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Voorliggend document is de startnota voor het RUP Hendrik Heymanplein. Het 
doel van deze startnota is om het voorgenomen RUP te initiëren en de betrokken 
actoren, inclusief adviesverleners, te kunnen bepalen teneinde draagvlak van 
het RUP zo goed mogelijk te kunnen garanderen.

Op basis van de startnota zal een participatiemoment en adviesronde gehouden 
worden.  De wijze waarop het participatietraject wordt opgebouwd, wordt 
omschreven in de bij deze startnota begeleidende procesnota.
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SCOPING EN INLEIDING
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INLEIDING EN OPGAVE

DOELSTELLING VAN HET RUP

In opdracht van de de stad Sint-Niklaas maakt SWECO een RUP op 
betreffende het Hendrik Heymanplein. Het Hendrik Heymanplein is 
gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, ter hoogte van de Grote Markt. 

Het RUP betreft een herziening van BPA Buurt De Castro met laatste 
wijziging dd. 1995 en RUP Hendrik Heymanplein uit 2013.

In 2017 werd een conceptstudie goedgekeurd met hierin een visie tot 
grondige herinrichting van het Hendrik Heymanplein en zijn onmiddellijke 
omgeving.  

Het RUP wordt hierin gezien als een juridisch/planologisch instrument 
dat noodzakelijk is om de beoogde kwalitatieve herinrichting van het 
plein effectief te kunnen realiseren.  

Het RUP zal hierbij een kritische vertaling vormen van het ontwerpend 
onderzoek uit de conceptstudie en de resultaten van het uitgebreid 
participatieproces, zonder hierbij de uitgangspunten van de 
conceptstudie te herdenken.

SITUERING VAN DE STARTNOTA IN HET 
PLANPROCES

Voorliggend rapport vormt de eerste formele fase binnen het proces 
voor de opmaak van het RUP Hendrik Heymanplein. Deze startnota 
bevat:

 Een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het 
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan;

 Een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan 
betrekking heeft;

 Een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of 
voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een 
beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende 
alternatieven;

 Een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het 
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken 
zoals in die fase gekend;

 De relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met 
andere relevante beleidsplannen;

 De beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke 
aanpak van de effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, 
zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen 
en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan;

 In voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen 
of uit de goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen;

 In voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde 
planningsproces kan hebben op mens of milieu in een ander gewest 
of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen.

0.1. Opdracht
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Figuur 1. Schematische weergave van het planproces



In dit hoofdstuk worden de omgevingskenmerken van het projectgebied 
beschreven. Doelstelling is om de elementen aan te reiken die een impact 
hebben op de toekomstige ontwikkelingen binnen de contour van het RUP.
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RUIMTELIJKE CONTEXT
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RUIMTELIJKE CONTEXT

1.1. Situering en afbakening

MACRO - MESO

Het RUP Hendrik Heymanplein is gelegen in het centrum van Sint-Niklaas, net 
ten zuidwesten van de Grote Markt.

Behalve het Hendrik Heymanplein vormen de Hoveniersstraat, De Castrodreef 
en de Monseigneur Stillemansstraat de belangrijkste ontsluitingen voor het 
gebied.
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Figuur 2. Topokaart met ligging Hendrik Heymanplein en omgeving
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01.

MICRO

Het plangebied betreft als centrale zone het Hendrik Heymanplein met 
aansluitend het Castrohof en de bouwblokken die dit stedelijk plein begrenzen. 
Het plein zelf vormt geen eenheid, maar wordt doorsneden  door belangrijke 
verbindingen voor gemotoriseerd verkeer. Op die manier vormen ook de 
bouwblokken rondom geen eenheid.

Hierbij horen ook enkele belangrijke stedelijke infrastructuren en gebouwen, 

zoals de stadsbibliotheek, een stadssupermarkt, kantoren van het ACV/CM, 
enkele kantoren en een winkelgallerij.

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 7,5 ha.

De functie van het plein doorheen het jaar is overwegend parkeren, maar er 
worden ook tijdelijke events gehouden. Zo doet het plein tijdelijk dienst als 
markt, wanneer de Grote Markt een andere tijdelijke invulling heeft en wordt 
het plein ook gebruikt voor de vredefeesten en andere festiviteiten,...
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Figuur 3. Orthofoto van het plangebied en de directe omgeving



12

RUIMTELIJKE CONTEXT

1.2. Historische lezing

Chronologisch

De historische lezing geeft aan dat het Hendrik Heymanplein oorspronkelijk 
deel uitmaakt van het Castro-HOF, een van toenmalige HOVEN gelegen aan 
de rand van de bebouwde kern van Sint-Niklaas (Walburghof, Kleynhulsthof,...). 
Ze waren verbonden via verschillende grachten, waarbij een zijarm van de 
Molenbeek doorheen het plangebied liep. Tot in de jaren ‘50 vormt het plein 

een onbebouwd groen binnenplein van een bouwblok. Vanaf de jaren ‘70 - ‘80 
ontstaan de eerste bebouwde randen en wordt het plein vormgegeven. Het 
BPA  heeft geleid tot de ontwikkeling zoals ze er vandaag staat.

Figuur 4. Historische lezing van het gebied
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01.
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RUIMTELIJKE CONTEXT

1.3. Feitelijke toestand

FEITELIJKE GEBOUWDE SITUATIE

De site omvat het gehele Hendrik Heymanplein met bijhorend het Castrohof ten 
westen, de bibliotheek van Sint-Niklaas ten noorden, enkele lokale handelaars 
aanliggend aan de zuidzijde van het plein en een supermarkt aanliggend 
aan de westzijde van het plein. Zowel de bibliotheek als de supermarkt zijn 

momenteel de belangrijkste publiekstrekkers. De gehele site maakt deel 
uit van  het kernwinkelgebied van Sint-Niklaas, net zoals onder andere de 
Stationstraat, de Houtbriel, de Grote Markt, de Onze Lieve Vrouwstraat en de 
Nieuwstraat. De foto’s en het onderstaande plan tonen aan dat nagenoeg het 
gehele Heymanplein afgeboord is door bebouwing met verschillende functies.

Figuur 5. Feitelijke toestand op plan met aanduiding van het fotomateriaal
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01.

1: Castrohof

4: openbare P tussen supermarkt en Monseigneur Stillemansstraat 
(zuiden)

5: openbare P tussen supermarkt en Monseigneur Stillemansstraat 
(westen)

6: openbare P voor supermarkt 7: openbare P voor supermarkt

2: Belfius gebouw 3: Gaudi gebouw
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RUIMTELIJKE CONTEXT

BEBOUWING EN STEDELIJK PROGRAMMA

Het Hendrik Heymanplein is bijna volledig omgeven door bebouwing, met een 
stedelijke plint die verschillende functies omvat. Enkel de westelijke zijde, met 
het Castrohof en de bijhorende tuin, en in beperkte mate de noordoostelijke 
zijde, met de verbinding naar de Grote Markt, zorgen voor een opening in de 
bebouwde rand van het plein.

De bebouwing rondom het Hendrik Heymanplein herbergt heel wat 
verschillende functies. Hierbij zijn twee sterke publiekstrekkers aanwezig. 
Ten eerste de stadsbibliotheek van Sint-Niklaas, deze is ook recentelijk 
gerenoveerd door o.a. een zonnewering toe te voegen aan de voorgevel, 
glaspartijen te vervangen en intern enkele wijzigingen door te voeren. De 
bibliotheek biedt lokalen voor verenigingen, studiezalen en een ruimte waar 
computers beschikbaar zijn. Een tweede publiekstrekker is de supermarkt ten 
westen van het plein uitgebaat door Carrefour, maar gelegen op grond van de 
stad. In de onmiddelijke omgeving van het Hendrik Heymanplein en dus in de 
kern van de stad is dit de enige supermarkt van dergelijke grootteorde.

Verder wordt het plein gekenmerkt door enkele hogere kantoorgebouwen van 
het ACV-Verbond Waas en Dender en de CM met een Belfius kantoor op het 
uitstekende gedeelte van het gebouwencomplex. Recent kreeg de plint links 
van de bibliotheek een nieuwe functie als lunchzaak.

Ten zuiden is een gaanderij gelegen over de volledige lengte van het plein. 
De gaanderij omvat heel wat kleinere functies zoals een slagerij/ traiteur, 
een kapperszaak, een tea room, een stomerij, ... Voornamelijk de gaanderij 
zorgt voor een gemengde functionaliteit door verschillende kleine kantoren, 
speciaalzaken en horecazaken.

Het Castrohof of Exaerdekenshof, dat deel uitmaakt van de Castrowijk, doet 
dienst als zaal en/of expohal met allerhande evenementen. Aanliggende aan 
het gebouw, dat vastgesteld is als bouwkundig erfgoed en beschermd is als 

monument, is een tuin met grasvlakte voor tijdelijke events gelegen.

In de randen van het Hendrik Heymanplein is het aandeel wonen eerder 
beperkt en situeert het zich voornamelijk op de bovenliggende verdiepingen. 
Boven het Gaudigebouw bevinden zich appartementen, waarvan slechts een 
deel zich naar het plein richt. Het ander deel kijkt uit op de Grote Markt of de 
Parklaan. Boven de gaanderij zijn ook appartementen gelegen.

Jaarlijks worden verschillende tijdelijke events georganiseerd op het Hendrik 
Heymanplein, regelmatig in combinatie met de tuin van het Castrohof. Het 
plein wordt daardoor gekenmerkt als een openbare ruimte met een gemengd 
stedelijk programma. Tijdelijke evenementen die worden gehouden op het plein 
zijn de wekelijkse markt op donderdagvoormiddag indien de Grote Markt niet 
beschikbaar is wegens een ander evenement, de vredefeesten, afterwork-
party’s en kleinere evenementen met beperkte tijdsduur. De parkeerfunctie 
die het plein omvat wordt dan tijdelijk gewijzigd voor het lopende evenement. 
Indien het Hendrik Heymanplein niet gebruikt wordt als marktplaats dan 
parkeren de marktkramers en -bezoekers hun voertuigen op de daarvoor 
voorziene plaatsen op het plein. 
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01.

Figuur 6. Stedelijk programma rondom het Hendrik Heymanplein

Castrohof met tuin

Kantorencomplex ACV/ CMSupermarkt

Handelsplint met gaanderij

Hendrik Heymanplein (straat)
Handelsplint

Publieke parkeerzone

Publieke parkeerzone

Private parkeerzone

Parkeergebouw CM

Stadsbibliotheek

Gaudigebouw
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RUIMTELIJKE CONTEXT

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

WC

Bushalte

Bushalte

Parkeergebouw

Ingang 
ondergrondse P

Bushalte

0 25 50 100 150m

bibliotheek 

supermarkt 

horeca 

speciaalzaken

kantoor

wonen

wonen met onderliggende functie 

buiten beschouwing 

Figuur 7. Verschillende functies op de site
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GRONDPOSITIE VAN DE STAD

Het overgrote deel van de site is in eigendom van de stad Sint-Niklaas. 
Doordat de stad zowel de publieke ruimte als de terreinen van het Castrohof, 
de supermarkt en de bibliotheek in handen heeft verkrijgt het een sterke 
positie. Dit zorgt voor een grote kans op haalbaarheid en het realiseren van 
het project. Door de grondpositie van de stad zijn er heel wat zaken mogelijk 

zonder inbreng van andere eigenaars zoals CM, ACV of private eigenaars. 
Toch is het onderhandelen met andere grote spelers op de site, zoals de 
supermarkt Carrefour, van belang. De supermarkt had op het terrein van de 
stad een opstalrecht lopende tot 2019. Intussen werd er een bezetting ter bede 
afgesloten. Het verlopen van het opstalrecht is een belangrijke aanleiding voor 
het project om de ruimtelijke inpassing van deze en andere functies op het 
Hendrik Heymanplein te evalueren en herbekijken.

