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De paardensport is een bloeiende sporttak en recreatieve bezigheid in de Vlaamse regio. Het familiale gebeuren en de beleving rond het

omgaan met dieren is daarbij een bijzonder belangrijk gegeven. De symbiose tussen sport-, natuur- en recreatie is een uniek gegeven in de

paardensport. Een sport die echter nood heeft aan ruimte. Bovendien zijn er nog steeds weinig of geen stedelijke infrastructuren of

overheidsgebouwen die ter beschikking (kunnen) gesteld worden van de paardensport.

In dit dossier willen we een situatieschets weergeven van de paardensport in Vlaanderen en in onze regio (het Waasland) alsook de nood om dit

strategisch te gaan benaderen. Bovendien hebben we deze programmanoden getransponeerd naar de concrete situatie en mogelijkheden die een

herbestemming van het militair domein Westakkers zouden kunnen opleveren.

We hebben ons hiervoor laten informeren en begeleiden door een aantal specialisten om dit concrete dossier vorm te geven.

We hopen, en gaan ervan uit dat, dit project een volwaardige plaats kan krijgen in de toekomstige herbestemming van het militair domein

Westakkers.

Glenn Maes
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Eigenaar van toppaarden in jumping

Patrick Lenssens
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Programma

De behoeften van de paardensport in Vlaanderen en in het Waasland
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Situatieschets Paardensport in Vlaanderen
De Vlaamse paardenhouderij stapt niet alleen wereldwijd steeds meer op het voorplan. Ook lokaal blijft de sector groeien, zowel op economisch als

op sportief en maatschappelijk vlak.

Een in 2008 - in opdracht van de Vlaamse overheid - uitgevoerde studie over het economisch belang van de paardenhouderij bewees dat de

paardensector in Vlaanderen een zeer grote economische relevantie heeft. Met 200.000 betrokken personen, 150.000 paarden en meer dan 3.550

fulltime arbeidsequivalenten tewerkgesteld in maar liefst 1.750 bedrijven, realiseerde de sector een toegevoegde waarde van 219 miljoen euro voor

de Vlaamse economie. De cijfers met betrekking tot het aantal paarden en het aantal sportbeoefenaars in Vlaanderen, zijn de laatste jaren zo de

hoogte in gegaan dat we met zekerheid kunnen stellen dat de economische relevantie in sterk positieve zin evolueert.

Het aantal paarden in onze regio stijgt voortdurend. In 2008 werd het aantal paarden in Vlaanderen op een 150.000-tal geschat. Dankzij de

gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard weten we dat er momenteel in België meer dan 265.000 paarden geregistreerd zijn,

waarvan 193.023 in Vlaanderen (cijfer: juli 2015).

De sector trekt ook meer en meer enthousiastelingen aan. Organisaties zoals de Vlaamse Liga Paardensport en de Landelijke Rijverenigingen tellen

elk jaar meer leden. Als we het ledenaantal van VLP (door Sport.Vlaanderen erkend als unisportfederatie) bekijken, zien we een stijging van 21.020

leden in 2008 naar 30.151 leden in 2012, 32.856 leden in 2013 en 36.022 leden in 2014. In 2016 kwam dat aantal in de buurt van 40.000 leden en

meer dan 600 aangesloten clubs. Daar bovenop telt het ledenbestand van de Landelijke Rijverenigingen (een recreatieve hippische sportfederatie in

Vlaanderen), nog eens bijna 14.000 leden. We dienen dit nog aan te vullen met kleinere groeperingen zoals de draf- en galopsport, ... .

Bovendien blijft ook het aantal niet aangesloten paardenliefhebbers stijgen en telt Vlaanderen elk jaar meer maneges en pensionstallen. Zo zijn

er nog veel recreatieve paardensportliefhebbers die bij geen federatie aangesloten zijn.

We merken tenslotte duidelijk dat het paard ook heel wat nieuwe sectoren begint te inspireren. Coachingsessies, therapieën, teambuildings,

toeristische attracties... waarin paarden een hoofdrol spelen, worden steeds talrijker en populairder.

