en verlichtingsconcepten. 

Deze actie vereist een integraal inrichtingsproject. 

referenties mogelijkheden

groenschermen ledverlichting ledverlichting keien en ‘glaskeien’ ‘groenpassage’ West 8/Engelsplein

Actie C.2.2

Centrum
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Acties Parklaan als onderdeel van de Stedelijke Corridor

Leesbaarheid Stedelijke Corridor verhogen: als groene, verbindende as
Zowel op centrumniveau als op stadsrandniveau wordt aangehaald 
dat de N16 als belangrijke toegangsroute tot de stad te weinig ‘cachet’ 
heeft. De visie gaat uit van de N16 als een groene verbinding tussen het 
stedelijke weefsel en het buitengebied, tussen de drie niveaus binnen het 
stedelijke weefsel (stad, centrum en kern) en tussen de wijken ten oosten 
en ten westen van de N16 op centrumniveau. 
Aansluitend op de beleidsvisie van het GRS, wordt de Stedelijke Corridor 
ingericht als “groene drager”.
Waar de weg op heden een infrastructuur is om door de stad te rijden, 
wordt het een gebruiks- en belevingsruimte met voldoende verblijfskwaliteit 
waarbij de gebruiker in de stad rijdt. Hierbij wordt ‘de gebruiker’ ruimer 
beschouwd dan enkel de automobilist: ook voor langzaamverkeer en 
openbaar vervoer is deze gebruiks- en belevingsruimte van belang. 
Deze gebruiksruimte wordt hierbij omgevormd van een barrière naar een 
oversteekbaar geheel, aansluitend op structuren en wijken ten oosten en 
ten westen ervan. 
Als referentiebeeld hierbij kan verwezen worden naar het concept van 
een promenade. 

De uitwerking van dit concept vereist een integrale ontwerpopgave. 

concept van een promenade 
als verbindend element en als 
gebruiksruimte

Parklaan als onderdeel 
van de Stedelijke Corridor

de Parklaan vanaf de toegang van de N70 met tussen gelegen delen tot aan de Grote Markt 

Actie C.2.3

Centrum
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Acties Vergroenen profiel N70

N70 als groene, verbindende as
De N70 wordt gekenmerkt door een aaneenschake-
ling van gevaarlijke kruispunten. Daarom heeft 
de Vlaamse Overheid de studie ‘Wegwerken van 
gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen’ 
laten uitvoeren naar de aanpak van deze ‘zwarte 
punten’. Op korte termijn wordt daarom de herinrich-
ting van diverse kruispunten op de N70 voorzien. 
Binnen deze herinrichting is echter geen groenvisie 
uitgewerkt. Een groenvisie over het geheel, en over 
de wegsegmenten tussen de kruispunten biedt 
nochtans een belangrijke meerwaarde. 

Op termijn is de herinrichting van de N70 vanaf de 
rotonde aan het stedelijk zwembad tot aan de Singel 
voorzien met 1 x 1 voor auto’s en 1 x 1 voor bus-
baan. 

Na realisatie van de Oostelijke en Westelijke tangenten 
(horizon 2015) kan de N70 conform het structuurplan 
gecategoriseerd worden als secundaire weg. Op dat 
moment is de herinrichting van deze weg als groene 
boulevard een stap tot de realisatie van een verkeers-
weg als beleefbare passage met verblijfskwaliteit. Ook 
hier moet groen als structurerend principe meegeno-
men worden bij ontwerp en inrichting. 

auto

haag +
bomenrij

haag berm 

auto fietsfietsvoet voet

vergroenen profiel

principedoorsnede

groenbeeld nader te onderzoeken
(bermen, hagen aantal bomenrijen)

Actie C.2.4

Centrum
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Acties Opwaarderen Koningin Fabiolaplein als toegangspoort naar het centrum

Koningin Fabiolaplein als visitekaartje
De twee belangrijkste toegangen waar de bezoeker kennis maakt met 
het stedelijk weefsel en zich geprikkeld moet voelen om ermee kennis te 
maken, zijn het kruisunt N70-N16 Koningin Fabiolaplein en het station. 
Deze zijn poorten voor respectievelijk de bezoeker met de wagen en 
via het openbaar vervoer. Op termijn worden deze poorten aangevuld 
met de poorten die ontstaan op de aansluitingspunten van de oostelijke 
en westelijke tangenten (zie stadsrandniveau). De poort van het station 
wordt reeds behandeld op niveau kern. 

De visie bestaat in de overgang van een werklandschap op 
stadsrandniveau naar het woonlandschap van het centrum. Dit dient in 
een integrale ontwerpopdracht uitgewerkt te worden. 
 

referentie groene toegang (bron: Avenue2  Maastricht) 

stedelijke corridor

Actie C.3.1

N70

N16/N70 belangrijkste toegang naar het centrumgebied (voor de 
weggebruiker)

concept toegangspoort, bepaalt mede de identiteit van de stad afhankelijk van de haalbaarheid en het ambitieniveau kan de toegangspoort 
of een ruimer gebied bekeken worden bij een verdere uitwerking

N70 N70
Parklaan/N16 Parklaan/N16

Centrum
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Niveau stadsrand
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Op niveau stadsrand zijn bovenlokale patronen van belang. De stad wordt gestructureerd door een geometrisch patroon van lijninfra-
structuren met daartussen gebruiksruimten. Het is het niveau van de bovenlokale verkeersinfrastructuren, de grote bedrijventerreinen en 
de bovenlokale open-ruimtestructuren. Het is ook het niveau van de grootschalige stedelijke ontwikkelingen. Het is bij uitstek het niveau 
van ‘het werken’ en ‘het zich op bovenlokale schaal te verplaatsen’. 

1. Bovenlokale weginfrastructuren

De stedelijke structuur wordt doorsneden van oost 
naar west door de spoorweg Sint-Niklaas-Antwerpen 
en de E17 en van noord naar zuid door de spoorweg 
Sint-Niklaas-Mechelen. Na doortrekking van de N41 
als onderdeel van de Westelijke Tangent en van 
de Singel als onderdeel van de Oostelijke Tangent 
ontstaat een kamvormige ontsluitingsstructuur die 
aantakt op de E17. Zo vormen deze infrastructuren 
samen met de wegenis langs de spoorweg Sint-
Niklaas - Antwerpen de Ruit als ontsluitingsprincipe 
voor het stedelijke gebied. Op deze Stedelijke 
Ruit kruisen de N70 en de N16. De N16 vormt op 
centrumniveau de drager van de Stedelijke Corridor. 
Op een volgend niveau zijn de oude invalswegen als 
radialen vanuit de kern naar de omgevende kernen 
en dorpen van belang.

2. Wijken en nieuwe stedelijke woonontwikkelingen

De woongebieden in de stadsrand kennen over het 
algemeen een lagere dichtheid. Ze worden gekenmerkt 
door een voldoende aanbod privégroen, maar er is 
ook een kwalitatieve openbare groenstructuur. Het 
rasterlandschap omvat een verstedelijkt gebied met 
lintbebouwing langs een quasi orthogonaal wegen-
patroon. In de mazen van het netwerk situeren zich 
ingesloten landbouwkamers. 
In de stadsrand zijn nieuwe stedelijke 
woonontwikkelingen belangrijk. Aan de nieuwe 
ontwikkelingen in De Winningen en de Clementwijk 
wordt hierbij de ontwikkeling van ruime groenzones 
gekoppeld. In de stadsuitbreiding Bellestraat-
Zonneken wordt een continue groenstructuur 
voorzien zodat dit stadsdeel over voldoende groen 
beschikt. De uitbreiding van de Watermolenwijk 
moet voorzien in een kwalitatieve overgang tussen 
stadsrand en open ruimte. 