Figuur 8. de eigendomsstructuur vandaag

CM - ACV

stad Sint-Niklaas

private eigenaars
0m 100m



21

01.

KRITISCHE LEZING VAN HET PLEIN EN ZIJN 
OMRANDING ZOALS OPGENOMEN IN DE 
CONCEPTSTUDIE

Begin 2017 werd het eindrapport van de conceptstudie ‘Hendrik Heymanplein’ 
opgemaakt. Het eindrapport is een samenvatting van het ontwerp- en 
onderzoekstraject dat liep vanaf de 2de helft van 2014 tot eind 2016 door 
Blauwdruk Stedenbouw in nauwe samenwerking met de stad Sint-Niklaas 
en andere partners. De concrete aanleiding tot opmaak van deze studie is 
het huidig karakter van het Hendrik Heymanplein, dat niet gebruikt wordt als 
ontmoetingsplaats en waar rustig vertoeven of spelen niet mogelijk is. De 
levendigheid op het plein is eerder beperkt tot het in en uit stappen uit auto’s en 

het binnen- en buitenstappen van de supermarkt, bibliotheek, ... Het plein is ook 
gelegen in een zeer dichtbevolkte wijk waar (publiek) groen schaars is. Volgens 
de conceptstudie komt de vraag naar groene speel- en ontmoetingsruimte, 
naar kwaliteitsvolle publieke ruimte voor jong én oud duidelijk naar voor.

Vanuit de analyse in de conceptstudie worden verschillende knelpunten met 
betrekking tot het Hendrik Heymanplein naar voor gebracht door middel van 
een kritische lezing van de site. Deze knelpunten worden in de startnota kort 
en bondig besproken om een idee te geven van waar de bestaande knelpunten 
gelegen zijn.
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RUIMTELIJKE CONTEXT

RUIMTELIJKE FRAGMENTATIE

De wegen die in de site gelegen zijn doorsnijden het gebied in drie afzonderlijke 
deelgebieden. Voornamelijk de straat Hendrik Heymanplein vormt een 
barrière die voor een ruimtelijke fragmentatie zorgt. Het eerste deelgebied, en 
tevens het grootste, vormt zich door de supermarkt, de zuidelijke gaanderij 
met woonfuncties en het eigenlijke plein dat voornamelijk gebruikt wordt als 
parkeerplaats.

Het tweede deelgebied, ten noorden en omgeven door De Castrodreef en 
Hendrik Heymanplein, omvat de bibliotheek met aan de voorzijde de openbare 
ruimte en de naastgelegen kantoorruimten. De bomenrijen zorgen hier voor 
de fragmentatie waardoor het afgezonderd is van het eigenlijke plein met de 
supermarkt en de gaanderij.

Het Castrohof is herleidt tot ongeveer 1/3de van zijn oorsponkelijk omvang 
en vormt het derde deelgebied. De groene kwetsbare ruimte is nauwelijks 

geconnecteerd met de andere deelruimten door de straat Hendrik Heymanplein.

De site kenmerkt zich door een gebrek aan ruimtelijke samenhang en is eerder 
fragmentair tot stand gekomen. De wanden van het Hendrik Heymanplein 
zijn sterk aanwezig in het straatbeeld maar zijn eerder versnipperd en weinig 
betekenisvol. Een echt stedelijk karakter ontbreekt op dit plein. Nochtans is het 
plein zeer centraal gelegen. Figuur 10 toont duidelijk aan dat er verschillende 
bouwhoogtes met verschillende daktypes werden toegepast. Ook diverse 
typologieën en het gemengd programma zorgen voor een gebrek aan 
ruimtelijke samenhang. 

De diversiteit op het plein zorgt voor een divers stedelijk leven maar versterkt 
hier geen kwalitatieve stedelijkheid waarin verschillende functies en activiteiten 
samen een stedelijke omgeving maken.

Figuur 9. drie aparte deelgebieden gevormd door de straten Figuur 10. de bouwhoogten van de gebouwen rondom het plein
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0m 100m
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ACHTERKANTEN

Het Hendrik Heymanplein is gedefinieerd door de diverse randen die allen 
gericht zijn naar het eigenlijke plein. De randen rond het plein hebben geen 
krachtige uitstraling maar worden toch gedefinieerd als voorkanten.

Toch zijn er in de omgeving van het plein nog heel wat zichtbare maar ook 
verdoken en gefragmenteerde achterkanten. Deze achterkanten zijn vaak 
oninteressant en niet kwaliteitsvol doordat ze uit een blinde muur bestaan 
met een monotoom beeld of eerder een rommelige indruk nalaten. Dergelijke 
achterkanten halen de kwaliteit van een aanliggende openbare ruimte naar 

beneden waardoor een eentonige en vaak doodse openbare ruimte ontstaat. 
Verder kunnen deze achterkanten zorgen voor een onveilig gevoel.

Wat opvalt is het grote aantal lopende meters achterkant rondom het Castrohof 
en de supermarkt. De supermarkt wordt dan ook gedefineerd als een ‘blinde 
doos’ in de stedelijke omgeving.  Voornamelijk langs de straat Hendrik 
Heymanplein is er geen contact mogelijk tussen binnen en buiten door een 
volledige blinde muur. Langsheen het Castrohof bestaan de achterkanten 
voornamelijk uit afsluitingen van achtertuinen en garagepoorten.

0 25 50 100 150m
Figuur 11. de voor- en achterkanten rond het eigenlijke plein

0 25 50 100 150m

0 25 50 100 150m

achterkant

voorkant
0m 100m
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0 25 50 100 150m
Figuur 12. de supermarkt als blinde doos en de rand met galerij en woningen

0m 100m

BLINDE DOOS

De supermarkt die centraal gelegen is in het stedelijke gebied zorgt voor 
een weinig aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit doordat de supermarkt wordt 
omgeven door een blinde en weinig interessante gevel. 

Het onderste deel van de voorgevel van de supermarkt werd in dezelfde stijl 
uitgevoerd als de gaanderij. Daardoor ontstaat een soort van eenheid in het 
versnipperd ruimtelijk beeld. Deze eenheid wordt echter onderbroken door het 
grote verschil in de bovenzijde van zowel de supermarkt als de gaanderij.

Volgens het eindrapport is de supermarkt vooral populair bij passanten, 
scholieren en bij zondag-shoppers. De parking voor de ingang van de  
supermarkt met 2400m² winkeloppervlakte is een belangrijke troef.

RAND MET GALERIJ EN WONINGEN

De plint van de galerij bestaat volledig uit handelsruimtes met horeca, kantoren, 
praktijkruimtes en handelszaken. Aan de oostzijde bevinden zich de meest 
bezochte winkelruimten. Aan de westzijde bevinden zich meer kantoren en 
praktijkruimtes. 

De gaanderij zelf zorgt voor een verminderde zichtbaarheid van de gevels van 
de handelszaken waardoor de handelzaken zich ongewild terugtrekken van 
het eigenlijke plein. De passage in de gaanderij is eerder beperkt door het 
doodlopend einde (westen) en het grote hoogteverschil. Op het einde van de 
gaanderij staan er dan ook meerdere panden te huur/ te koop.
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GROENARME BUURT

Onderstaand plan toont een voornamelijk stenige/ verharde ruimte met enkele 
versnipperde en kleine groenpartijen verdeeld over het eigenlijke Hendrik 
Heymanplein en de ruimte aan de voorzijde van de stadsbibliotheek. 

De omgeving van het Hendrik Heymanplein heeft echter wel enkele grotere 
groene ruimten zoals het Jef Burmpark, dat openbaar toegankelijk is maar een 
privaat karakter heeft, het Stadspark van Sint-Niklaas, waar het oversteken 
van de Parklaan door de zachte weggebruiker een moeilijkheid is en tot slot 
het Castrohof. 

Het hof zorgt voor een groene oppervlakte in de groenarme Castrowijk 
maar heeft een lage verblijfswaarde door zijn situering langs de wegen en 
het uitzicht op de blinde noordgevel van de supermarkt. Door zijn omvang, 
de ligging tussen achterkanten met daarrond het parkeren is het Castrohof 
eerder een kwetsbare en broze groene plek geworden. Daarnaast is het hof 
als groene ontmoetingsplek vanop de straatzijde door de aanwezigheid van 
groenmassieven eerder gesloten en dus minder uitnodigend vormgegeven.

Figuur 13. groene ruimten in de omgeving van het plein
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1.4. Omgevingskenmerken

ABIOTISCHE KENMERKEN

TOPOGRAFIE

Het plangebied maakt deel uit van het centrum van Sint-Niklaas, dat 
in het stroomgebied van de Schelde is gelegen, in het Bekken van de 
Gentse Kanalen.

De historische inrichting van het gebied is nog steeds ruimtelijk zichtbaar 
in de vorm van de inplanting van het plein en het Castrohof (zie eerder 
historische lezing site).

BODEMKENMERKEN

De gronden binnen het plangebied zijn door de ligging in het centrum van 
Sint-Niklaas verregaand verstedelijkt.

Aan de randen van Sint-Niklaas zien we voornamelijk zanderige gronden. 
De bovenste laag is een Quartiere afzetting, 

Er zijn enkele oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd binnen het 
plangebied, echter nooit met een beschrijvend bodemonderzoek tot 
gevolg.

GEOLOGISCHE KENMERKEN

We kunnen ons binnen de site enkel baseren op één effectieve boring 
genomen op 01/11/1924. Het betreft een droge boring op een diepte van 
21,5m. De boring bevat zanderige ondergrond met steenslag aan de 
oppervlakte, groener zand vanaf 3,25m tot 5,75m en dieper bruingrijze 
klei. Deze bevinding wordt bevestigd bij een virtuele boring uitgevoerd 
via DOV Vlaanderen. (zie schema hiernaast).

HYDROGRAFISCHE KENMERKEN

Ten zuiden van het plangebied loopt de Molenbeek, een waterloop van 
derde categorie onder de Monseigneur Stillemansstraat.

Volgens de watertoetskaarten is het studiegebied weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming. Het gebied is dan ook volledig infiltratiegevoelig.

In het centrum van Sint-Niklaas en dus ook in het plangebied en zijn 
omgeving zijn geen overstromingsgevoelige gebieden aanwezig.

BIOTISCHE KENMERKEN

SBZ- EN VEN-GEBIEDEN

Er bevinden zich geen SBZ- noch VEN-gebieden binnen het plangebied. 
In de onmiddellijk omgeving is enkel een gebied aanwezig dat als deels 
habitatrichtlijngebied kan gekarteerd worden. Het betreft een kasteelpark 
met beukenbos van beperkte grootte.

BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

Het gehele plangebied wordt gekarteerd als minder biologisch waardevol.

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

Het plangebied betreft een volledig verstedelijkt gebied, zonder 
volwaardige parkstructuur.

ONROEREND ERFGOED

Het plangebied maakt geen deel uit van een ankerplaats. Er wordt een 
landschapsbeheersplan opgemaakt voor het kasteelpark in de omgeving 
(ca. 300m) van het plangebied.

Een deel van de Monseigneur Stillemansstraat en woningen in deze 
straat wordt beschermd als stads- of dorpsgezicht volgens ministerieel 
beschermingsbesluit dd. 4-2-2002. 

Uiteraard is het Castrohof (ID 10651) beschermd  als monument  in 
het beschermingsbesluit van 08-09-1971 omwille van zijn historische 
artistieke waarde

(Zie verder)
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Figuur 14. virtuele boring



In dit hoofdstuk worden de relevante elementen uit bestaande beleidsdocumenten 
en plannen beschreven. We spitsen ons toe op het projectgebied en geven dus 
geen allesomvattend kader.
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2.1. Beleidscontext

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Sint-Niklaas wordt geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Voor stedelijke 
gebieden worden volgende doelstellingen vooropgesteld:

•    het stimuleren en concentreren van activiteiten;
•   het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door 
strategische stedelijke projecten;
•   het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve 
woonomgevingen;
•   het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke 
mobiliteit en door een locatiebeleid;
•   het verminderen van het ongeordend  uitzwermen van functies.

De regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van hun voorzieningenniveau, 
hun stedelijke voorzieningen en hun economische structuur een belangrijke 
plaats in in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen. 

Zij hebben in kwantitatief en kwalitatief opzicht  grote potenties om een 
belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, 
stedelijke voorzieningen en ruimte voor  economische activiteiten op te 
vangen.

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

INLEIDING

Dit structuurplan bevat de structuurbepalende elementen van provinciaal 
niveau en focust op de problemen van bovenlokaal belang. Tevens wordt 
aangeduid welke taken door provincie en gemeente uitgevoerd moeten 
worden. De gewenste ruimtelijke structuur voor de provincie Oost-Vlaanderen 
wordt zowel beschreven aan de hand van deelstructuren als aan de hand van 
deelruimtes.

Bij de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Oost-Vlaanderen wordt het 
duurzaam ruimtelijk beleid met respect voor de ruimtelijke draagkracht en 
kwaliteit als uitvalsbasis geciteerd. 

De uitgangspunten hierbij zijn:

•   herstel van het evenwicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de 
verschillende  functies, door een gebiedsgerichte afweging en 
complementaire ontwikkelingsperspectieven;
•   omgaan met de eindigheid van de ruimte door verweving van 
functies en samengebruik van de ruimte;
•   de historische ruimtelijke context en de bestaande ruimtelijke 
structuur als aanknopingspunt en randvoorwaarde voor een 
kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling;
•   het aanvaarden en aanwenden van mobiliteit als ruimtelijk 
ordenend principe in een netwerksamenleving

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

ONTWIKKELINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN VAN DE 
NEDERZETTINGSSTRUCTUUR MET BETREKKING TOT SINT-NIKLAAS

In het kader van de gewenste nederzettingsstructuur wordt Sint-Niklaas gezien 
als regionaalstedelijk gebied in het E17-netwerk met Belsele en Nieuwkerken-
Waas als hoofddorp en Sinaai en Puivelde als woonkern.

STEDELIJK NETWERK OP PROVINCIAAL NIVEAU

Sint-Niklaas maakt deel uit van het stedelijk netwerk op provinciaal 
niveau. In dit stedelijk netwerk wordt een specifiek ruimtelijk 
beleid gevoerd in een complementair en samenhangend geheel 
van stedelijke gebieden en van structuurbepalende elementen 
van het buitengebied die verbonden zijn door infrastructuren.  
In Oost-Vlaanderen wordt één stedelijk netwerk op provinciaal niveau 
geselecteerd, het ‘E17-netwerk’.

HET E17-NETWERK

Het betreft een aantal kleinere steden tussen Antwerpen en Gent die een 
sterke economische ontwikkeling en groei van de woonfunctie kennen door de 
ligging aan de E17 en de ligging t.o.v. de steden Antwerpen en Gent. Hierdoor 
is een sterk verstedelijkte structuur ontstaan van Beveren tot Lokeren, die 
aaneengeregen wordt door een bundel van infrastructuren (autosnelweg, 
N70, spoorweg). 

Het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas  maakt deel uit van het E17-
netwerk en vervult een ondersteunende rol in het internationale netwerk van 
de Vlaamse Ruit. Binnen het E17-netwerk blijft Sint-Niklaas de belangrijkste 
stedelijke kern. Volgens het ruimtelijk beleid voor het E17-netwerk wordt de 
groei van wonen en bedrijvigheid gebundeld in de stedelijke gebieden, elk op 
hun niveau. 

Nieuwe terreinen specifiek voor kleinhandel kunnen enkel in de stedelijke 
gebieden Lokeren, Sint-Niklaas, Temse of Beveren ontwikkeld worden, 
waarbij voldoende aandacht besteed moet worden aan een functionele 
koppeling met de kern. Voor de steden Lokeren,Temse en Sint-Niklaas dient 
bedrijvigheid zich te bundelen daar waar de primaire wegen N47, N41 en N16 
aansluiten op de E17.

Voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas wordt door middel van het 
‘Ruitmodel’ de externe en de interne bereikbaarheid verbeterd. Dit brengt met 
zich mee dat enkele secundaire wegen in het regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas kunnen worden ingericht als openbaarvervoersassen, fietsassen, dus 
specifiek rekening houdend met de leefbaarheid van de stad.
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Figuur 15. Gewenste ruimtelijke structuur Vlaanderen (bron: RSV)

Figuur 16. Gewenste nederzettingsstructuur Oost-Vlaanderen (bron: PRS)
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GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Niklaas dateert van 2006. 
Sint-Niklaas wil zich voornamelijk profileren als een dynamische handels- en 
dienstencentrum in de Vlaamse ruit met een versterkte rol als hoofdstad van 
het Waasland. Daarnaast wil de stad de belangrijkste tewerkstellingspool in 
het E17-netwerk worden met een gevarieerde uitbouw van de open ruimte.

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR

Ontwikkelingen worden gestructureerd binnen de uitbouw van de stedelijke 
corridor (figuur 17), met onder andere de Parklaan en de Grote Markt, en de 
vervollediging van de ring. De stedelijke corridor is een centrale verbindingsas 
die onderlinge relaties tussen belangrijke functionele ruimtes van de stad legt. 
De stedelijke corridor wordt ontwikkeld tot een vitale slagader van de stad en 
van het stedelijk leven.

HENDRIK HEYMANPLEIN

Het Hendrik Heymanplein behoort net tot het kernwinkelgebied van Sint-
Niklaas, specifiek Centrum Zuid. De gewenste ruimtelijke structuur voor 
Centrum Zuid is het verbinden van de winkelstraten Nieuwstraat, Hendrik 
Heymanplein en Kokkelbeekstraat met de Grote Markt. Het gaat om een 
winkelkern hoofdzakelijk voor diensten, horeca en convenience. 

De kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte vormt een bijzonder 
aandachtspunt in het kernwinkelgebied. Het openbaar domein is hier immers 
hoofdzakelijk een verblijfsruimte. De verblijfsfunctie en de relatie tot de nabije 
voorzieningen kunnen hier verbeterd worden. Onder andere het Hendrik 
Heymanplein behoort tot een plein dat aangepakt moet worden. 

De herinrichting van het Hendrik Heymanplein wordt volgens het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan op langere termijn voorzien. In het bindend gedeelte 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd opgenomen om een 
verkeersveilige, verkeersleefbare en kwalitatieve herinrichting te voorzien 
tijdens de herinrichting van het stedelijk plein Hendrik Heymanplein.

LOBBENSTAD

In uitvoering van het witboek van de stad werd een onderzoek gedaan naar 
het lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas. Er werd onderzocht of het 
lobbenstadmodel kan ingezet worden als referentiekader voor de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De gemeenteraad bekrachtigde in 2014 
het concept als toekomstig beleidskader.

In de lobbenstad wordt de kernstad niet concentrisch uitgebreid, waardoor 
open ruimte steeds verder weg wordt geduwd van de stad, maar met compacte 
stadslobben opgebouwd rond de radiale invalswegen. Tussen de stadslobben 
brengt een netwerk van blauwgroene vingers de natuur tot in het hart van de 
stad. De stadslobben of woonlobben worden opgehangen aan de historisch 
radiale invalswegen van de stad. Door deze assen te verdichten voor wonen 
kan infrastructuur gebundeld en beperkt worden.  Binnen de stadslobben 
kunnen eveneens buurtvoorzieningen opgenomen worden.

De binnenstad wordt ingericht als een autoluwe kern waar het aangenaam 
verblijven en vertoeven is. Hiertoe prikt het groen tot in de stadskern en 
wordt in de bouwblokken ingezet op semi-publieke binnentuinen/parken 
met langzame verkeersdoorsteken voor korte loop- en fietsroutes door de 
binnenstad.

Met het concept van de lobbenstad beoogt de stad Sint-Niklaas een slimme 
stad in de steigers te zetten die robuust en veerkrachtig is voor de toekomstige 
stedelijke uitdagingen zoals klimaat, gezondheid, duurzame mobiliteit, 
huisvesting, …

 
 

 

In uitvoering van het witboek van de stad werd een onderzoek gedaan naar het lobbenstadmodel 
voor de stad Sint-Niklaas. Er werd onderzocht of het lobbenstadmodel kan ingezet worden als 
referentiekader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De gemeenteraad 
bekrachtigde het concept als toekomstig beleidskader. 
 
In de lobbenstad wordt de kernstad niet concentrisch uitgebreid, waardoor open ruimte steeds 
verder weg wordt geduwd van de stad, maar met compacte stadslobben opgebouwd rond de 
radiale invalswegen. Tussen de stadslobben brengt een netwerk van blauwgroene vingers de 
natuur tot in het hart van de stad. Ze zijn bovendien aantrekkelijk om recreatieve functies en 
voet- en fietspaden in onder te brengen en vangen het overtollig hemelwater op. De 
blauwgroene vingers hebben ook een gunstige invloed op het stadsklimaat. Ze temperen het 
hitte-eilandeffect en zorgen voor verkoeling en ventilatie. 
 
De stadslobben of woonlobben worden opgehangen aan de historisch radiale invalswegen van 
de stad. Door deze assen te verdichten voor wonen kan infrastructuur gebundeld en beperkt 
worden (o.m. riolering, wegennet, nutsleidingen, warmtenetten, openbaar vervoer). Als de lobben 
niet langer zijn dan 2500m vanuit het centrum en niet breder dan 600m ligt het centrum op 
fietsafstand en het groen op wandelafstand. Door assen te verdichten wordt tevens openbaar 
vervoer rendabeler. Binnen de stadslobben kunnen eveneens buurtvoorzieningen opgenomen 
worden. 
 