Kortom, de paardensector is een groeiende sector waarbij niet alleen de economische impact alsmaar groter wordt, maar ook het maatschappelijk

draagvlak zich enorm uitbreidt.

Bron : Paardenpunt Vlaanderen, de officiële koepelorganisatie van de Vlaamse Paardensector (www.paarden.vlaanderen)
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Paardensport ... Het ganse jaar door
JUMPING EN DRESSUUR

De meest bekende en uitgevoerde discipline binnen de paardensport is jumping. Van alle geregistreerde competitieve sportbeoefenaars is 65%

actief in jumping. Ongeveer 20% is actief in dressuur en de resterende 15% is verdeeld over disciplines zoals eventing, mennen, horseball,

endurance en reining.

VAN 1 JANUARI TOT 31 DECEMBER

Met name de twee grootste disciplines worden het ganse jaar door beoefend. Van midden maart tot en met eind september wordt er “outdoor”

gereden terwijl er vanaf begin oktober tot midden maart “indoor” wordt gereden. Ook al wordt er in de zomermaanden “outdoor” gereden, toch

worden de “indoor” wedstrijdringen voor deze disciplines dan meestal gebruikt als opwarmruimte annex voorbereidingsring alvorens de

wedstrijdspiste te betreden. Op deze wijze bieden deze hallen alsnog bescherming tegen de zon of overvloedige regen.
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Wedstrijdaccommodatie
INSTALLATIE

De eisen en benodigdheden van de moderne paardensport zijn de voorbije jaren sterk gewijzigd.

• Bodem : De zogenaamde “zand(bak)piste” heeft plaats moeten maken voor heel specfieke zandstructuren, aangevuld met textielvezels en andere

toevoegingen die de veerkracht en soepelheid van de bodem moeten garanderen. Dit om peesblessures en spieraandoeningen bij de paarden te

vermijden. Bovendien worden met name voor buitenpistes deze goed gedraineerd of zelfs in een “eb en vloed” systeem aangelegd waardoor de

waterhuishouding van deze bodem perfect onder controle kan gehouden worden. Voor indooraccommodaties is deze controle eveneens van

belang en dient dus een analoog “eb en vloed” systeem voorzien te worden of minstens een sproeisysteem om de bodem te bevochtigen wanneer

nodig.

• Grootte : Voor outdoorpistes is een afmeting van minimaal 50 meter op 80 meter een must. Daarnaast dient er een opwarmruimte voorzien te

worden, die desgevallend een indoorhal kan zijn. Voor indoorpistes is een afmeting van 30 meter op 80 meter eveneens vereist. Op die manier

kan ook indoor bijvoorbeeld een dressuurring geplaatst worden (deze meet 20 meter op 60 meter waarbij men nog ruimte moet hebben om rond

de ring te rijden). Een tweede indoorpiste is dan wel een must om als opwarmruimte te gebruiken. Deze dient minimaal 25 meter op 50 meter te

zijn. Bovendien moeten we rekening houden met extra ruimte om bovenop deze afmetingen plaats te reserveren voor publiek.

• Parking : Bij een wedstrijdaccommodatie hoort natuurlijk ook parking voor de paardenvrachtwagens en aanhangwagens. Voor dagdagelijks

gebruik is deze beperkt. Voor (grotere) wedstrijden of evenementen kan er gedacht worden aan gemeenschappelijk gebruik van parking of

andere open ruimtes (zo kan bijvoorbeeld de buitenpiste gebruikt worden als parking voor indoorevenementen).

• Cafetaria : Uiteraard dient er ruimte te zijn voor het publiek en de deelnemers om van een natje en een droogje te genieten.

• Stalling : Voor dagdagelijks gebruik is er een beperkte behoefte aan stalling (een vijftal stallen voor eventuele behandeling van paarden met

kwetsuur of voor dopingcontroles). Voor internationale evenementen is die nood er wel, maar kan al dan niet gedacht worden aan tijdelijke

infrastructuur (tenten).