3. Grote bedrijventerreinen, werklandschappen en 
nieuwe ontwikkelingen bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen zijn prominent aanwezig, 
vooral geconcentreerd aan de zuidzijde van de 
stadsrand. Voor de bezoeker die de stad nadert via 
de E17 zijn de toegangen tot de stad gesitueerd 
tussen bedrijventerreinen. Het gaat hierbij zowel 
over de grootschalige industrieterreinen geënt 
op E17, N41, N16, N70 en spoorweg als op meer 
verspreide bedrijfssites. De bedrijventerreinen 
zijn monofunctionele gebieden met grootschalige 
gebouwencomplexen. Een opmerkelijk gebied is 
de bedrijfssite van de steenbakkerij. De vroegere 
ontginningsputten vormen op heden een groene 
zone waarin natuurontwikkeling een plaats krijgt. 

4. Bovenlokale open-ruimtestructuur 

Sint-Niklaas heeft een bijzondere ligging op 
de Z-vormige bosgordel en de vallei van de 
Barbierbeek. De open-ruimtestructuur met bossen, 
landbouwgebieden en beekvalleien is als groene 
vingers aanwezig tussen de woongebieden en 
de bedrijventerreinen. De open ruimte staat op 
heden echter sterk onder druk door versnippering, 
ruimtelijke barrières en kwaliteitsverlies. Het areaal 
open ruimte zal in de toekomst in belangrijke mate 
inkrimpen door ontwikkelingen voor bedrijvigheid en 
wonen. Dit maakt dat het belang van de resterende 
groene elementen sterk toeneemt. 
 

inleiding

1. E17
2. N70 Gentse Baan – Prinses Josephine-Charlottelaan  
    Koningin Astridlaan – Prins Boudewijnlaan
3. N16 Prins Alexanderlaan - Parklaan
4. N41
5. N403 Plezantstraat
6. N451 Vijfstraten-Klapperbeekstraat
7. Singel R42
8. Spoorlijn Sint-Niklaas – Mechelen
9. Spoorlijn Sint-Niklaas – Antwerpen
10. conceptlocatie Oostelijke Tangent
11. conceptlocatie Westelijke Tangent

Stadsrand

bosgordel

Barbierbeek

landbouwgebied 
tussen de bosfragmenten

corridorfunctie
van de beeklopen

bosgordel

2.7.

4.
3.

6.

5.

1.

9.

11.

10.
8.



stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 75

algemeen
Groenobjecten in de stadsrand

(1) De voorzieningen van het wijkpark aan de E. Prissestraat dienen 
opgewaardeerd te worden. Het is een wijkpark met gracht, vijver, gras 
en struweel, omringd met hagen en bomen.

(2) Tussen de woonlinten van Vijfstraten, Vlasstraat en Grote 
Heimelinkstraat bevindt zich het wachtbekken aan Vijfstraten. Dit 
wachtbekken heeft een aantrekkelijke inrichting. Het wordt gekenmerkt 
door een beleving van rust en stilte en een hoge natuurwaarde. De 
ligging langs het fietspad maakt het gebied ook tot groene oase voor 
de stad. De landbouwzone naast het bekken is verkaveld (woonproject 
Rootputstraat). Aan de overkant van de spoorweg bevindt zich een klein 
bufferbos waarvoor op heden een bosbeheerplan uitgewerkt wordt.

(3) Het park met sportaccommodatie bij de bibliotheek.

(4) Het buurtpark aan de F. Van Cauwelaertlaan sluit kwalitatief aan op 
het omliggende landschap. 

(5) In de Clementwijk is een uitgebreide groenstructuur aanwezig met 
parkzones, maar ook met een gemeenschappelijke groene ruimte 
verweven tussen de woningen.

(6) Groenstructuur nabij kapel in de Kleibeekstraat.

(7) Agrarisch gebied waar de uitbreiding van de Clementwijk uitgevoerd 
zal worden.

(8) Het landbouwgebied Pijkedreef is deels bestemd als stedelijk 
landbouwgebied Puyenbeke. Aanliggend is een gelijknamig sportterrein 
en de verkaveling Watermolenwijk II.

(9) In de Paddeschootwijk bevindt zich een 1,3 ha groot tuinpark, het 
Paddeschoothof. Het bestaat uit een kasteel dat in 1626 opgetrokken 
werd met walgracht en kasteeltuin. Het park bestaat uit een grote tuin 
afgesloten door een muur. In de voortuin bevinden zich enkele bomen 
(o.m. linde, esdoorn) en struiken (hulst, laurierkers, sneeuwbes), in het 
achterste deel bevindt zich een grasland met treurwilgenrij. Het park is 
privaat en niet toegankelijk. De oude toegangsdreef is gesitueerd in de 
Paddeschootdreef.

(10). Wijkpark F. De Pillecynlaan met speeltuigen, basketbal en 
voetbalveldje, petanquebaan en zitbanken.

(11) De groenstructuur van de steenbakkerij SVK.

(12) De Winningen wordt bestemd als stadsuitbreiding met gemengd 
wonen, bedrijvigheid en groen. Langs de Winningen werd de Ringgracht 
uitgegraven.

(13) De oude spoorwegroute Mechelen-Terneuzenwegel vormt een 
groene recreatieve as vanaf het station langs en door de wijken in 
noordelijke richting.

(14) Het landbouwgebied Heimolenstraat is bestemd voor de 
ontwikkeling van lokaal bedrijventerrein.

(15) Het klaverblad E17-N16 omvat op heden grasland en een 
waterpartij. In de toekomst zullen drie ‘lobben’ beplant worden.

(16) Ook het domein Puitvoet maakt deel uit van de bossen in Sint-
Niklaas waar op heden een bosbeheerplan voor opgemaakt wordt. Dit 
bos heeft een belangrijke recreatieve functie. Het is slechts gedeeltelijk 
publiek toegankelijk. De rest van het domein is in eigendom en beheer 
van een vzw die er jeugdkampen organiseert en in private eigendom. 
Aansluitend op de bosbestanden wordt een ‘Kom-op-tegen-Kanker’-
bos aangeplant.

(17) Landbouwgebied bestemd voor de uitbreiding van Europark-zuid. 
Een bufferzone van 50 m langs het terrein is ingericht. 

(18) Het stedelijk landbouwgebied Hamelveld.

(19) Het stedelijk landbouwgebied Kloottiende.

(20) Het stedelijk landbouwgebied Moerput.

(21) Het domein De Ster omvat behalve het recreatiepark met vijver 
ook bosbestanden waarvoor op heden een bosbeheerplan opgemaakt 
wordt. Het recreatiepark is enkel toegankelijk voor betalende bezoekers. 
Aansluitend op de bosbestanden wordt een geboortebos aangeplant. 

(22) Agrarisch gebied Zonneken, bestemd voor de stadsuitbreiding 
Bellestraat – Zonneken.
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Stadsrand

Figuur uit databank groeninventarisatie. De kleurcodes corresponderen met 
groentypologieën. 
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Gemeenschappelijke groenstructuur in Industriepark-Noord.1. 
Vergroening in bedrijventerrein Entrepotstraat.2. 
Ruimte voor groene assen langsheen wegenis van Europark 3. 
Noord.
Groene zichtas in het bedrijventerrein Hoogkamerstraat.4. 
De bossen van SVK vormen een groene long aansluitend 5. 
op stedelijk gebied met potenties als stedelijk groen- en 
natuurgebied.
Door hun ligging en structuur zijn de stedelijke landbouwgebieden 6. 
bij uitstek multifunctionele gebieden met opportuniteiten voor 
landschappelijke, recreatieve en natuurlijke waarden.
Stedelijke landbouwgebieden met kleine 7. 
landschapselementen.
Puitvoet binnen de bovenlokale Z-vormige bosstructuur. Deze 8. 
bosstructuur vormt een belangrijk recreatief en belevingselement 
en draagt bij tot de woonkwaliteit van het stedelijk gebied. Het 
is bovendien een drager van landschappelijke en ecologische 
meerwaarde.
De beleving en toegankelijkheid van Puitvoet is op heden zwak, 9. 
maar hier wordt aan gewerkt binnen het bosbeheerplan dat in 
opmaak is. 
De Clementwijk wordt gekenmerkt door een groene dooradering 10. 
en voldoende aanbod openbaar en privé-groen. 
Inzet van groen als verkeersremmende structuur in de Hoge 11. 
Bokstraat.
Bijkomend groen bij de nieuwe stadsontwikkelingen, vb. De 12. 
Winningen. 
De N41 als parkboulevard heeft een aantrekkelijke 13. 
groenstructuur. Ecologisch beheer van de bermen betekent 
meerwaarde .
Groene route langs de spoorbermen.14. 
Verkeersgeleidend groen langs de Singel.15. 