Door de stad verder te verdichten via stadslobben kan het groen doorprikken tot in de stadskern 
en is het groen voor iedere bewoner bereikbaar op wandelafstand. De groene lobben kunnen 
eveneens instaan voor de waterhuishouding, recreatiemogelijkheden, stadslandbouw, e.d. 
 

 
 
De binnenstad wordt ingericht als een autoluwe kern waar het aangenaam verblijven en 
vertoeven is. Hiertoe prikt het groen tot in de stadskern en wordt in de bouwblokken ingezet op 
semi-publieke binnentuinen/parken met langzame verkeersdoorsteken voor korte loop- en 
fietsroutes door de binnenstad. Op de rand van de binnenstad worden bezoekersparkings en 
overstappunten voorzien. 

Figuur 17. Sint-Niklaas Lobbenstad
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Figuur 18. Gewenste ruimtelijke structuur met compacte stedelijke kern (bron: GRS)
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MOBILITEITSPLAN

Het mobiliteitsplan van de stad Sint-Niklaas (april 2015) tracht het verkeer 
te beperken tot een aantal assen om zo verschillende woonwijken te 
bedienen. De ambitie van het mobiliteitsplan bestaat erin om een hogere 
verkeersveiligheid in de stad te creëren door duidelijk leesbare en herkenbare 
verkeersnetwerken. Volgens het mobiliteitsplan bestaat dit verkeersnetwerk 
uit vier takken. Ten eerste de fiets als het stedelijk vervoersmiddel. Ten tweede 
het uitbouwen van stamassen voor het openbaar vervoer. Ten derde een 
autoluwer centrum creëren door het optimaliseren van verkeersstructuur en 
circulatiemaatregelen. Ten vierde het beter benutten van het parkeerareaal 
door een sturend parkeerbeleid. Op langere termijn leidt de autoluwere 
binnenstad tot een aantal verschuivingen. Kortparkeren en bewonersparkeren 
wordt maximaal opgevangen in de huidige centrumparkings. Bezoekers en 

langparkeerders worden opgevangen in multimodale knooppunten rond de 
stad of in nieuwe parkings aan de rand van het autoluwe centrum.

Figuur 19. Wijkcirculatieplan waar het Hendrik Heymanplein aangeduid staat als bestaande (centrum)parking.
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2.2. Juridische context

TYPE PLAN IN HET PLANGEBIED AANGRENZEND

gewestplannen Gewestplan St.Niklaas - Lokeren (KB 07.11.1978)
APA/ BPA BPA ‘Buurt De Castro’ (5.01.1995) geen
RUP’s Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas (18.01.2007) 

RUP afbakening kernwinkelgebied (19.2.2009) 
RUP Hendrik Heymanplein (05.09.2013)

goedgekeurde en niet-vervallen 
verkavelingen

- -

BESTEMMINGSPLANNEN

BPA ‘BUURT DE CASTRO’

Op 5 januari  1995  werd de 5e versie van het bpa ‘Buurt De Casto’ goedgekeurd. 
Het plangebied wordt gevormd door de Grote Markt, Kokkelbeekstraat, 
Monseigneur Stillemansstraat, Hoveniersstraat en de Nieuwstraat. 

Dit BPA herbestemde de site naar o.a. onderstaande bestemmingen:

• Openbare ruimte voor wegen, parkings en esplanade (geel) met rondom 
het Castrohof en ten oosten van de bibliotheek een strook voor openbaar 
groen (donkergroen);

• zone voor openbaar nut met het huidige parkeergebouw, de 
kantoorgebouwen, de bibliotheek en het castrohof (blauw);

• strook voor gemengde functies op de plaats van o.a. de gaanderij (paars);

• strook voor dienstverlening op de plaats van de huidige supermarkt en de 
achterliggende verharding (roze).

Voor elk cijfer op het bestemmingsplan werd een profiel opgemaakt met 
een aangegeven hoogte door het stadsbestuur. Zo heeft o.a. de zone voor 
openbaar nut een maximale bouwhoogte van 17m en heeft de gaanderij een 
maximale bouwhoogte van 3 bouwlagen + zadeldak. 

Figuur 20. Grafisch plan bpa ‘Buurt De Castro’ 5e wijziging
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RUP AFBAKENING KERNWINKELGEBIED

Het RUP afbakening kernwinkelgebied werd vastgesteld op 19.02.2009. 

De plangrens van dit RUP omvat o.a. het stationsplein met de Stationsstraat, 
de zone Grote Markt met de Houtbriel, Plezantstraat en aansluitend het Hendrik 
Heymanplein met een uitloper naar de Kokkelbeekstraat. Het eigenlijke plein 
met de supermarkt en de gaanderij behoort tot het kernwinkelgebied van 
Sint-Niklaas.

Voor het Hendrik Heymanplein werden er geen herbestemmingen uitgevoerd.

RUP AFBAKENING REGIONAALSTEDELIJK GEBIED SINT-NIKLAAS

De afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas werd definitief vastgesteld 
op datum van 18 januari 2007 en is van kracht op 23 februari 2007.

Het Hendrik Heymanplein behoort tot het regionaalstedelijk gebied. Het 
afbakeningsplan bevat ook 8 deelgebieden of -projecten waar het Hendrik 
Heymanplein geen deel van uitmaakt. 

Figuur 22. Grafisch plan afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas

Figuur 23. Grafisch plan afbakening kernwinkelgebied Sint-Niklaas
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Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

van 27/06/2008

op bevel,

de stadssecretaris, de voorzitter,

Marie-Louise Chalmet Jo De Cuyper

Zegel van de stad

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat onderhavig plan voor
iedereen ter inzage heeft gelegen van 14/07/2008 tot 11/09/2008

op bevel,

de stadssecretaris, de burgemeester

Marie-Louise Chalmet Freddy Willockx

Zegel van de stad

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

van 19/12/2008

op bevel,

de stadssecretaris, de voorzitter,

Marie-Louise Chalmet Jo De Cuyper

Zegel van de stad

1 10/06/2008 Opmerkingen plenaire vergadering d.d. 28/05/2008
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RUP HENDRIK HEYMANPLEIN

Het RUP werd definitief vastgesteld op 5 september 2013 door de 
gemeenteraad.

De perimeter van het plan omvat enkel de stadsbibliotheek en de openbare 
ruimte aan de voorzijde en de rechterzijde van het gebouw, tot aan de straat 
Hendrik Heymanplein.

Door het RUP worden de volgende voorschriften (binnen de perimeter van 
het RUP Hendrik Heymanplein) van het bpa ‘De Castro’ opgegeven: strook 
voor openbaar nut, strook voor wegen, parkings en esplanade en strook voor 
openbaar groen. 

De voorschriften van het bpa ‘De Castro’ worden herbestemd naar een zone voor 
gemeenschapsvoorziening met een overdruk inzake bouwhoogtebeperking. 
De zone is bestemd voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen 
en aan de gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen ondersteunende 
activiteiten en voorzieningen.

Figuur 21. Grafisch plan RUP Hendrik Heymanplein

in zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van 21 december 2012
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de voorzitter

het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan in zijn ontwerpversie 
ter inzage van het publiek op het gemeentehuis werd neergelegd 

van 18 januari 2013 tot en met 18 maart 2013

gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad van 21 juni 2013
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02.

TYPE PLAN IN HET PLANGEBIED AANGRENZEND

gewestwegen geen geen
provinciewegen geen geen
fietsroutes geen •   Functionele fietsroute: Parklaan

•    Recreatieve fietsroute: fietsknooppunten 36 - 45 langs de 
Parklaan

buurtwegen, voetwegen geen Voetweg nr.88 op het einde van de straat Hendrik 
Heymanplein in het westen (momenteel Hoveniersstraat)

rooilijnplannen
bevaarbare waterlopen geen geen
onbevaarbare, geklasseerde 
waterlopen

geen De Molenbeek langsheen de Monseigneur Stillemansstraat 
en de Kokkelbeekstraat, geklasseerd, derde categorie.

risicozones overstroming geen risico, weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 
3), infiltratiegevoelig

geen risico, weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 
3), infiltratiegevoelig
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36

45

Kaart 14

gemeentegrens

projectgebied

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

hoofdroute: fietssnelweg

functionele fietsroute

fietsnet (knooppunten)

fietsnet (fietstrajecten)

0 100 20050
m

P:
\I
F\

23
10

00
05

_
Si
nt

-N
ik
la
as

_
RU

P 
H 

He
ym

an
pl
ei
n\

RP
\5

_
Gr

ap
hi
cs

\G
IS
\s

cr
ee

ni
ng

\X
X
XX

X
X_

14
_
FI
ET

SR
OU

TE
NE

TW
ER

K.
m
xd

Fietsroutenetwerk
(functoneel en recreatief)

RUP Heymanplein
RUP nr. 25

Kaart 08

gemeentegrens

projectgebied

VHA-waterlopen (2017)

Geklasseerd, tweede categorie

Geklasseerd, derde categorie

Niet geklasseerd

0 100 20050
m

P:
\I
F\

23
10

00
05

_
Si
nt

-N
ik
la
as

_
RU

P 
H 

He
ym

an
pl
ei
n\

RP
\5

_
Gr

ap
hi
cs

\G
IS
\s

cr
ee

ni
ng

\X
X
XX

X
X_

08
_
W
AT

ER
TO

ET
S_

OV
ER

ST
RO

M
IN
GS

GE
VO

EL
IG
.m

xd

Waterlopen en overstromings-
gevoelige gebieden

RUP Heymanplein
RUP nr. 25

Figuur 24. Fietsroutenetwerk Figuur 25. Overstromingsgevoelige gebieden VHA-waterlopen
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PLANNINGS- EN BELEIDSCONTEXT

TYPE PLAN IN HET PLANGEBIED AANGRENZEND

Beschermd Onroerend Erfgoed Beschermde stads- en dorpsgezichten: Mgr. Stillemansstraat (ID:10756)

Beschermde monumenten: 

•   Castrohof (ID: 10651)
•   Stadswoning op de hoek van De Castrodreef en Nieuwstraat (ID:10736);
•    Herenhuis aan de Grote Markt (ID:10791) 
•   12 verschillende art-deco -en modernistische woningen in de Mgr. Stillemanstraat

Vastgestelde Inventarissen Vastgesteld bouwkundig erfgoed - relicten:

•   Exaerdekenshof (ID:14966)
•   Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot (ID:15090)
•   Woning Jozef Maes (ID:200926)
•   Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot (ID:15094)
•    Architectenwoning J.Van Coillie (ID:15095)
•   Modernistische stadswoning (ID:200927)
•   Twee stadswoningen (ID:15102)
•   Burgerhuis in art-decostijl (ID:15101)
•   Reeks burgerhuizen, nr: 2-8, 3-5, 15, 16, 24, 25-29, 36-38, 37, 44 (ID:15096)

Unesco Werelderfgoed geen geen
Beheersplannen geen Romain de Vidtspark in het oosten
Wetenschappelijke Inventarissen geen

LANDSCHAPSATLAS EN BESCHERMINGEN

Figuur 26. Onroerend erfgoed - beschermd Figuur 27. Onroerend erfgoed-inventarissen
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BESCHERMD MONUMENT:

Castrohof (ID: 10651):

•   Locatie  Hendrik Heymanplein 11, de Castrodreef 2   
 (Sint-Niklaas)
•   Status  Bewaard
•   Typologie herenhuizen
•   Stijl  traditioneel

Datering tweede helft 17de eeuw, tweede kwart 17de eeuw

Het Castrohof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang 
gevormd door de artistieke waarde en historische waarde.