• Andere : Wedstrijdaccommodaties hebben nog nood aan andere bijkomende infrastructuur zoals bijvoorbeeld secretariaats- of kantoorruimte,

sanitair (met inbegrip van douches), EHBO ruimte, vergaderzaal, jurytoren, opbergruimte, mestverzameling (container), wasplaats voor de

paarden, ...
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Wedstrijdaccommodatie
OPPERVLAKTE

Wanneer we de vorige vereisten inkleuren in een inschatting van benodigde oppervlakte, komen we bij benadering op volgende simulatie voor een

actuele wedstrijdaccommodatie

• Indoor (+/- 5.000m²)

• Binnenhal 1 30m x 80m

• Binnenhal 2 25m x 50m

• Publiek en organisatie

• Cafetaria met terras

• Kantoorruimte

• Vergaderzaal

• Ruimte voor publiek

• Sanitair met inbegrip van douches

• EHBO

• Paarden

• Beperkte stalling

• Wasplaats voor de paarden

• Outdoor (+/- 5.000m²)

• Wedstrijdpiste 50m x 90m

• Met ruimte voor publiek (beperkte tribune)

• Parking (+/- 15.000m²)

• Parking vrachtwagens/trailers 1 hectare

• Parking publiek 0,5 hectare (+ outdoorpiste of indoorpiste)

• Stalling (+/- 10.000m²)

• Voor internationale evenementen moet stalling kunnen voorzien worden en dient deze oppervlakte voorhanden te zijn
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Wedstrijdaccommodatie
OPPERVLAKTE

In totaal heeft een wedstrijdaccommodatie nood aan ongeveer 3,5 hectare ruimte. Daarbij dient opgemerkt te worden dat afhankelijk van de locatie

en plaatsing van de accommodatie, hierbij heel wat zaken gemeenschappelijk kunnen gebruikt worden. Daarbij denken we voornamelijk aan de

parking, zowel voor vrachtwagens als voor publiek, maar ook aan de benodigde ruimte om stalling te kunnen voorzien voor bepaalde grotere

evenementen.

INKLEURING

De set-up van een dergelijke accommodatie vereist recreatiegrond. In de Vlaamse gewestplanning is dit een schaarse inkleuring die zeker in deze

grootte-orde weinig terug te vinden is of niet bestemd voor deze sport.

ONZE REGIO

In onze regio waren in het verleden heel wat trendsetters. Manege Hicewa aan de Beeldstraat in Sint-Niklaas was een pionier en is nu omgevormd

naar QC Stables. Een mooie accommodatie die echter te klein is voor grotere evenementen en zich op een pensionpubliek gericht heeft. Ze bieden

trainingsmogelijkheden voor het clienteel dat in de accommodatie gestald is. Daarnaast is er in Meerdonk het hippisch centrum Hulsterlo dat zich

richt op het professionele paardenclienteel.

Vroegere accommodaties zoals Overdijk in Moerzeke en Heikant in Hulst waren in onze regio wedstrijdaccommodaties die nu omgevormd zijn of

worden naar private infrastructuur.

Het recretiepark De Ster biedt nu een mooie buitenpiste aan waarbij er ook mogelijkheid is om wedstrijden te organiseren. De ruimte is echter

beperkt en vrij compact (lees : klein voor evenementen) maar biedt wel een zeer goede trainingscapaciteit voor outdoor.

De nood aan een nieuwe wedstrijdaccommodatie in onze regio is heel groot. Vandaar dat verschillende actoren, waaronder ook de federaties, actief

op zoek zijn om in samenwerking met de privé sector een nieuw initiatief op poten te zetten.
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Trainingsaccommodatie

Wedstrijden zijn uiteraard een belangrijk gegeven maar doordeweeks is er eveneens nood aan een goede trainingsacommodatie. Clubs uit LRV

(Landelijke Rijverenigingen) in de regio Sint-Niklaas hebben nog steeds nood aan een uitvalsbasis om ook in de winterperiode de nodige trainingen

(indoor) in te kunnen lassen.