positief sterkten en opportuniteiten
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uitdagingen en knelpuntente ontwikkelen

1. Onvoldoende overgang bedrijventerrein Entrepotpark naar 
buitengebied.
2. De groenvoorzieningen in bedrijventerreinen zijn schaars. 
Het hangt van de individuele bedrijven af of deze investeren 
in een groenstructuur op hun terrein. Deze versnippering van 
groen op kavelniveau leidt tot een weinig coherent groenbeeld 
en weinig belevingswaarde, zoals hier in de Entrepotstraat.
3. Versnipperd groen op kavelniveau Industriepark-Noord. 
4. Naar mogelijkheden voor bijkomend groen vormt 
de aanwezigheid van nutsleidingen een belangrijke 
randvoorwaarde/beperking. 
5. Onvoldoende ruimtelijke inpassing van bebouwde/verharde 
ruimte, weinig kwalitatieve overgangen naar de omliggende 
bebouwde ruimte of naar het buitengebied.
6. De bosbestanden van SVK zijn niet toegankelijk.
7. De nieuwe ontwikkelingen leiden tot inname van grote 
oppervlaktes open ruimte/landbouwgebied, zoals hier in De 
Winningen. Ondanks de koppeling van deze ontwikkelingen 
aan de realisatie van nieuwe groenzones, neemt het globale 
areaal bijgevolg af. 
8. Versnippering van de landschappelijke, natuur- en 
bosstructuur. De verstedelijking en infrastructuren hebben 
geleid tot een ruimte-inname, versnippering en degradatie van 
de verschillende ecosystemen. Versnippering is het proces 
waarbij een vooreen aaneengesloten leefgebied uiteenvalt in 
fragmenten die geïsoleerd zijn en kleiner dan het oorspronkelijke 
leefgebied. Hierdoor gaat ook de habitatkwaliteit ervan 
achteruit. De bebouwing van de verbindingszone tussen de 
bossen aan De Ster en Puivelde, als een belangrijke schakel 
binnen de Z-vormige bosstructuur, heeft de bosstructuur sterk 
versnipperd.
9. Het rechttrekken, bedijken en overwelven van de waterlopen 
zoals de Barbierbeek heeft geleid tot versnippering van deze 
systemen, aantasting van de landschappelijke eigenheid en 
verlies aan beeldkwaliteit. Binnen het stedelijke gebied zijn de 
waterlopen vaak amper herkenbaar.

10.  Hoewel de Barbierbeekvallei een ecologisch belangrijke 
natuurverbinding is, en ook als dusdanig geselecteerd is 
binnen het beleidskader, is ook deze waterloop versnipperd en 
zijn de structuurkenmerken zwak.
11.  De groenstructuur van de Bekelstraat is zwak ontwikkeld. 
Dit is in ook het geval voor de belangrijke steenwegen N16, 
N70, de Plezantstraat, de N451 (Vijfstraten), de baan naar 
St.- Gillis-Waas, Hertjen, Tereken-Dendermondsesteenweg. 
Zij vormen in hoofdzaak verkeerstechnische infrastructuren 
en hun functie als potentiële groendragers wordt onvoldoende 
onderkend. Dit komt de leesbaarheid van de stad niet ten 
goede. In de Plezantstraat en de overgang Antwerpse 
Steenweg-Raapstraat is de continuïteit van de groenstructuur 
een knelpunt.
12.   (Lint)bebouwing ontneemt het uitzicht op het omliggende 
land en de ingesloten open-ruimtekamers. Waar de 
achterliggende open ruimte achter woonlinten onaangeroerd 
blijft, is deze erg beperkt wat beleefbaarheid en leesbaarheid 
betreft. Bijvoorbeeld ter hoogte van Puitvoet. 
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Visie stadsrand
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 Visie

Een robuuste groenstructuur langs de wegen, afgestemd 
op hun functie en op de ruimtelijke structuur, maakt de 
wegstructuur leesbaar, leidt tot een samenhangende 
ruimtelijke structuur en draagt bij tot een vlotte oriëntatie in 
het gebied. Het wegbeeld definieert de Ruit als stedelijke 
ontsluitinggstructuur, onderscheidt de N70 en N16 als wegen 
die de stad doorkruisen, en maakt de historische invalswegen 
zichtbaar. De knopen en poorten tot het stedelijke gebied 
verkrijgen een eigen identiteit.    

Groene woonomgevingen ontstaan waar wijken ingebed 
zijn in een netwerk van lineair groen langs de wegen, waar 
deze op een groene, kwalitatieve manier verbonden zijn 
met groenpolen of het buitengebied en waar een voldoende 
groenaanbod in de directe woonomgeving bestaat.   

De bedrijventerreinen vormen een soort schakelzone 
tussen ruimtelijke entiteiten. De grote bedrijventerreinen 
aan de zuidelijke tak van ‘De Ruit’ hebben een grote 
impact op het beeld van De Ruit. Een kwaliteitsvolle 
overgang naar De Ruit is hierbij van belang. Daarnaast zijn 
de inbedding van bedrijventerreinen in en de aansluiting 
ervan op de woonomgeving en de open ruimte van belang. 
Een kwalitatieve inbedding en de mogelijkheid van een 
groene dooradering transformeren de bedrijventerreinen 
tot kwalitatieve schakelzones.   

De bijzondere ligging van het stedelijk gebied op de 
bosgordel en de vallei van de Barbierbeek is een potentiële 
bron van natuurwaarden in de stad. Ook de stedelijke 
landbouwgebieden zijn essentiële onderdelen van de 
open-ruimtestructuur. Groene en blauwe netwerken zijn 
van groot belang en worden versterkt en verbonden binnen 
de stedelijke morfologie.    

1. groen maakt   infrastructuur leesbaar 4. versterken bovenlokale openruimte structuren3. inpassen van  bedrijventerreinen en 
    groene werklandschappen

2. groene woonmilieus

Stadsrand
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 Visie groen maakt infrastructuur leesbaar1.
Stadsrand

1. Leesbaarheid van De Ruit als stedelijke ontsluitingsstructuur

Tot op heden hebben de infrastructuren die deel uitmaken van de 
toekomstige Ruit geen homogeen beeld en is deze ontsluitingsstructuur 
niet leesbaar. 
Langs de N41 is een aantrekkelijke, robuuste groenstructuur uit 
4-dubbele bomenrijen met brede grazige bermen aanwezig, de Singel 
kent laanbeplanting en zones met struiken en bomen, de Spoorweglaan 
omvat deels laanbeplanting. De bermen van de E17 kennen geen 
continue beplanting. 

De visie bestaat erin de infrastructuren van De Ruit een voldoende 
robuuste groene structuur te geven die leidt tot een herkenbaarheid van 
De Ruit. De groenstructuren moeten enerzijds zo homogeen mogelijk 
zijn, maar worden anderzijds aangepast aan de ruimtelijke context 
waarbinnen ze gesitueerd zijn en de rol die het wegsegment vervult. Dit 
betekent:

- Herkenbaarheid van de Oostelijke en Westelijke Tangenten als 
gelijkwaardige structuren en als begrenzing van de stedelijke invloedssfeer 
en overgang naar het buitengebied. De Westelijke Tangent leent zich 
vlot tot een groene randstructuur met 4-dubbele bomenrijen en brede 
groene bermen als verderzetting van de huidige groenstructuur van de 
N41. Voor de Oostelijke Tangent wordt een vergelijkbare groenstructuur 
met bomenrijen uitgewerkt, rekening houdend met de (beperktere) 
beschikbare ruimte. De bomenkeuze moet uniform zijn voor de beide 
Tangenten. 