Woningen 

Volgende woningen uit de Mgr Stillemansstraat worden in dit besluit eveneens 
beschermd als monument:

•   Woning Ghijs  | Mgr. Stillemansstraat 24 (Sint-Niklaas)
•   Woning Vandevijver  | Mgr. Stillemansstraat 26 (Sint-Niklaas)
•   Woning Jozef Maes  | Mgr. Stillemansstraat 27 (Sint-Niklaas)
•   Woning Claus  | Mgr. Stillemansstraat 28 (Sint-Niklaas)
•   Woning Spaenhoven  | Mgr. Stillemansstraat 32 (Sint-Niklaas)
•   Woning Dirken  | Mgr. Stillemansstraat 38 (Sint-Niklaas)
•   Architectenwoning J. Van Coillie  | Mgr. Stillemansstraat 41 (Sint-Niklaas)
•   Modernistische stadswoning  | Mgr. Stillemansstraat 49 (Sint-Niklaas)
•   Stadswoning in Nieuwe Zakelijkheid  | Mgr. Stillemansstraat 58 
(Sint-Niklaas)
•   Woning Cleyman  | Mgr. Stillemansstraat 60 (Sint-Niklaas)
•   Meergezinswoning Emiel Faresijn: linkerdeel  | Mgr. Stillemansstraat 74 
(Sint-Niklaas)
•   Meergezinswoning Emiel Faresijn: rechterdeel  | Mgr. Stillemansstraat 
76 (Sint-Niklaas)

De stadswoning gelegen op de hoek van de De Castrodreef en de Nieuwstraat 
(ID 10736) is beschermd in het beschermingsbesluit van 12-06-2001. Het 
gebouw dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het herenhuis aan de Grote Markt 19 (ID 10791) dateert uit de tweede helft 
van de 19e eeuw en werd beschermd in het beschermingsbesluit dd. 13-03-
1996 als restant van het zeer gekende 17de-eeuwse pand De Gouden Arend, 
lokaal van de aloude rederijkerskamer de Goudbloem.

BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN:

Mgr. Stillemansstraat (ten zuiden van het plangebied) (ID:10756):

•   Locatie  Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)
•   Status  Bewaard
•   Datering verschillend

Een deel van het Monseigneur Stillemansstraat en woningen in deze 
straat wordt beschermd als stads- of dorpsgezicht volgens ministrieel 
beschermingsbesluit dd. 4-2-2002.

Het algemeen belang gevormd door de historische waarde van het stadsgezicht 
van de Mgr.Stillemansstraat wordt omschreven als typisch element in de 
stadsuitbreiding van de jaren 1930 in Sint-Niklaas. Door de grote bloei van de 
textielnijverheid in de stad was er noodzaak aan bijkomende bouwterreinen 
en werd deze nieuwe straat in het centrum van de stad aangelegd. Gelet op 
de ligging vlakbij de Grote Markt werd deze straat snel bevolkt met de meer 
begoede burgers en klein-industriëlen die de nieuwe bouwstijlen gebruikten.

De Mgr. Stillemansstraat werd in 1930 getrokken tussen de Kokkelbeekstraat 
en de Hoveniersstraat. Ze werd bebouwd met typische rijhuizen uit die tijd 
in voornamelijk art-decostijl. De gemeenteraad verleende zijn goedkeuring 
aan de nieuwe aanleg in zitting van 3 juni 1929 en het Koninklijk Besluit 
tot goedkeuring werd op 19 december 1929 gegeven. Het merendeel van 
de woningen in de Mgr.Stillemansstraat werd gebouwd in de jaren 1930 tot 
1933. Veel van de woningen werden ontworpen door stadsarchitect August 
Waterschoot en zijn zoon Leander.
De straat werd genoemd naar Mgr. Stillemans, bisschop van Gent tussen 1889 
en 1916, en geboren te Sint-Niklaas in 1832. Mgr. Stillemans ligt mee aan de 
basis van de Christelijke Arbeidersbeweging in het bisdom Gent. Hij gold in 
zijn tijd als één der meest vooruitstrevende bisschoppen op sociaal gebied. Dit 
belette niet dat hij in conflict kwam met de Christelijke Democratische Partij en 
haar leider, priester Adolf Daens uit Aalst.

VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED - RELICTEN: 

De beschermde monumenten zijn ook vastgesteld als bouwkundig erfgoed. 
Onder Exaerdekenshof  (ID: 14966) wordt hierbij het Castrohof verstaan.

Figuur 28. Plan gevoegd bij besluit tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten



In onderstaande hoofdstuk wordt aan de hand van verschillende deelonderzoeken 
een visie ontwikkeld op het projectgebied. Daarbij worden telkens verschillende 
ontwerpvarianten getest en afgewogen. De visie vormt de insteek voor de latere 
doorvertaling naar grafisch plan en voorschriften.
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3.1. Vanuit conceptstudie

 CONCEPTSTUDIE ALS ONTWERPMATIGE BASIS

UITGANGSPUNTEN

De conceptstudie vormt een belangrijke start voor de beoogde ontwikkeling. 
De belangrijkste uitgangspunten uit de conceptstudie kunnen slechts mogelijk 
worden gemaakt met een juridische herbestemming, gezien het weinig 
flexibele bestaande BPA.

Het uitgebreide en grondige ontwerpend onderzoek uit de voorstudie vormt 
een duidelijke, brede en degelijke vertrekbasis voor de opmaak van het RUP.

Maar ondanks de ontwerpmatig gedetailleerde uitwerking van de scenario’s 
in de conceptstudie, mag het uitgangspunt van dit RUP zich niet beperken tot 
het juridisch verankeren van deze  conceptstudie.

Ondanks de ontwerpmatig gedetailleerde uitwerking van de scenario’s in de 
conceptstudie, heeft de opmaak van een RUP een bijkomende doelstelling, 
als instrument die ook op lange termijn kan worden gebruikt. Het RUP dient 
opgevat te worden als een flexibel plan naar de toekomst toe, waarin plaats 
gelaten wordt voor bredere inzichten en mogelijkheden dan enkel deze zoals 
vooropgesteld in de conceptstudie.

De toekomstmogelijkheden worden voldoende breed gehouden, het draagvlak 
zal tijdens de uitvoering van het RUP dan ook breed kunnen blijven.

Als uitgangspunt geldt wel dat er een zekere reflectie moet gebeuren op het 
gedane ontwerpproces.

Om onze visie voor de opmaak van het RUP te staven en de randvoorwaarden 
voor het RUP te bepalen, keren we in de conceptstudie dan ook terug naar de 
absolute grote visielijnen/concepten van de studie.

Doorwaadbaar groen ontmoetingsplein

Nieuwe beeldbepalende locatie stadssupermarktNieuw beeldbepalende gebouw voor bibliotheek
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Levende handelsplint met gaanderij gekoppeld aan Grote Markt

BASISCONCEPTEN

•   Doorwaadbaar groen ontmoetingsplein
•   Wissel locatie stadssupermarkt en bibliotheek
•   Nieuwe beeldbepalende  locatie voor stadssupermarkt
•   Nieuw beeldbepalend gebouw voor bibliotheek
•   Geen doorgaand gemotoriseerd verkeer voor Hoveniersstraat en Grote 
Markt.
•   Behoud gemengd functioneel karakter
•   Parkeren afgestemd op programma
•   Levende handelsplint met gaanderij gekoppeld aan Grote Markt
•   Parkeren aan Castrohof en aan handelsplint
•   Reorganisatie van het parkeren achter nieuwe supermarkt
•   Afwerken achterkanten gericht naar het plein
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BIJKOMENDE CRITERIA

Als bijkomend uitgangspunt voor het RUP bij de uitgangspunten van de 
conceptstudie, vormt de duidelijke stem van de bevolking hierin. In een laatste 
fase van de conceptstudie werden vanuit het participatief proces 6 belangrijke 
bijkomende criteria benoemd, waarmee het uiteindelijke plan dient rekening te 
houden:

•   Mogelijkheid om een bushalte te voorzien voor bib
•   Zichtbaarheid ACV-gebouw
•   Bereikbaarheid geldtransport / klanten Belfius
•   Confrontatie nieuw appartementsblok/Gaudi-blok
•   Meer kortparkeren achter Castrohof
•   Behoud bestaande bomen

GEFASEERDE OVERGANG

Uiteraard kan een dergelijke nieuwe ontwikkeling niet in één actie de huidige 
inrichting vervangen. Het RUP moet ook de flexibiliteit en ruimte bieden om 
de overgang te kunnen maken tussen de huidige inrichting, een tijdelijke 
tussentijdse inrichting en de conceptstudie als eindbeeld.

Elke nieuwe inrichting zal verbonden worden aan voorwaarden i.f.v. de 
bestaande inrichting. Zo kan het bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat de 
nieuwe supermarkt wordt opgebouwd en in gebruik gesteld, terwijl de oude 
supermarktlocatie nog wordt gebruikt. 

Mogelijke buslijn

Zichtbaarheid ACV

Bereikbaarheid

Meer kortparkeren Behouden bomen Confrontatie 
appartementen - Gaudi

Figuur 29. Conceptstudie Hendrik Heymanplein
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CIJFERS - DOORVERTALINGEN

In de voorgestelde ontwikkelingsscenario’s wordt voorzien in een bibliotheek 
en een supermarkt. Hiervoor worden in de conceptstudie volgende bruto 
vloeroppervlaktes gehanteerd:

• Bibliotheek van ca. 5420m² bvo met vide van 20% = 4336m² bvo
• Supermarkt van ca. 1420m² bvo
Tevens worden er 58 bijkomende appartementen voorzien. De oppervlakte 
voor de supermarkt is aanzienlijk kleiner dan het BPA  toelaat (3250m²).  
Voor deze locatie wordt immers een heroriëntatie voorgesteld naar 
stadssupermarkt met een nieuw concept. In het RUP zal evenwel een marge 
worden voorzien. Bovenstaande verhouding vormt een goed evenwicht t.o.v. 
de huidige mogelijkheden van het BPA (naar bvo) met dien verstande dat 
in dit RUP ook bijkomende functies, zoals wonen worden toegelaten. Het 
RUP neemt geen absolute cijfermatige randvoorwaarden op, maar vertaalt 
de cijfers uit de conceptstudie door naar algemene maximale bvo bebouwing. 

CIJFERS - EXTRA BEREKENINGEN
Voor de opmaak van de conceptstudie werden de bestaande parkeerplaatsen 
op het Hendrik Heymanplein geteld. Op het Heymanplein zelf zijn er vandaag 
167 parkeerplaatsen terwijl er ter hoogte van het Castrohof 38 parkeerplaatsen 
zijn. Dat betekent dat er vandaag in totaal 205 parkeerplaatsen zijn.