Naast deze trainingen in clubverband is er een dagelijkse nood voor private paardenliefhebbers die geen eigen indoorpiste hebben (het spreeekt voor

zich dat we het dan over de overgrote meerderheid hebben) om zeker tijdens de winterperiode te kunnen beschikken over een

trainingsaccommodatie.

Wat oppervlakte en invulling betreft, volstaan uiteraard de vereisten van een wedstrijdaccommodatie om tijdens de “vrije dagen” te gebruiken als

trainingspistes.



Programma

Hippisch Centrum Westakkers

Het project als invulling van het programma
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Algemeen
De regio Waasland is met grote voorsprong een paardensportregio in Vlaanderen. De fokkerij groeit en bloeit en ook de sportieve aspecten komen

hier uitgebreid aan bod. De eerder uitgewerkte programma-behoefte, zou zich hier dus perfect kunnen vertalen in een project.

De herbestemming van het militair domein Westakkers is een unieke opportuniteit om de paardensport een stevige verankering te geven in onze

regio.

Heel concreet maken we ons sterk de nodige financiële middelen te vinden om een project op de starten op deze unieke site. Bovendien baseren we

ons hierbij op de invulling zoals die werd beschreven in het masterplan dat in september 2014 werd opgesteld.

In de volgende hoofdstukken zullen we meer in detail de invulling en mogelijkheden bespreken, alsook stilstaan bij de budgettaire haalbaarheid, de

combinatie met andere bestemmingen op het te herbestemmen domein, het mobiliteitsvraagstuk en de algemene leefbaarheid en verankering in

deze groene long aan de rand van de Stad Sint-Niklaas.
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Invulling
Bij de concrete invulling hebben we ons gebaseerd op een plaatsbezoek in december 2016 alsook de voorstellen en strategische benadering zoals

die is opgenomen in het masterplan dat in 2014 werd opgesteld

Belangrijke kanttekening is wel dat deze recreatieve invulling zich aan de zuidkant van het domein bevind, aangezien we daar heel wat onroerend

goed hebben dat idealiter voor deze herbestemming kan gebruikt worden. In de strategische invulling die in het masterplan werd uitgewerkt,

bevindt die recreatieve activiteit zich met name in de noordkant van het domein.

Zoals net vermeld, baseren we ons op de zuidkant aangezien daar gebouwen staan die meest eenvoudig kunnen omgevormd worden. Bovendien

bieden deze makkelijke opties naar ontsluiting en tevens is er een basisinfrastructuur aanwezig die voor gemeenschappelijke parkeergelegenheid

kan aangewend worden.

In de invulling die we voorstellen, maken we optimaal gebruik van de bestaande gebouwen die zich uitermate goed lenen tot een ombouw voor

deze doeleinden. We hebben ons daarbij tevens gebaseerd op de originele doelstelling voor hergebruik van bepaalde gebouwen.

Op de volgende pagina’s overlopen we een mogelijkheid van invulling op basis van de ons bekende gegevens. Het spreekt voor zich dat dit een

strategische benadering is die in een volgende fase meer diepgaand moet uitgewerkt worden.
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Situatieschets
In de situatieschets hebben we een mogelijke invulling van het Hippisch Centrum Westakkers weergegeven. We overlopen één en ander volgens de

lettercodes zoals aangewend op de situatieschets.

Gebouw A

Dit gebouw is 25meter breed op 180meter lang. Deze hal is in een goede staat en kan ontmanteld worden en opgekuist om nadien enerzijds een

direct doel te krijgen als paddock (opwarmruimte of voorbereidingsring). Hiervoor reserveren we 25meter op 60meter. De rest van de hal kan voor

verschillende doeleinden gebruikt worden ook voor andere evenementen (of activiteiten) en zou voor grotere (internationale) evenementen kunnen

aangewend worden als ruimte om (verplaatsbare) stallen te plaatsen.