- Langs de toekomstige parallelwegen E17 wordt eveneens een 
groenstructuur met bomenrijen uitgewerkt om de continuïteit met de 
Tangenten te realiseren. De voorkeur gaat naar een uniforme bomenkeuze 
zoals bij de Tangenten. Hier moet echter ook rekening gehouden worden 
met het belang van de zichtlocaties op aanliggende bedrijventerreinen. 
Daarom wordt de groenstructuur met bomenrijen aangepast door vb. 
wijder plantverband of hoog genoeg opkronen van de bomen.

- Vijfstraten-station-Driekoningen is de component van De Ruit die de 
stedelijke omgeving doorsnijdt. De groenstructuur wordt er  aangepast 
aan deze meer kleinschalige context. Zoals op centrumniveau 
beschreven, moet daar rekening gehouden worden met de ontwikkeling 
van het Driekoningenkruispunt en de mogelijke ontwikkeling van de 
noordzijde van de Spoorweglaan als woonerf. De groenstructuur wordt 
er daarom kleinschaliger en minder dens, hoewel nog steeds gebaseerd 
op het concept van de bomenrijen. 

2. Het Kruis N16-N70

De groenstructuur van de N16 en N70 op centrumniveau uit groene 
promenades gaat op stadsrandniveau over in groene boulevard 
als groene, rustgevende inkom van de stad en verbinding van het 
buitengebied met het centrum, met scheiding van gemotoriseerd verkeer 
en zwakke weggebruikers. 

3. De radialen leesbaar maken als het geheugen van de stad

De invalswegen reflecteren het historische wegenpatroon en vormen 
daardoor het geheugen van de stad. Hun historische betekenis en hun 
structurerende werking verantwoorden aandacht voor deze invalswegen 
als groene radialen. Ze moeten herkenbaar gemaakt worden door een 
uniform wegprofiel. Hun stedelijke context pleit voor een groenstructuur uit 
fijnmazige, kleinere groenelementen die samen een globaal groenbeeld 
voor de radialen vormen. Deze kleinere groenelementen ondersteunen 
eveneens de aandacht voor zwakke weggebruikers.

4. De Knopen op stadsrandniveau
 
Alle Knopen sluiten aan op de stedelijke Ruit. Oriëntatie, beleving en 
identiteit zijn hierbij sturend. 

- De Ruit

- Kruis

- Radialen

- Knopen

zie centrumniveau

N16 Spoorweglaan N41 N70 rotonde N41Singel N16 Spoorweglaan N41 N70 rotonde N41Singel
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 Visie groene woonmilieus2.

groene woonmilieus
1. Bestaande woonwijken
De bestaande wijken op stadsrandniveau worden allen gekenmerkt 
door een groene sfeer en een voldoende aanbod aan publiek 
groen. Het bewaken van dit groenaanbod moet een doelstelling 
zijn. De groenelementen zijn over het algemeen kwalitatief en goed 
onderhouden. Ook deze aspecten worden in stand gehouden.

2. Nieuw te ontwikkelen woonwijken 
In de nieuw te ontwikkelen wijken is een groene dooradering die aansluit 
op het groen op hoger groenstructuur van belang om een groen netwerk 
te realiseren waarlangs de bewoner zich kan bewegen. Daarnaast is 
het voorzien van voldoende grote groenzones als groen in de directe 
leefomgeving nodig. In vooral de grotere ontwikkelingen kan zelfs een 
hoger ambitieniveau nagestreefd worden, zoals stadsdeelgroen. 

Stadsrand

- bestaande woonwijken

- nieuw te ontwikkelen woonwijken

Clementwijk

Paddeschootwijk

Watermolenwijk II

uitbreiding Clementwijk

Nieuwe Molenwijk

Vijfstraten

De Winningen

Bellestraat-Zonneken

Eksterstraat Destelwijk C. Huysmanslaan C. Huysmanslaan E. PrissestraatPuitvoet Ropheide Hoogstraat
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 Visie inpassen van bedrijventerreinen en groene werklandschappen3.

- bestaande bedrijventerreinen

- nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen

Stadsrand

bedrijventerreinen en groene werklandschappen
Inpassen van de bedrijventerreinen gaat over een kwalitatieve profilering 
van de bedrijventerreinen naar de omgeving toe en het integreren van 
groen binnen het bedrijventerrein. Het duurzame inpassen van de 
bedrijventerreinen gaat ook over de doorsteekbaarheid ervan. Hiertoe 
is het versterken van bestaande doorsteken door de bedrijventerreinen 
van belang.

Zichtlocaties langs De Ruit, maar ook langs de N16 en N70 
vertegenwoordigen een economische waarde. De groenstructuur van 
De Ruit houdt rekening met deze zichten. Ter hoogte van hinderlijke 
bedrijfssites moet een gepaste randafwerking of buffering voorzien 
worden. Deze randen worden ontwikkeld als groene schakels met 
voldoende ruimtelijke kwaliteit. Aan randen waar een aantrekkelijke 
bedrijfsarchitectuur aanwezig is, wordt groen ingezet als visuele ver-
sterking van de omgeving. 

De nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen bieden de kans om een 
groenstructuur in te breiden zodat ze het niveau van een klassiek 
bedrijventerrein overstijgen tot het niveau van een werklandschap. In 
werklandschappen is een grotere functiemenging mogelijk met, naast 
bedrijvigheid, ook onder meer groen, waterberging en recreatie.

uitbreiding Europark-zuid

Europark-Oost

Entrepotstraat

Europark-Noord

SVK
Europark-Zuid

Industriepark-West

Industriepark-Noord Oostjachtpark

Industriepark-West Entrepotstraat Europark-Zuid OostjachtparkIndustriepark-Noord

De Winningen

Heidebaan Noord
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groen-blauwe vingers vanuit het stedelijke gebied naar het buitengebied
Zowel de Z-vormige bosstructuur als het stelsel van waterlopen vormen 
essentiële dragers van landschappelijke relaties binnen het buitengebied 
en vanuit de stad naar dat buitengebied. De bosfragmenten betekenen 
naast een belangrijke recreatieve functie voor de bewoners en bezoekers 
van de stad, ook een landschappelijke en ecologische waarde. De 
waterlopen kunnen een corridorfunctie vervullen. Omdat de waterlopen 
in het stedelijke weefsel sterk vervaagd zijn, kunnen ze er in de huidige 
toestand niet als structureel groen beschouwd worden.

stedelijke landbouwgebieden
De stedelijke landbouwgebieden zijn belangrijke open-ruimtelongen 
aansluitend op het stedelijke weefsel. De uitdaging bestaat in het 
inschakelen van deze gebieden in een bovenlokale groenstructuur met 
meerwaarde naar beleving, recreatie en mogelijkheden tot groene 
verbindingen, zonder de hoofdfunctie landbouw te beperken. 

De bijzondere ligging van het stedelijke gebied op de bosgordel en 
de vallei van de Barbierbeek is een bron van natuurwaarden in de 
stad. Groene en blauwe netwerken zijn van groot belang. 

bosgordel

Barbierbeek

landbouwgebied 
tussen de 
bosfragmenten

corridorfunctie
van de beeklopen

bosgordel

 Visie versterken bovenlokale openruimte structuren4.
Stadsrand

Galgstraat Hamelveld Kloottiende Rietvelde
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Acties stadsrand
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Acties
Stadsrand

zie centrumniveau

tangenten

groene woonwijken bestaand

parallelwegen E17

groene woonwijken nieuw

radialen

bedrijventerreinen

spoorzone

open ruimte

knopen
Actie S.1.1 Actie S.1.1 Actie S.1.2

Acties S.2.1 t.e.m. S.2.4

Acties S.1.1 Actie S.1.3

Acties S.2.1 t.e.m. S.2.4 Acties S.3.1 t.e.m. S.3.3 Acties S.4.1 t.e.m. S.4.3
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Acties
Stadsrand

De Ruit als herkenbare stedelijke structuur

Westelijke Tangent principe dsn

Oostelijke Tangent principe dsn

Tangenten binnen de Stedelijke Ruit
Doortrekken profiel van de N41 bij realisatie van de Westelijke Tangent. 
Realisatie van een vergelijkbaar profiel voor de Oostelijke Tangent om 
de gelijkwaardigheid van beide tangenten binnen de Stedelijke Ruit 
zichtbaar te maken. 