Op basis van tellingen en interviews met mensen die op het plein parkeren 
kon in de conceptstudie (p.139) worden vastgesteld dat vandaag deze 
plaatsen werden ingenomen door:
• 20 bezoekers kleinhandel
• 7 bezoekers bibliotheek
• 19 bezoekers mutualiteit en overige
Daarnaast worden vandaag 28 plaatsen ingenomen door bewoners.

In de conceptstudie werd tevens berekend hoeveel parkeerplaatsen er 
nodig zouden zijn voor de uitvoering van een dergelijk scenario, rekening 
houdend met de bestaande parkeernood. In totaal worden hiervoor 251 
parkeerplaatsen voorzien waarvan 52 voor kortparkeren op het Hendrik 
Heymanplein, 39 voor kortparkeren op het Castrohof  en 160 ondergrondse 
parkeerplaatsen. Voor deze berekening werden CROW-kengetallen uit 2004 
gebruikt.
We moeten er voor zorgen dat de oppervlaktes uit de conceptstudie en de 
verhoudingsgewijs noodzakelijke parkeerplaatsen voldoende doorvertaling 

krijgen in het RUP. Daarom worden de cijfers uit de conceptstudie voor de 
opmaak van het RUP afgetoetst op basis van meer recente CROW kengetallen 
(CROW317 (2012)). We berekenen hiervoor de parkeernood in een minimaal 
scenario en in een maximaal scenario en gaan uit van de in de conceptstudie 
voorgestelde bruto vloeroppervlaktes. Onderstaande kengetallen dienen 
in acht genomen te worden voor een sterk stedelijke locatie in het centrum 
(volgens CROW317). 
• fullservice supermarkt (middel)hoog prijsniveau: 2,5 - 4,5 pp/100m²bvo  
• bibliotheek:  0,2 - 0,7pp/100m²bvo
• wonen:  1,1 - 1,9pp/wo

BESLUIT

Zoals uit onderstaande tabel blijkt, ligt het totaal aantal parkeerplaatsen 
dat in de conceptstudie wordt vooropgesteld voor de voorziene functies 
aanzienlijk boven het minimale aantal parkeerplaatsen volgens de recente 
CROW317-kengetallen nl. 251 (conceptstudie) tov 176 (minimaal aantal op 
basis van CROW317) maar onder het maximale aantal parkeerplaatsen op 
basis van CROW317 nl. 270. Indien voor de supermarkt een marge wordt 
voorzien en wordt uitgegaan van  een maximale bvo van 2000m² zouden 
in een minimaal scenario 14 plaatsen meer moeten worden voorzien nl. 
190. Dit is nog steeds veel minder dan de cijfers uit de conceptstudie of 
het maximale aantal noodzakelijke parkeerplaatsen. Gezien niet overal de 
maximale aantallen parkeerplaatsen moeten gehanteerd worden, is het 
mogelijk marges te voorzien in de bvo zonder dat dit een grote toename in het 
aantal parkeerplaatsen noodzakelijk maakt. Hierbij moet bovendien worden 
opgemerkt dat parkeerplaatsen voor de supermarkt en de appartementen op 
eigen terrein moeten worden voorzien.

Minimaal aantal noodzakelijke
parkeerplaatsen op basis van

CROW317 (2012)

Maximaal aantal noodzakelijke
parkeerplaatsen op basis van

CROW317 (2012)
Bibliotheek 43,36 x 0,2= 9 43,36 x 0,7= 30

Supermarkt 14,20 x 2,5= 36 14,20 x 4,5 =  63

Appartementen 58 x 1,1=  64 58 x 1,9=  110

Bestaande nood 20+19+28= 67 20+19+28= 67

Totaal 176 270
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3.2. Bijkomend onderzoek

Een kritische beschouwing van de conceptstudie en nieuwe bijkomende 
elementen zorgen ervoor dat de haalbaarheid van bepaalde aspecten uit 
het ontwerpend onderzoek in vraag kunnen gesteld worden. Gezien een 
juridische doorvertaling slechts mogelijk is nadat alle parameters gekend zijn, 
werd nader onderzoek gepleegd.

TOELEVERING SUPERMARKT

In de conceptstudie wordt de toelevering van de nieuwe supermarkt 
georganiseerd langs de achterzijde van het nieuwe gebouw.  

Gezien de mogelijks grote impact van de manier van toeleveren  op het 
algemeen uitgangspunt van de beoogde nieuwe inrichtingen, werd dit 
onderdeel verder onderzocht naar haalbaarheid. 

Het is hierbij belangrijk dat zowel de verkeersveiligheid in acht wordt genomen 
als de huidige eigendomsstructuur. Het beoogde scenario in de conceptstudie 
is niet alleen afhankelijk van aanpalende eigenaars, maar zorgt ook voor 
enkele bewegingen die als minder verkeersveilig kunnen beschouwd worden.

We trachten met dit bijkomend onderzoek voornamelijk te garanderen dat 
de toelevering tot de supermarkt kan ingericht kan worden zonder hierbij het 
groen plein aan te snijden.We kunnen besluiten dat de optie zoals opgenomen 
in de conceptstudie onvoldoende garanties kan bieden.

Alternatieven 2 en 3 (a en b) hebben hun toelevering langs de voorzijde van 
het gebouw en zijn daardoor enkel mogelijk met verkeersbewegingen op 

openbaar domein. Deze bewegingen zullen daarbij juist op de belangrijke 
verbindingsas tussen de Grote Markt en het Hendrik Heymanplein gebeuren. 
De herinrichting van het openbaar domein is daarbij cruciaal, maar de 
confrontatie tussen het voet- en fietsverkeer en de toelevering langs de 
voorzijde is naar verkeersveiligheid absoluut niet gewenst. Als uitgangspunten 
voor het RUP stellen we voorop dat:

•   De toegangen van het gebouw zo moeten ingericht worden dat 
enkel toelevering langs achteraan mogelijk is.
•   Er werd onderzocht welke groottes van vrachtwagens achteraan 
kunnen toeleveren. Het model vrachtwagen met lengte van 12m 
is maximaal mogelijk, maar heeft veiligheidsmarges die te beperkt 
zijn. Daarom wordt een model met lengte van maximaal 10,4 m 
vooropgesteld (zie gebruikt model hieronder).

•   Hierop kan een eventuele afwijking worden toegelaten, indien 
sprake van technische onmogelijkheden en indien sprake van een 
veilige alternatieve herinrichting van het openbaar domein ter hoogte 
van de verbinding Grote Markt - Hendrik Heymanplein

Figuur 30. simulatie 1 - herwerking van conceptstudie
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Figuur 31. simulatie 1c - herwerking conceptstudie - kleine/lichte vrachtwagen
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Organisatie van het laden en lossen voor de supermarkt
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parkeren ?

uitbreiden 

bebouwing ?

6 meter grens
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159

6 meter grens

ondergronds P

overdekte levering

159

Figuur 32. simulatie 3a - geïntegreerd in het gebouw

Figuur 34. ruimte-inname helling

Figuur 33. simulatie 2 - voor het gebouw

Figuur 35. simulatie 3b - overdekt

parkeren ?

uitbreiden bebouwing ?
6 meter grens

ondergronds P

indoor levering

159

Het alternatief ondergrondse levering is gezien de ruimte-inname van 
de lange helling die dan moet ingericht worden, de brandnormen en de 
hieraan gepaard zijnde kostprijs onmogelijk.
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Figuur 36. alternatieve verbinding naar bestaande parking ACV.

TOEGANG PARKING ACV

Er wordt gemotiveerd in de conceptstudie dat het algemeen uitgangspunt om 
een groen plein te ontwikkelen en de verbindingen voor gemotoriseerd verkeer 
grotendeels door te knippen haaks staat op het behoud van de huidige toegang 
tot de bestaande parking ACV. In de conceptstudie wordt een alternatieve 
toegang voorzien via de nieuwe supermarktsite.

Het RUP zorgt er in eerste instantie voor dat de huidige ontsluiting gegarandeerd 
blijft tot er een alternatieve aansluiting voorzien kan worden. 

Tegelijk willen we de garantie dat een alternatieve verbinding mogelijk is, zodat 
dit opgelegd kan worden bij de aanleg van een nieuwe supermarkt.

Het is daarom noodzakelijk te onderzoeken welke consequenties de verbinding 
zoals ingetekend in de conceptstudie kan hebben.

Bovenstaande schets maakt duidelijk dat met een minimum aan aanpassingen, 
een logische, leesbare en veilige alternatieve verbinding mogelijk is via de 
achterzijde van de nieuwe supermarktsite. Beide percelen sluiten perfect 
op elkaar aan met een breedte van 6m ter hoogte van de fietsenstalling. De 
ruimte die vrijkomt ter hoogte van huidige toegang biedt plaats voor extra 
parkeerplaatsen of kan dienst doen als nieuwe locatie voor de fietsenstalling.

te verplaatsen 
(of vervangen)

ruimte die vrijkomt, gezien
de huidige toegang niet zo
ruim meer hoeft te zijn

P die zal verdwijnen, 
maar nu al geen 
goede locatie heeft

6 meter grens
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BEREIKBAARHEID PARKING CASTROHOF 

De Nieuwstraat is een éénrichtingsstraat, de toegang tot de 
parkeerplaatsen aan het Castrohof zal via de Nieuwstraat 
gebeuren, de uitgang langs de Hoveniersstraat.

De optie zoals voorgesteld in de conceptstudie maakt 
abstractie van eigendomsstructuur, waardoor niet kan worden 
gegarandeerd dat deze  parking voldoende ontsloten zou 
kunnen worden. In het RUP dienen we alternatieve garanties 
te geven naar ontsluiting van deze parking.

Er werd een alternatieve ontsluitingsmogelijkheid onderzocht 
en gevonden, waarbij de algemene uitgangspunten van een 
‘groen plein’ niet worden aangetast. 

Er kan worden voorzien in een alternatieve ontsluiting 
zuidwaarts richting Hoveniersstraat. Bijkomend voordeel van 
deze verbinding is de mogelijkheid voor aanpalende percelen 
met gesloten bebouwing om een private toegang te  voorzien 
naar hun achtertuin.

De impact van deze ingreep op het groen plein is relatief 
beperkt. 

Het is wel gewenst deze verbinding als een 
eenrichtingsverbinding in te richten.

5m
7m

5m
7m

4m

Figuur 37. Bestaande inrichting

Figuur 38. Alternatieve inrichting
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3.3. Vanuit BPA

OPENBARE RUIMTE = GROEN 

Belangrijke vertrekbasis voor dit RUP is het creeëren van een groot groen 
stedelijk plein voor niet-gemotoriseerd verkeer. 

Dit vereist dan ook een belangrijke symbolische doorvertaling naar het RUP. 
We gaan in eerste instantie uit van een volledige omzetting van het openbaar 
domein van het BPA naar een zone voor groenplein.

VEREENVOUDIGEN BESTEMMINGSZONES 

Bij een actualisatie van een ouder BPA naar een RUP wordt eerst en 
vooral bekeken naar een duidelijke vereenvoudiging van het grafisch plan. 
Vertrekbasis voor dit RUP is dan ook het samenvoegen van alle woonzones, 
tuinzones, ... tot één zone voor wonen, waarbij nuances worden aangebracht 
in de voorschriften.