Gebouw B

Dit gebouw is 30meter breed op 80meter lang. Deze hal is eveneens in goede staat en kan gebruikt worden als wedstrijdring. Daarvoor dient er

natuurlijk wel een sportbodem aangelegd te worden. Dit is de grootste kost, samen met een opwaardering van de bestaande hal (verwijdering van

tussenmuur, opkuisen van muren en renovatie van dak, vensters, electriciteit en verwaming).

Gebouw C

Deze luifel is in een mindere staat maar kan wel gerenoveerd worden. De luifel kan dan gebruikt worden als opslagruimte of als hal om

wedstrijdstallen in te plaatsen indien de nood zich voordoet.

Gebouw D

Op deze plaats moet een nieuw gebouw komen die de twee andere met elkaar verbindt. Uiteraard moet dit gebouw passen in de omgeving en

aansluiten bij de stijl en bouwstijl van de twee hangars die zo verbonden worden. Dit kan op verschillende wijzen gebeuren.

De doelstelling van dit gebouw en van deze link is om enerzijds een gebouw neer te poten waarin een cafetaria verwerkt wordt die zicht biedt op de

twee pistes en die tevens een terras heeft dat uitgeeft op de binnenpistes en (nieuw aan te leggen) buitenpiste. Tevens plaatsen we in dit gebouw een

EHBO lokaal, wordt er kantoorruimte en sanitair voorzien. Tevens is hier plaats voor een jurytoren en technische ruimtes.
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Situatieschets
Gebouw B

Een visuele weergave van de staat van gebouw B.

Achteraan de tussenmuur die moet verwijderd

worden.
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Situatieschets
Gebouw E

Op de plaats waar momenteel opslagruimte voorzien is, voorzien we een outdoorpiste van 50meter op 80meter. Aan de rechterkant van deze

outdoorpiste voorzien we een doorgang naar de wedstrijdhal. Naast de outdoorpiste staat er nog een klein gebouwtje, annex orangerie die ook kan

gerenoveerd worden en als publieksruimte kan gebruikt worden voor de outdoorarena.

Verharding F-G-H

Rond de twee hallen is een betonnen verharding van verschillende honderden vierkante meters. Voor het Hippisch Centrum Westakkers bieden

deze goede parkeermogelijkheiden. Het spreekt voor zich dat deze parkeergelegenheid perfect kan gedeeld worden met andere (bedrijfs- of andere)

activiteiten die op de herbestemde site een plaats zullen krijgen.

Toegangsweg I

Door het Hippisch Centrum Westakkers aan de zuidkant van de site te positioneren, kan er gebruik gemaakt worden van de afzonderlijke

ingangsweg die een unieke mogelijkheid biedt om de mobiliteitsimpact op de rest van de site tot een minimum te beperken.
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Opportuniteiten
GROENE BOSRIJKE OMGEVING ... Wandelingen voor mens en paard

Het domein Westakkers heeft een uniek karakter door een combinatie van karakteristieke gebouwen enerzijds en een groene omgeving anderzijds.

In het masterplan wordt tevens gezocht naar combinaties van gebruik. Zo zou een BMX parcours en wandelpad of fietspad aangelegd kunnen

worden in de bosrijke omgeving. In de omgeving van Sint-Niklaas zijn er bijzonder weinig ruiterpaden en het domein zou zich er ideaal toe lenen

om ook de wandelsector een kans te geven. Door wandelpaden ook open te stellen voor paarden, zouden we een extra dimensie creëren.

PARKING

De verharde ruimte rond de bestaande hallen dient niet exclusief voorbehouden te worden voor het Hippisch Centrum Westakkers maar kan perfect

gedeeld worden. Tijdens de dagelijkse trainingsinvulling is de benodigde parkeerruimte beperkt en dus ruimschoots voldoende. Evenementen

vinden hoofdzakelijk plaats in het weekend waardoor eventuele bedrijfsactiviteit beperkt is en op die manier kan de parkeerruimte ook gedeeld

worden.