Het profiel van de N41 bestaat uit een 2 x 2 wegprofiel met dubbele 
bomenrij op de brede middenberm en enkele bomenrijen op beide 
zijbermen. De ruimtelijkheid van de N41 bestaat in de overgang naar 
het open landschap van het buitengebied. 
De Singel bestaat uit een 2x2 wegprofiel met struiken en bomen op de 
middenberm, en sluit aan op het groene talud van de spoorweg. De 
Singel is ingebed in stedelijk weefsel. 

De realisatie van een gelijkwaardig profiel voor beide tangenten moet 
rekening houden met de verschillende context en ruimtelijkheid van beide 
tangenten, maar ook met de beschikbare ruimte om deze tangenten 
en hun groenstructuur te realiseren. Vooral bij de Oostelijke Tangent 
zijn de randvoorwaarden strenger om een dergelijke groenstructuur 
te realiseren. De beschikbare ruimte voor de Oostelijke Tangent wordt 
bepaald door de reservatiestrook volgens het gewestplan. Vooral waar 
de Oostelijke Tangent het stedelijke weefsel verlaat, is het wenselijk 
bomenrijen te voorzien op zowel de middenberm als de zijbermen, 
vergelijkbaar met de Westelijke Tangent. 

In een ruimtelijk ontwerp dienen deze concepten uitgewerkt te worden. 

voortzetten van het bestaande profiel

voortzetten van het bestaande profiel, deels enkele deels twee bomenrijen

Westelijke Tangent

Actie S.1.1

Oostelijke Tangent
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Acties De Ruit als herkenbare stedelijke structuur

Stadsrand

Stedelijke Ruit langs de E17
De Stedelijke Ruit sluit via parallelwegen aan op de E17. De 
ruimtelijkheid van deze zone bestaat in een overgang tussen de 
stedelijke werkomgevingen van Sint-Niklaas enerzijds en de bovenlokale 
weginfrastructuur van de E17 anderzijds. Voor de bedrijventerreinen is 
een voldoende relatie met en zichtbaarheid vanop de E17 van groot 
(economisch) belang. 

Om de Stedelijke Ruit ook langs de E17 leesbaar en ruimtelijk 
herkenbaar te ontwikkelen, wordt de groenstructuur met opgaande 
bomenrijen vanuit de Tangenten daar doorgetrokken. Om de zichtrelatie 
E17-bedrijventerreinen te behouden, worden de bomenrijen er in een 
ruimer plantverband voorzien. Het geschrankt aanplanten van de 
bomen leidt ertoe dat je langs de weg het groen sterk genoeg ervaart, 
terwijl de tussenafstanden voldoende ruim blijven om zichten op de 
bedrijventerreinen te behouden. Daarbij kunnen de bomen voldoende 
hoog opgekroond worden om de zichtrelaties verder te garanderen. 

Stedelijke Ruit langsheen het spoortracé
Op centrumniveau wordt de omvorming van het Driekoningenkruispunt 
en het viaduct naar een stedelijke ruimte met verblijfskwaliteit 
beschreven. Het belang van een kadering binnen een integraal project 
voor de noordelijke ‘tak’ van De Ruit wordt er aangehaald. 

De groenstructuur van deze tak van de Stedelijke Ruit vormt een 
groene verbindende as vanaf de aansluiting op de Westelijke Tangent 
tot de Oostelijke Tangent. Een structuur met opgaande bomen wordt er 
overgenomen van de andere componenten van De Ruit, maar gezien 
de kleinschaligere structuur van het stedelijke weefsel is een fijnere 
korrel van het groen er op zijn plaats. Optimaal wordt er gestreefd naar 
een wegprofiel met opgaand groen en groene wandelzone, rekening 
houdend met de relevante wetgeving (KB 1981). 

Dit vereist een integrale ontwerpopgave.

principe boomaanplantingen

parallelwegen langs de E17

spoorzone

geschrankt aanplanten 
van de bomen

ruime plantafstand 
i.v.m doorzichten

Actie S.1.1
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Acties Vergroenen van de radialen

Stadsrand

vergroenen van de radialen in functie van leesbaarheid

De mogelijkheden tot het verwerken van een uniform groenconcept 
voor de verschillende stedelijke invalswegen wordt beperkt doordat 
deze invalswegen sterk variërende wegtypes, van smalle tot brede 
profielen omvatten. De leesbaarheid gaat eerder over de inrichting van 
het openbaar domein. Een groen wegbeeld kan hier deel van uitmaken. 
Een groen wegbeeld wordt er gerealiseerd door ervoor te zorgen dat 
elk wegsegment minstens zicht heeft op groene elementen. Optimaal 
wordt ingezet op lineaire groenstructuren. 

Volgende groenconcepten zijn relevant en kunnen eventueel onderling 
gecombineerd worden:
• Lineair groen:
 laanbeplanting met bomenrij(en), optimaal aan beide kanten
 verkeersscheidend groen; het ruimtelijk scheiden van 
verschillende vervoersmodi door middel van begeleidende beplanting 
draagt bij tot de verkeersveiligheid.
• Strategische inzet van robuuste solitaire elementen (puntgroen) 
zodat zicht op deze elementen leidt tot een visuele vergroening van de 
weg.
 Inzet op kruispunten
 Inzet op regelmatige afstanden langs de weg, vb. door het 
opheffen van een aantal parkeervakken.

(1) Knaptandstraat – Tereken:  
in het vrij smalle wegprofiel wordt laag verkeersscheidend groen 
voorzien. Op termijn wordt deze weg mogelijks 1-richting. Dan ontstaat 
bijkomende ruimte voor inplanting van opgaande bomen. Waar mogelijk, 
wordt dit een bomenrij. Waar deze mogelijkheid niet bestaat, worden op 
regelmatige afstanden solitaire bomen geplant. 
(2) Driegaaienstraat:  
in het vrij smalle wegprofiel wordt laag verkeersscheidend groen 
voorzien. Op termijn wordt deze weg mogelijks 1-richting. Dan ontstaat 
bijkomende ruimte voor inplanting van opgaande bomen. Waar mogelijk, 
wordt dit een bomenrij. Waar deze mogelijkheid niet bestaat, worden op 
regelmatige afstanden solitaire bomen geplant.

(3) Plezantstraat: 
het brede wegprofiel laat een sterke groenstructuur toe. Hiertoe is 
reeds een aanzet aanwezig door opgaande bomen in de middenberm. 
De bestaande groenstructuur wordt vervolledigd en fietsers en 
voetgangers worden gescheiden van het gemotoriseerd verkeer door 
verkeersscheidend groen. Opportuniteiten ontstaan wanneer deze weg 
op langere termijn heraangelegd wordt.
(4) Driekoningenstraat:
het wegprofiel laat geen verkeersscheidend groen toe. Er wordt eerder 
gewerkt met strategische inzet van robuuste solitaire elementen 
(puntgroen) ter hoogte van de kruispunten (kruispunt met Bremstraat, 
Slachthuisstraat).
(5) Truweelstraat – Vijfstraten: 
in het vrij smalle wegprofiel wordt laag verkeersscheidend groen 
voorzien. Het groene beeld wordt versterkt door strategische inzet 
van robuuste solitaire elementen (puntgroen) ter hoogte van de 
kruispunten.
(6) Raapstraat – Bellestraat: 
het vrij brede wegprofiel laat een sterke groenstructuur toe. Hiertoe 
is reeds een aanzet aanwezig door laanbeplanting. De bestaande 
groenstructuur wordt vervolledigd met bomen aan beide kanten 
van de weg en fietsers en voetgangers worden gescheiden van het 
gemotoriseerd verkeer door verkeersscheidend groen.
(7) Brugsken-Hertjen:   
het smalle wegprofiel laat geen verkeersscheidend groen toe. Er wordt 
eerder gewerkt met strategische inzet van robuuste solitaire elementen 
(puntgroen) op regelmatige afstanden langs de weg. Op termijn zou 
deze weg mogelijk omgevormd worden tot een ‘fietsstraat’. Hierbij is 
verkeersscheidend groen op zijn plaats.  
(8) Moleken-Langhalsbeekstraat:
in het wegprofiel wordt laag verkeersscheidend groen voorzien. Het 
groene beeld wordt versterkt door strategische inzet van robuuste 
solitaire elementen (puntgroen) op regelmatige afstanden langs de 
weg.