RUIMERE BESTEMMINGSMOGELIJKHEDEN

Bij de opmaak van BPA’s werd er veelal gekozen voor bestemmingszones 
specifiek opgemaakt voor de aanwezige functie. 

In zones met bestemmingen andere dan wonen is het in deze tijdsgeest beter 
een ruimer aantal bestemmingsmogelijkheden te geven en hierbij ook een 
functionele mix mogelijk te houden.               

FLEXIBELE PROJECTZONES

Het BPA laat geen flexibiliteit toe; een totaalvisie voor het publiek domein, 
een vereenvoudiging van de bestemmingszones en verruiming van de 
bestemmingsmogelijkheden laten al heel wat extra flexibiliteit toe. Het gebruik 
van projectzones met flexibele invulling, voor die locaties waar de conceptstudie 
grote veranderingen voorziet t.o.v. vandaag, zoals de supermarkt en de 
bibliotheek vormt de grootste bijkomende vorm van flexibiliteit.
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BEPERKINGEN I.F.V. PARKEREN

Over het algemeen zal het RUP de mogelijkheden t.o.v. het BPA verruimen. 
Gezien de veranderde tijdsgeest en het grote belang van  mobiliteit hierbij, 
dient het RUP enkele beperkingen op te leggen. Dynamische functies als 
een supermarkt dienen reeds in planfase in verhouding tot het parkeren in de 
omgeving bekeken te worden.

BEPERKINGEN I.F.V. OMGEVING

Het RUP laat een grotere flexibiliteit toe en verlaat hierbij ook soms de huidige 
grens tussen publiek domein en privaat domein. De ruimtelijke consequenties 
naar de omgeving van deze ingrepen dienen duidelijk vastgelegd te worden 
in de voorschriften. We denken hierbij vb. aan de confrontatie tussen de 
projectzones en hun directe omgeving.
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3.4. Structuurschets + aanzet tot voorschriften
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Op basis van de besproken visie-elementen wordt een structuurschets 
opgemaakt die een weergave vormt van hoe het gebied zou kunnen 
worden ontwikkeld. Deze structuurschets maakt het mogelijk een aanzet tot 
voorschriften op te maken

CONTOUR RUP

Als te herbestemmen zone in het RUP wordt gekozen voor het Hendrik 
Heymanplein en hieraan gekoppeld openbaar domein en de direct hieraan 
grenzende bouwblokken.  

BESTEMMINGSZONES

ZONE VOOR GROEN CENTRUMPLEIN

Het volledige openbaar domein wordt herbestemd als één globale zone voor 
groen centrumplein. Op basis van de conceptstudie wordt aan deze zone 
een minimaal percentage groeninvulling opgelegd, net als een minimaal en 
maximaal aantal parkeerplaatsen.

Via een indicatieve aanduiding worden de bestaande bomenrijen bestendigd. 

Via een andere indicatieve aanduiding wordt het doorgaand verkeer onmogelijk 
gemaakt.

OVERDRUKZONE PROJECTZONES A en B

Beide projectzones krijgen een ruime zone toebedeeld, waarin zowel de 
bestaande als de vooropgestelde invulling mogelijk is.  Hierbij wordt wel een 
minimaal groenpercentage opgelegd, dat moet gekoppeld worden aan het 
groenplein. 

Belangrijke randvoorwaarde om geen te grote dynamiek te creeëren zijn 
maximale brutovloeroppervlakten. In de conceptstudie wordt een bvo van 
1420m² voorzien. We stellen voor hier een marge te voorzien en  te opteren 
voor een maximale bvo voor de supermarkt van 2000m².

OVERDRUK CASTROHOF

Castrohof krijgt een duidelijk overdruk, die weergeeft dat het gebouw deel 
uitmaakt van het groen plein, maar die ook de kracht van het gebouw in 

zijn omgeving weergeeft. Ook de historische erfgoedwaarde wordt hierbij 
verduidelijkt.

ZONE VOOR GEMENGDE CENTRUMFUNCTIES

We verruimen de bestemmingsmogelijkheden voor de zone CM /ACV waardoor 
een mix aan centrumfuncties mogelijk gehouden wordt.

Voor de handelsplint met gaanderij worden de voorschriften verruimd a.h.v. de 
mogelijkheden zoals weergegeven in de conceptstudie. 

ZONE VOOR WONEN

De voorschriften worden vooral afgestemd op actuele toestand. Ook wordt het 
mogelijk om achterkanten op te waarderen i.f.v. wonen gericht naar het plein 
(in het BPA als zone voor tuinberging bestemd), zij het afgestemd op de diepte 
van het desbetreffende bouwblok.

OVERDRUKZONE B’

Deze overdruk laat extra mogelijkheden toe in dit specifiek deel van de 
woonzone, waarvan de diepe tuinzones van percelen met hoofdgebouw langs 
de Grote Markt deel uitmaken. Zo kan de aanliggende projectzone eventueel 
uitbreiden in deze zone of kan vanuit de projectzone een toelevering worden 
ingericht voor de commerciële panden langs de Grote Markt.

SYMBOLISCHE AANDUIDINGEN VOOR ERFGOED

Het RUP wordt afgestemd op de beheersvisie voor het erfgoed in de Mgr. 
Stillemansstraat.



Het onderstaande hoofdstuk geeft een beschrijving van de te onderzoeken 
effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met 
inbegrip van de methodologie. De impact of het effect dat het geïntegreerde 
planningsproces kan hebben op mens en milieu zal vermeld worden.



04.
MER-SCREENING
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4.1. Inleiding

OPDRACHT

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Door de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering van 11 april 
2008 dient in het planproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) formeel 
rekening gehouden te worden met het onderzoek van milieueffecten die de 
realisatie van de bestemmingen in dit RUP kunnen teweegbrengen.

In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r 
(milieueffectrapportage)’ dient uitgevoerd te worden. Hierbij gaat men na of 
het plan of programma aanzienlijke effecten kan hebben t.o.v. de bestaande 
situatie voor mens en milieu. 

De resultaten van het ‘onderzoek tot m.e.r.’ geven aan of de opmaak van 
een plan-MER al dan niet noodzakelijk is. Bijkomend worden de resultaten 
aangewend om de ruimtelijke keuzes die in het RUP gemaakt worden 
inhoudelijk te versterken en te onderbouwen.

Beknopte beschrijving: Met dit plan wil de stad Sint-Niklaas het huidige 
bijzonder plan van aanleg ‘Buurt De Castro’ (5.01.1995) en Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Hendrik Heymanplein (5.09.2013) herzien. In functie van de 
herinrichting van het Hendrik Heymanplein om het plein te kunnen verbeteren 
inzake pleingevoel (momenteel een parkeerplaats), beweging, levendigheid 
en oppervlakte groene ruimte. Uit het ontwerp- en onderzoekstraject (dat liep 
vanaf de 2de helft van 2014 tot eind 2016) bleek dat de vraag naar groene 
speel- en ontmoetingsruimte en naar een kwaliteitsvolle publieke ruimte voor 
jong en oud duidelijk naar voor komt. Het plan zorgt hierbij ook voor een 
grotere flexibiliteit van de functies in de bebouwing rondom het plein en maakt 
een flexibele relatie tussen de belangrijkste gebouwen en het plein mogelijk.

Grensoverschrijdende effecten: Gezien de aard van het plan, met name 
het juridisch mogelijk maken van de herinrichting van openbare wegenis en 
parkeerplein in een groen plein en het verhogen van de functionele flexibliteit 
van de functies rondom het plein.  worden geen grensoverschrijdende of 
gewestgrensoverschrijdende effecten verwacht. De impact van het plan is 
niet van dien aard dat er aanzienlijke grensoverschrijdende milieueffecten te 
verwachten zijn.

Globale conclusie over de aanzienlijkheid van de milieueffecten: Er zijn geen 
aanzienlijke milieueffecten aanwezig, zoals beschreven en beoordeeld in 
deze nota. Er moet dus geen plan-MER opgemaakt worden.

Leemten in kennis: Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de 
aanzienlijkheid van bepaalde effecten niet beoordeeld kan worden.

Initiatiefnemer: De initiatiefnemer van het plan waarop de nota betrekking 
heeft is de stad Sint-Niklaas.

TOETS PLAN-M.E.R.-PLICHT

Het plan vormt een plan en vormt het kader voor de latere toekenning van een 
vergunning (waaronder minstens een omgevingsvergunning) aan een project, 
zodat het plan onder het toepassingsgebied van het DABM valt.

Er zijn geen vogelrichtlijngebieden en/ of habitatrichtlijnge-bieden (speciale 
beschermingszones) in het studiegebied of in de nabije omgeving gelegen. 
De ordening van het studiegebied zal geen hinder veroorzaken op de speciale 
beschermingszones (SBZ) aangezien ze op een grote afstand (minimum 
6km) van het plangebied gelegen zijn.

Het ‘RUP Hendrik Heymanplein vormt het kader voor het toekennen van 
een vergunning voor een project vermeld in bijlage I, bijlage II of III van het 
BVR ‘houdende vaststelling van categorieën van project onderworpen aan 
milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen, namelijk ‘rubriek 10) 
Infrastructuurprojecten b)  stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip 
van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen”.

Het voorgenomen  ‘RUP Hendrik Heymanplein’ bepaalt echter het gebruik van 
een klein gebied op lokaal niveau ‘én/of’ houdt een kleine wijziging in en komt 
dus in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage.

Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal 
niveau omdat het  plangebied ca. 7,5 ha betreft en 0,09% van het grondgebied 
van Sint-Niklaas. Het lokaal niveau kan mee worden gemotiveerd vanuit het 
stedelijke, maar lokale karakter van de te verwachten invulling en de beperkte 
schaal van de mogelijkheden.
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OVERWOGEN, MAAR VERWORPEN ALTERNATIEVEN

NULALTERNATIEF

Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. 
De planologische bestemming en inrichtingsvoorwaarden van het studiegebied 
blijven dan ook gelden. Dit zou betekenen dat het Hendrik Heymanplein niet 
wordt heringericht en dat de stadsbibliotheek en supermarkt op de huidige 
plaats blijft. De situatie zoals de huidige toestand en beschreven in het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (2013) blijft dan behouden.

Het ontbreken van de mogelijkheid om het plein te herinrichten om aan de vraag 
voor groene speel- en ontmoetingsruimte en kwaliteitsvolle publieke ruimte voor 
jong en oud te voldoen, betekent een verderzetting van de bestaande toestand 
waar de plaats  voor volwassenen en kinderen om elkaar te ontmoeten, rustig 
te vertoeven of te spelen beperkt is. Het Hendrik Heymanplein wordt dan niet 
gezien als een echt plein maar wel als een parkeerplaats. Het nulaternatief is 
geen wenselijk of volwaardig alternatief.

BELEIDSALTERNATIEVEN / LOCATIEALTERNATIEVEN

Het RUP is sterk projectgericht en locatiegericht, gezien het uitgangspunt 
de herinrichting van het Hendrik Heymanplein betreft. De mogelijkheden en 
verplichtingen die in het RUP worden opgenomen zijn opgebouwd vanuit 
een conceptstudie over de inrichting van het plein, met hierin een door de 
gemeenteraad goedgekeurde visie.