MULTIFUNCTIONEEL KARAKTER

Bij de uitbouw van het Hippisch Centrum Westakkers dient men rekening te houden met een multifunctionele inrichting. In gelijkaardige

infrastructuren zoals Sentowerpark in Opglabbeek is er ook ruimte voor activiteiten buiten de paardensport. Gezien het karakter van de site moet

dat ook hier mogelijk zijn.
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Mobiliteitsimpact
DAGDAGELIJKS

Voor een doordeweekse dag – zonder evenementen – is de mobiliteitsimpact van een dergelijk centrum eerder beperkt. We denken aan een 10-tal

vrachtwagens per dag, aangevuld met een 20-tal personenwagens.

STANDAARD EVENEMENTEN

De meeste evenementen vinden plaats tijdens het weekend. De impact op de mobiliteit rond de Westakkers is dan ook miniem aangezien de

bedrijvigheid op de naburige bedrijfsterreinen dan wegvalt waardoor er minder druk is op de nabijgelegen N70. Voor standaard evenementen dienen

we op zaterdag en zondag te denken aan een 100-tal vrachtwagens en auto’s met aanhangwagen of lichte bestelwagens en een 100-tal

personenwagens voor publiek.

INTERNATIONALE EVENEMENTEN

Voor grotere evenementen, bijvoorbeeld een internationale wedstrijd, die op de site af en toe zouden kunnen plaatsvinden, dient een alternatieve

mobiliteits-planning te gebeuren.

• Paardentransport : Op internatonale evenementen blijven de paarden ter plaatse gestald en dus blijven de vrachtwagens ook ter plaatse. Deze

komen toe op woensdag of donderdag en blijven daar tot zondagavond. We spreken hier over een éénmalige aanrij en éénmalig vertrek van een

100-tal vrachtwagens.

• Medewerkers : Voor directe en indirecte medewerkers en ruiters dienen we ter plaatse parkeerrmogelijkheid te voorzien. We moeten dan

denken aan een grootte-orde van een 100-tal auto’s

• Publiek : Op dergelijke evenementen kan de publieke belangstelling aanzwellen en biedt de parkeergelegenheid op het recreatiepark De Ster een

ideale mogelijkheid om via shuttle de mensen ter plaatse te krijgen zonder onnodige bijkomende grote parkeergelegenheid aan te leggen.
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Budgettering en financiering
SCENARIO’S

De ganse budgettering en financiering is uiteraard gelinkt aan het al dan niet verkopen of ter beschikking stellen van de bestaande infrastructuur.

Vanuit de sector zijn we ervan overtuigd dat we voor beide scenario’s een gedetailleerd financieel plan kunnen opstellen.

GRONDEN

Gezien de huidige onduidelijkheid of delen of de totaliteit van de gronden en gebouwen te koop aangeboden worden, hebben we in dit dossier

hiervan voorlopig abstractie gemaakt en baseren we ons op een scenario met recht van opstal voor de bouw, renovatie en exploitatie van het

Hippsch Centrum Westakkers.

Vanzelfsprekend is er ook interesse om de bestaande site, die nodig is voor dit project en zoals beschreven in de eerdervermelde situatieschets aan

te kopen vanuit de hippische sector.

GEBOUWEN (BOUW EN RENOVATIE)

Voor de bouw van het nieuwe gebouw tussen de twee hangars met inrichting van alle noodzakelijke faciliteiten, budgetteren we 500.000 Euro.

Voor de renovatie van de wedstrijdhal (gebouw B), en deze in te richten met een sportbodem, voorzien we eveneens 500.000 Euro. Voor de

inrichting van de paddock en mutifunctionele hal (gebouw A), rekenen we eveneens op 500.000 Euro. Daarnaast budgetteren we voor de aanleg

van de buitenpiste (terrein E) 250.000 Euro. De renovatie van de bestaande luifel (gebouw C) wordt geraamd op 100.000 Euro. Voor de opkuis en

groenaanleg rondom de site budgetteren we 150.000 Euro.

FINANCIERING

Voor de financiering hebben we engagementen vanuit de sector om dit project tot een goed einde te brengen. Hippisch Centrum Westakkers heeft

een breed draagvlak binnen de hippische wereld en we maken ons dan ook sterk de financiering voor een dergelijk project rond te krijgen.