4.

3.
5.

6.

7.1.
2.

8.

Actie S.1.2
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Acties knopen als groene toegangspoorten

Stadsrand

Actie S.1.3

oostelijke knoop

westelijke knoop
knoop E17

landschappelijke inpassing knoop N70 - Oostelijke Tangent
“ De aanleg van de Oostelijke Tangent is het sluitstuk van de ring rond 
Sint- Niklaas. De Oostelijke Tangent wordt gerealiseerd langs de spoor-
lijn Sint- Niklaas- Mechelen tussen autosnelweg E17 en aansluitend op 
de R42 ter hoogte van N70. Een gebied dat gekenmerkt wordt door en-
kele beeldbepalende infrastructuren, industrieterreinen en woonlinten. 

Op vraag van de Vlaamse Bouwmeester werd OMGEVING aan het 
ontwerpteam toegevoegd om de studie landschappelijk en steden-
bouwkundig te onderbouwen. Vanuit een integrale benaderingswijze 
zijn er verschillende scenario’s opgemaakt met als doel het tracé, de 
dwars- en lengteprofielen, het ontwerp van de knooppunten en de pa-
rallelstructuren langs E17 te optimaliseren.
OMGEVING werkt na de startnota een stedenbouwkundig ontwerp uit 
voor de Oostelijke Tangent met bijzondere zorg voor een goede land-
schappelijke inpassing” .

De knopen op stadsrandniveau sluiten aan op de Stedelijke Ruit. 
Oriëntatie, beleving en identiteit zijn hierbij sturend. Het aspect “groen” 
vraagt bij verdere uitwerking bijzondere aandacht. Onderstaand de 
oostelijke knoop waar reeds plannen voor gemaakt zijn en als voorbeeld 
van een groene inpassing.

bovenstaand is citaat uit :
“ruimtelijk onderzoek  landschappelijke inpassing knoop N70 - Oostelijke Tangent 
2007 ,“ van studiebureau OMGEVING 

bron: studiebureau OMGEVING

bron: studiebureau OMGEVING
bron: bing.com/maps



GRONTMIJ november 2011 90

Acties Groene dooradering van de wijken

in de nieuw te ontwikkelen 
wijken is het creëren van een 
fijnere groene dooradering 
- die aansluiting geeft op de 
grotere groenstructuren - van 
belang

voor de bestaande wijken kan 
de strategie zijn dat bij alle 
nieuwe ontwikkelingen/her-
ontwikkelingen het groen als 
belangrijk uitgangspunt wordt 
meegenomen

Stadsrand

groene dooradering van de wijken
Op niveau van de stadsrand worden de wijken gekenmerkt door een 
voldoende groenaanbod van zowel privaat als openbaar groen. Een 
aantal van deze groenelementen is ook van belang voor de eerder 
groenarme wijken van het centrumniveau. Dit motiveert het behoud en 
de versterking van deze elementen, zoals onder meer:
-  versterken van de Mechelen-Terneuzenwegel als groene ader 
 en als groene verbinding tussen de stad en het buitengebied;
- mogelijke openstelling van de groenzone van SVK (zie   
 centrumniveau).

Binnen  de  nieuwe  stadsontwikkelingen  en  de  stadsvernieuwingsprojecten 
wordt een voldoende groenaanbod gerealiseerd om te voldoen aan de 
groenbehoefte van de bewoners. Het gaat zowel over het voorzien 
van parken en pleinen als over een groene dooradering en groene 
doorsteken. Een bouwverordening met de ontwikkeling van optimaal 
50% van de oppervlakte als publiek toegankelijk groen is hiertoe 
een instrument. Waar grotere ontwikkelingen gerealiseerd worden, is 
robuust groen nodig dat functioneert op stadsdeelniveau. Het gaat dan 
over parken met een minimale oppervlakte van ongeveer 10 tot 30 ha. 
Dergelijk stadsdeelgroen kan een antwoord bieden op de groenbehoefte 
van nabijgelegen groenarme (centrum)wijken. Bij de noordelijke nieuwe 
stadsontwikkeling Clementwijk dient de realisatie van een noordelijk 
stadsrandbos mee geïntegreerd te worden.

passende groentypologie 
Telkens dient gezocht te worden naar een groentypologie die maximaal 
inspeelt op de noden van de bewoners. 

Bij ontwikkeling van De Winningen wordt stadsdeelgroen van ongeveer 
30 à 35 ha ontwikkeld. Dit biedt ruimte voor bijvoorbeeld speelnatuur in de 
woonomgeving. Zo wordt een uitdagende en boeiende speelomgeving 
voor kinderen van de nieuwe woonomgevingen gerealiseerd en tegelijk 
betekent dit een beter groenaanbod voor de groenarme woonzones in 
het westen van het stadscentrum. De inpassing van speelgroen kan 
verantwoord worden vanuit de maatschappelijke vraag naar dergelijk 
groen. Meer en meer wordt erkend dat ‘spelen in de natuur’ een 
belangrijke meerwaarde voor kinderen en jongeren betekent. Op heden 
is in Sint-Niklaas geen dergelijk groen aanwezig. 

Gezien de nood aan bijkomende oppervlaktes volkstuinen, moet ook 
voor dit groentype nagegaan worden of er zich opportuniteiten voordoen. 
Vooral in meer dichtbevolkte wijken is dit urgent (zie centrumniveau). 

Het Masterplan Bellestraat-Zonneken voorziet zowel in private tuinen, 
semi-private graszones en openbare groenzones. Het openbare groen 
wordt ingezet als afwerking van de KMO-zone en voor de realisatie van 
groene doorsteken en een langgerekt park. 

Het Voorontwerp Clementwijk gaat uit van de landschappelijke structuur 
met grachten als basislayer, ontsluitingswegen als groene boulevard, 
een centrale parkstructuur met fietsas en schooltuin. Concepten die 
aansluiten op speelnatuur (speelgracht, wilgenbosje, waterspel, kiezel) 
zijn er opgenomen. 

Beleefbare stedelijke landbouwgebieden
Bij ontwikkeling van Puyenbeke, enerzijds als landbouwgebied 
Puyenbeke en anderzijds als woonomgeving Watermolenwijk II, moet 
het meer beleefbaar maken van de ingesloten openruimtekamer 
Puyenbeke door het behoud van zichten en toegangen een uitgangspunt 
zijn. Dit kan bijvoorbeeld door – al dan niet private – erftoegangen en 
onbebouwde kavels (deels) te behouden als zichtassen en groene 
verbindingen. Dergelijke doorgangen bevinden zich onder meer 
tussen de bebouwde kavels van de Watermolenstraat, Kleibeekstraat-
Vlyminckshoek en Hoge Bokstraat. Ook de Pijkedreef is een belangrijke 
toegangsas.

Speelnatuur heeft natuurlijk groen als onderwerp en omgeving van het 
spel. Speeltoestellen zijn er niet, of alleen in deelgebieden of incidenteel 
verspreid bezig. Kinderen kunnen delen van de plek zelf vormgeven of 
veranderen (vb. door spel met water, keien,…). (van den Bogaard et 
al. 2009).

Uitgangspunten voor de realisatie van speelnatuur zijn 
- Ontwikkeling: natuurlijk-avontuurlijk spelen van fundamenteel belang 
voor de gezonde ontwikkeling van kinderen;
- Vrij spelen: volop ruimte en mogelijkheden voor vrij spelen met zo min 
mogelijk voorwaarden of bepalingen;
- Inrichting: voldoende ruimte met een hoge natuurwaarde, natuur niet 
enkel als decor maar als onderwerp van het spel;
- Risico’s: uitdagingen en risico’s zijn onlosmakelijk verbonden aan 
boeiend kinderspel. Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen te leren 
zelf risico’s in te schatten en daarmee om te gaan. 

foto’s bron:  speelnatuur.nl

Actie S.2.1 t.e.m. S.2.5
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Acties Groen op bedrijventerreinen en groene werklandschappen

Stadsrand

groen op bedrijventerreinen
Ter hoogte van de zichtlocaties langs De Ruit, de N16 en N70 primeert 
de zichtbaarheid van het terrein en de bedrijfsarchitectuur. Waar op deze 
zichtlocaties reeds een groenstructuur aanwezig is, wordt deze behouden. 
Langs De Ruit wordt een robuuste groenstructuur voorzien (zie hoger). 
Ter hoogte van hinderlijke bedrijfssites moet een gepaste randafwerking 
of buffering voorzien worden. Deze randen worden ontwikkeld als groene 
schakels met voldoende ruimtelijke kwaliteit. De ruimte voor milieubuffering 
wordt daartoe opgeladen met ecologisch waardevolle beplanting 
(streekeigen groen, voldoende brede buffers met ecologisch beheer, e.d.), 
een grachtenstelsel met ecologische oeverprofielen, enzovoort. 

Ook binnen het bedrijventerrein leidt een groene dooradering tot een 
duurzame uitstraling, aantrekkelijke werkomgeving en het doorsteekbaar 
maken ervan. Een groene dooradering ontstaat door o.m. zichtassen 
gekoppeld aan groenassen en strategische inplanting van robuust groen, 
het doortrekken van laanbeplanting, duurzaam beheerde groene bermen 
en gevelgroen. Implementatie van de groene dooradering moet op 
niveau van het bedrijventerrein uitgewerkt worden om te vermijden dat 
een versnipperd groenbeeld op kavelniveau ontstaat. Vergroening van 
de wegenis ‘Industriepark-West’ binnen het gelijknamige bedrijventerrein 
maakt de fietsroute Sterroute aantrekkelijker. Indien door de uitbreiding 
van Europark-Zuid een groene doorsteek gerealiseerd wordt, ontstaat 
een nieuwe verbinding tussen Destelwijk en het recreatiegebied De Ster. 
In de bedrijventerreinen die zich situeren ter hoogte van de Z-vormige 
bosstructuur wordt door vergroening het bovenlokaal verbinden van de 
bosfragmenten ondersteund.

De nieuwe bedrijventerreinen worden opgevat als multifunctionele 
werklandschappen, waar naast bedrijvigheid ook andere functies ingepast 
worden. Bestaande groene elementen en waterlopen worden er maximaal 
geïntegreerd en verkrijgen een functie binnen het terrein. Deze functie kan 
gaan van onder meer recreatie, beeldwaarde, waterberging tot ecologische 
corridor of stapsteen. Bedrijfsgebouwen met een aantrekkelijke architectuur 
worden gepositioneerd aan randen van en langs de belangrijkste 
doorsteken/groenassen van het bedrijventerrein. 

groene/representatieve aansluiting 
met de omgeving

principes voor het integreren van groen: (uitsnede bedrijventerreinen)

Tevens streven naar meer groen op private kavels binnen bedrijventerreinen door opmaak algemene voorschriften die dienen 
gevolgd te worden bij realisatie van nieuwe bedrijfsgebouwen.

groene toegangen

groene doorgangen/passages

recreatiegebied 
De Ster

centrum

buitengebied

groen netwerk bedrijventerrein
* bij evt. nieuw te ontwikkelen terreinen 
  groenstructuur inpassen

Actie S.3.1 t.e.m. S.3.4
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Acties Verbinden van de open-ruimtestructuur

Stadsrand

verbinden van de open-ruimtestructuur
Opportuniteiten tot het versterken van de bosstructuur ontstaan 
daar waar fragmenten met elkaar verbonden kunnen worden, waar 
de kwaliteit van het fragment en zijn omgeving door een aangepast 
beheer of inrichting verbeterd kan worden of waar nieuwe stukjes 
‘natuur’ ingericht kunnen worden. Dit vraagt afstemming met andere 
ontwikkelingen die ter hoogte van de bosgordel gelegen zijn. 
In het landbouwgebied tussen de bosfragmenten is een strategie gericht 
op het versterken van een netwerk van kleine landschapselementen 
(KLE’s) als verbinding van de bosfragmenten van groot belang. De 
woonlinten rondom de stedelijke landbouwgebieden moeten open 
doorsteken bevatten die ingericht en beheerd worden als bos en open-
ruimteverbindingen. 

Waar bedrijvigheid of woongebied binnen de Z-vormige bosstructuur 
gelegen is, dienen deze terreinen ecologisch doorsteekbaar gemaakt 
te worden door een bovenlokale groenstructuur te voorzien. 
Indien op lange termijn, na realisatie van De Ruit en bijhorende knopen 
en aansluitingscomplexen, het huidige aansluitingscomplex op de E17 
zijn functie zou verliezen, biedt dit gezien zijn ligging op de Z-vormige 
bosstructuur een opportuniteit tot het ontwikkelen van een stapsteenbos 
als versterking van deze bosstructuur.

Ook het parkgebied Puitvoet, gelegen op de Z-vormige bosstructuur 
kan als zuidelijk stadsbos ontwikkeld worden om deze bosstructuur 
verder te versterken.

De Barbierbeek is een waterloop waarvoor doelstellingen als 
ecologische verbinding vooropgesteld worden in diverse beleidskaders. 
De beschikbare ruimte van deze waterloop en zijn continuïteit ter hoogte 
van het stedelijk gebied vormen echter knelpunten. Het ontsnipperen 
ervan en, waar mogelijk, terug openleggen dragen bij tot het verbeteren 
van de natuurverbindingsfunctie, landschappelijke waarde en visuele 
waarde.
Binnen De Winningen is het integreren van de Ringgracht een 
basisprincipe. Er moet onderzocht worden hoe deze kan aantakken op 
de structuur van de Molenbeek als groene as vanaf De Winningen, over 
de putten van SVK naar het stedelijk landbouwgebied Puyenbeke. 

Actie S.4.1 t.e.m. S.4.4
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Acties Openstellen tijdelijke groene zones

Ook tijdelijk groen betekent een versterking van de groen-
structuur. 

Een dergelijk concept wordt toegepast in zones die geen 
groene bestemming hebben of zullen verkrijgen. In 
afwachting van de realisatie van hun eigen bestemming wordt 
het betreffende perceel opengesteld als tijdelijk groen of 
tijdelijke natuur. Dit gebruik mag de toekomstige functie niet 
hypothekeren. 
Het gaat om een dynamische vorm van groen zoals 
tijdelijke struin- en speelnatuur, tijdelijke hondenloopzone, en 
dergelijke. 
 
Gezien het tijdelijke karakter van het groene element, mag de 
inrichting ervan weinig kosten- en arbeidsintensief zijn. Even-
wel moet steeds aandacht gaan naar veiligheidsaspecten en 
vermijden van hinder en overlast. Goede afspraken met de 
eigenaars zijn ook van belang, o.m. naar gebruiksvoorwaarden 
en aansprakelijkheid. 

referenties tijdelijke volkstuinen bron: Seizoenen april 2011, Velt vzw

referenties tijdelijk groen/speelnatuur

Kern Stadsrand

Actie A.1.1 

Centrum
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Acties Behoud en openstelling van bestaande groene zones

Behoud bestaande groene zones 
Om in de stad een kwalitatieve woon- en leefomgeving te 
houden en te versterken, zal het groen overal verspreid aan-
wezig moeten zijn. Dit betekent zowel dat het bestaande groen 
maximaal behouden moet worden als inspelen op kansen 
voor het creëren van nieuw groen.

Openstelling private groene zones
Heel wat bestaande groenelementen zijn vrij onbekend, lig-
gen verscholen en zijn in private eigendom. Om hun waarde 
in de woonomgeving te maximaliseren, is het wenselijk om 
deze bekend en publiek toegankelijk te maken. Hiertoe dient 
een dialoog opgestart te worden met de eigenaars zodat 
afgetoetst kan worden of er een samenwerking met tot doel de 
publieke openstelling van het groen gerealiseerd kan worden 
en welke vorm dit aan zal nemen. 

Vb. volkstuinen S. Maczekpark Vb. stedelijke landbouwgebieden

Vb. privaat Park Defauw Vb. groene dooradering Abingdonstraat

Kern Stadsrand

Actie A.1.2 t.e.m. A.1.5 

Groene nieuwe ontwikkelingen
Waar bestaande groenzones dreigen te verdwijnen door 
nieuwe ontwikkelingen, kan soelaas geboden worden door 
deze nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan groenontwik-
keling door voorzien van voldoende groenoppervlakte en een 
groene dooradering. 
Door een bouwverordening die een minimum groenareaal 
oplegt, wordt voldoende groen bij de nieuwe ontwikkeling 
voorzien. Omdat dit vooral in groenarme en zeer groenarme 
wijken prioritair is, wordt in deze wijken als richtlijn de ontwik-
keling van minstens 50% van de oppervlakte van de nieuwe 
ontwikkeling als openbare groenzone, vooropgesteld.

Groene dooradering, verbinden van groene zones
Een groene dooradering of groen netwerk verbindt de 
woonomgevingen met de groene zones en verbindt de groene 
zones onderling. De beleving van de wijk gaat in de richting 
van een ‘groene leefomgeving’. Verschillende instrumenten 
dienen hierbij ingezet te worden, zoals vergroening van het 
wegontwerp, stimuleren van gevelgroen, vergroening op 
kruispunten en groene assen binnen de nieuwe ontwikkelin-
gen. 

Centrum
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Inhoud en samenhang ondersteund

Niet alleen de zichtbaarheid maar ook de inhoud en samenhang van de 
groenzones kan verbeterd worden. Door één lijn te trekken in de uitrusting 
wordt het grotere geheel van de groenstructuur in de binnenstad duidelijk. 
Het invoeren van een huisstijl zal zorgen voor een meer eenvormige 
groenaankleding van het centrum. Evenwel moet de mogelijkheid behouden 
blijven nuances en variaties aan te brengen. Het gaat over één stijl, maar 
met lokaal maatwerk in functie van de eigenheid van elk element, zijn 
functievervulling en de wijk- of buurtspecifieke sfeer. Een goede aankleding 
en goed verzorgde groenobjecten betekenen een impuls voor elke wijk. 

 

1.  park
2.  sportvelden
3.  volkstuinen
4.  campussen
5.  begraafplaats

Groene functies:

1. 2.

3.4.
4.

5.
4.

4.

Acties Groen netwerk met één stijl en verschillende identiteiten

Kern Stadsrand

Actie A.1.6

Centrum
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Acties groen als sturend principe in de planningsfase van infrastructuurwerken

groenvoorzieningen in de planningsfase van infrastructuurwerken
De praktijk leert dat het inplannen van duurzaam, robuust groen 
vaak weinig evident is. Zowel de bovengrondse als de ondergrondse 
ruimte is vaak beperkt. 

Wat de bovengrondse ruimte betreft, moet er voldoende afstand 
zijn ten opzichte van het verkeer, de bebouwing, verlichtingspalen, 
elektriciteitsleidingen en dergelijke. Hierbij moet rekening gehouden 
worden met het eindbeeld van de groenstructuur. Dit betekent bv. 
de definitieve kroon van de volgroeide boom. Het is zowel finan-
cieel als esthetisch geen goede zaak als een groeiende boom erg 
rigoureus in een ‘keurslijf’ gesnoeid moet worden, omdat deze niet 
aangepast is (te groot) voor de voorziene ruimte.

Ondergronds is een voldoende doorwortelbare ruimte van belang. 
Het bovengronds volume van een plant staat in verhouding tot het 
ondergronds wortelvolume. Bij de ontwerpfase moet daarom al een 
voldoende ruim plantvak voorzien worden. Ook creatievere con-
cepten, zoals een ‘boomstraat’ (zie ontwerp Stationsstraat Gront-
mij), zijn mogelijk. 

Ontwerpers moeten van in het begin groenvoorzieningen in hun 
ontwerp integreren. Groen moet een structurerend element zijn, en 
geen ‘opsmuk’ op het einde. Dit moet minstens in het bestek van 
een opdracht opgenomen worden. 

Binnen het Vademecum Bomen (ANB 2008) zijn talrijke aan-
bevelingen te vinden omtrent de aanplant van bomen en hun 
soortkeuze. 

Een bomenplan (bomenbeheer en -beleidsplan) is een lange- 
termijnplan voor het inplanten en beheren van bomen in de 
publieke ruimte.

Belangrijk is openbare groenzones zo te ontwerpen dat ze on-
derhoudsvriendelijk beheerd kunnen worden (toepassen princi-
pes van harmonisch park- en groenbeheer).

Kern Stadsrand

Vademecum Bomen (ANB 2008)

dragende constructie laat ruimte voor
de wortels om zonder schade onder 
het voetpad door te groeien

* bron: technisch vademecum bomen,  
  harmonisch park- en groenbeheer, ANB 2008

door creatief te ontwerpen, b.v. bomen 
inplanten aan zijde voortuintjes, geeft 
de boomondergrond meer ruimte

Actie A.1.7 en A 1.10

Centrum



GRONTMIJ november 2011 98



stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 99

Overzicht acties
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Acties Stedelijk Groenplan
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Acties Stedelijk Groenplan

Ontwikkelen parkgebied Puitvoet als zuidelijk stadsbos

Streven naar meer groen op private kavels binnen be-
drijventerreinen

Opnemen van robuust groen bij nieuwe ontwikkelingen

Versterken park-en bosstructuur: subsidiëring, opmaak inrichtingsplan

Door opmaak algemene voorschriften die dienen gevolgd te worden 
bij realisatie van nieuwe bedrijfsgebouwen

Bij de noordelijke nieuwe stadsontwikkeling Clementwijk dient de 
realisatie van een noordelijk stadsrandbos mee geïntegreerd te 
worden

S.4.4

S.3.4

S.2.5

Behoud

Strategie

Vergroening
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Acties Stedelijk Groenplan

   



   


  



  





  




  



  
 




Stimuleren aanleg van privaat stedelijk groen (o.a subsidiëren 
aanleg groendaken .......)
Ter verfraaiing van de woongeving: organiseren buurt-en wijk-
groen/bebloemingsacties
Openbare groenzone zo ontwerpen dat ze onderhoudsvrien-
delijk beheerd kunnen worden

Informatie via de gemeente te verspreiden

Initiatieven stimuleren vanuit de gemeente

O.a. toepassen van principes harmonisch park-en groenbeheer

A.1.8

A.1.9

A.1.10
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Eindbeeld groenstructuur
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Pleinen als schakelruimtes

Stedelijke groenobjecten

Groene stedelijke ontwikkelingen

Vergroende voorheen groenarme wijken

Vergroende voorheen zeer groenarme wijken

Stedelijke Ruit: spoorzone

Speelnatuur

Stedelijke Ruit: Oost- en West Tangent

Stedelijke Ruit: E17

Groene kruis: Stedelijke Corridor

Groene Kruis: N70

Bovenlokale bosgordel

Bovenlokale Barbierbeek

Ringgracht

Groene vlakken: knopen

Groene vlakken: stedelijke toegangspoort

Groene radialen
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Bijlage
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader





  






























 








 

























stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 113

Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage juridisch en beleidsmatig kader





  















































stedelijk  groenplan  Sint-Niklaas 115

Bijlage juridisch en beleidsmatig kader
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Bijlage groeninventarisatie
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