Bijgevolg zijn in dit onderzoek tot milieueffectrapportage noch 
beleidsalternatieven noch locatiealternatieven aan de orde.

INRICHTINGSALTERNATIEVEN

In de conceptstudie voor de herinrichting van het Hendrik Heymanplein, 
goedgekeurd door de gemeenteraad, werden verschillende inrichtingsscenario’s 
afgetoetst.

Uitgangspunt blijft wel steeds het creëren van een parkachtige omgeving 
met nieuwe randen, waar het verkeer wordt geknipt om de leefbaarheid te 
verhogen. De vier scenario’s werden getoetst op deze visie en kunnen als volgt 
worden samengevat:

• woontoren en bib met 7 bouwlagen midden in het groen, supermarkt in 
het midden van de noordelijke gevel;

• nieuwe bibliotheek aan het park, beleving van het park als één groene 
ruimte. Supermarkt op  de noordoostelijke hoek van het plein;

• nieuwe bibliotheek op de huidige plek met de supermarkt op de 
noordoostelijke hoek van het plein. Groene oppervlakte optimaal 
gekoppeld aan het Castrohof;

• behouden, renoveren en uitbreiden van de bestaande bibliotheek. De 
supermarkt wordt niet ingetekend in dit scenario.

Op basis van een uitgebreid participatietraject (met verschillende 
belanghebbenden van en rond het plein; de handelaars, personeel van de bib, 
bewoners Hendrik Heymanplein, gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening 
en stadsvernieuweing, gecoro, eigenaar Carrefour, bewoners Monseigneur 
Stillemansstraat, Hoveniersstraat, Kokkelbeekstraat en Nieuwstraat, ACV CM 
en Belfius), werd vanuit de vier scenario’s  een voorkeurscenario opgesteld. 
Er werd gekozen om verder te werken op scenario 2: nieuwe bibliotheek aan 
het park en beleving van het park als één groene ruimte met een supermarkt 
op noordoostelijke hoek. Het voorkeurscenario implementeert volgende 
aanpassingen:

• stedelijke dynamiek met parkeren verleggen van de noordzijde naar de 
oostelijke zuidzijde, aan de galerij;

• geen bijkomende kleinhandelszaken naast de supermarkt;

• verhogen van het aantal kortparkeerplaatsen.

Het voorkeursscenario werd in het kader van een laatste participatiemoment 
bijgestuurd (zie 3.1). 

Het RUP probeert flexibel om te gaan met de inrichting die in deze studie als 
voorkeurscenario werd opgenomen, rekening houdend met het openhouden 
van de mogelijkheid om de overgang tussen bestaande toestand en 
toekomstvisie stapsgewijs te realiseren..

Figuur 39. Voorkeurscenario van het eindrapport
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KWETSBAARHEID VAN HET GEBIED

Bijzonder beschermde gebieden: De kwetsbaarheid van een gebied is 
in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten milieueffecten. De 
kwetsbaarheid van het gebied wordt in kaart gebracht aan de hand van de 
voorkomende zogenaamde bijzondere beschermde gebieden en bijzonder 
kwetsbare gebieden in het studiegebied. In het Besluit van de Vlaamse 
regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen 
aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder 
‘bijzonder beschermde gebieden’.

In eerste tabel op de rechterbladzijde wordt de ligging van het plan ten 
opzichte van de bijzonder beschermde gebieden weergegeven. 

Bijzonder kwetsbare gebieden: De aanwezigheid van bijzonder beschermde 
gebieden geeft weliswaar een idee van belangrijke te beschermen waarden, 
maar geeft vaak onvoldoende de kwetsbaarheid van een gebied weer. De 
kwetsbaarheid van een gebied is immers in belangrijke mate bepalend voor 
de te verwachten milieueffecten. De kwetsbaarheid van het gebied wordt 
beschreven aan de hand van de aanwezigheid van bijzonder kwetsbare 
gebieden. De bijzonder kwetsbare gebieden hebben geen juridische 
betekenis.

De kwetsbaarheid wordt gekarakteriseerd aan de hand van beschikbaar 
kaartmateriaal, dat een ruwe indicatie hiervan geeft. Gezien dit een eerder 
ruwe werkwijze is die de specifieke eigenheid van het gebied onvoldoende in 
rekening brengt, wordt er uitgegaan van het voorzorgsbeginsel op dit vlak. Dit 
betekent dat – als er twijfel is over de kwetsbaarheid – er wordt uitgegaan van 
een ‘worst case’ inschatting van de kwetsbaarheid.

AARD VAN HET PLAN

Het planologisch initiatief van de stad Sint-Niklaas betreft de gedeeltelijke 
herziening van een ruimtelijk uitvoeringsplan zodat de mogelijkheden van de 
site optimaal kunnen worden benut. 

Het betreft bijgevolg een plan dat hoofdzakelijk is gebaseerd op de huidige 
planmatige toestand welke wordt aangepast i.f.v. een verbeterde ruimtelijke 
ordening en vooral het verbeteren van de stedelijke en centrale kwaliteiten 
van de site. 

RESULTERENDE SCOPING

Door de hoger beschreven omgevingskenmerken te confronteren met de 
kenmerken van het plan blijkt in eerste instantie dat vooral rekening zal 
moeten worden gehouden met het aspect waardevol bouwkundig erfgoed. 

4.2. Onderzoek naar de aanzienlijkheid van milieueffecten
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BIJZONDER BESCHERMDE GEBIEDEN SITUERING T.A.V. STUDIEGEBIED

De speciale beschermingszones overeenkomstig het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu

Er bevinden zich geen SBZ binnen of aangrenzend aan het studiegebied

Waterwingebieden geen
Natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde en de ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening

Niet van toepassing op het plangbied.

Het Romain De Vidtspark ten oosten wordt door het gewestplan aangeduid 
als parkgebied.

Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, overstromingsgebieden, 
agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde en ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van aanleg en de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening.

Niet van toepassing op het plangebied

Een zone ten zuidwesten van het plangebied, op 800m van het plangebied 
is aangeduid op het gewestplan als ontginningsgebied met als onderdruk 
agrarisch gebied.

Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Niet van toepassing op het plangbied.

Ten westen van het plangebied bevindt zich het VEN-gebied De 
Moervaartdepressie tot Durmevallei (GEN) op ca. 6km

BIJZONDER KWETSBARE GEBIEDEN SITUERING T.A.V. STUDIEGEBIED

Gebieden met slechte drainage (drainageklasse f, g of i) Niet bepaald in het plangebied. Op 250m ten zuiden van het plangebied een zone met droge 
gronden.

Gevoelige bodems (veengronden, kleigronden) Het zuidelijke gedeelte betreft lemig zand, matig nat en matig gleyig, op ca 300m. 
Gevoelige gebieden volgens de watertoetskaarten Enkele van deze gebieden zijn relevant voor het studiegebied of de onmiddellijke omgeving:

•   Grondwateroverstromingsgevoeligheid: Het studiegebied en de omgeving is 
weinig gevoelig voor grondwaterstromingen (type 3)
•   Infiltratiegevoeligheid: Het gehele studiegebied is infiltratiegevoelig
•   Erosiegevoeligheid: In het studiegebied komen geen plekken voor die 
erosiegevoelig zijn
•   Overstromingsgevoeligheid: Op ca. 1km naar het zuiden is een mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied gelegen

(open) gerangschikte waterlopen De Molenbeek is geklasseerd als derde categorie
Waardevolle en zeer waardevolle gebieden op de biologische 
waarderingskaart (BWK)

Op de biologische waarderingskaart werd het Romain de Vidtspark gewaardeerd als 
biologisch waardevol, op ca. 300m van het plangebied. 

Archeologische zone Het gebouw van het Castrohof is geselecteerd als archelogisch onderzoeksgebied.
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In onderstaande paragrafen worden voor de relevante milieudisciplines in 
eerste instantie de elementen van de referentiesituatie beschreven. Op 
basis hiervan worden de mogelijke milieueffecten ingevolge het plan in beeld 
gebracht. Om aan te tonen dat de realisatie van het plan geen aanzienlijke 
negatieve milieueffecten genereert, wordt voor de relevante milieudisciplines 
een antwoord geformuleerd op volgende vragen:

•   In welke mate resulteert de wijziging van de feitelijke situatie in 
aanzienlijke negatieve effecten?
•   In welke mate resulteert de wijziging van de juridisch planologische 
situatie in aanzienlijk negatieve effecten?

Kaarten bij deze mer-screening, vindt u in de bijhorende kaartenbundel.

DISCIPLINES BODEM EN WATER

Relevante kaarten in bijlage:

•   bodemkaart - bodemtypes
•   watertoets mbt grondwaterstromingsgevoeligheid
•   watertoets mbt infiltratiegevoeligheid
•   watertoets mbt erosiegevoeligheid
•   watertoets mbt overstromingsgevoelige gebieden
•   zoneringsplan VMM
•   bodemkaart - oppervlaktewaterwingebieden

Beschrijving planologische/feitelijke referentiesituatie:

Bodem en drainage

De meest gevoelige bodems zijn diegene met drainageklassen f, g en i. In 
het zuidelijke gedeelte van het studiegebied bestaat de bodem uit vochtig 
antropogeen zand (drainageklasse b) en vochtig zand (drainageklasse d). Het 
noordelijke gedeelte van het studiegebied is voornamelijk bebouwd waardoor 
het bestaat uit een antropogene grond. Verder noordelijk zijn dezelfde 
grondsoorten te vinden dan in het zuidelijke deel.

Watertoetskaarten

Volgens de watertoetskaarten is het studiegebied weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming. Het volledige studiegebied en de omgeving wordt 
aangeduid als infiltratiegevoelig. Enkel de zones rond het station en de 
spoorwegen worden aangeduid als erosiegevoelig. De zones liggen 
op minstens 500 m van het plangebied. In een straal van 1km rond het 
plangebied bevinden zich geen mogelijks overstromingsgevoelige of effectief 
overstromingsgevoelige gebieden.

Zoneringsplan / Signaalgebieden

Het volledige plangebied is gesitueerd in centraal gebied. Er is reeds geruime 
tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering.

Er zijn geen signaalgebieden aanwezig in het plangebied.

(Oppervlakte)waterwingebieden

Er bevinden zich geen waterwingebieden binnen het studiegebied. Het 
studiegebied is niet gelegen in of nabij een beschermingszone voor 
grondwaterwinning.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke 
referentiesituatie:

Met betrekking tot de discipline bodem en water kan worden gesteld dat de 
effecten ten opzichte van de planologische en feitelijke referentiesituatie 
dezelfde zijn. 

Bodem en drainage

Het plangebied heeft een stedelijke verharde context, de bestaande bodem is 
niet gevoelig, de verhardingsgraad zal eerder verlagen door het streven van het 
RUP naar een ‘groen plein’.  

Oppervlakte- en grondwaterkwaliteit

Gezien het project gelegen is buiten een oppervlaktewaterwingebied valt er 
geen invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit te verwachten.

Grondwater- en oppervlaktewaterkwantiteit

De plaatsing van ondergrondse funderingen en ondergrondse 
parkeerplaatsen zal slechts tijdelijk een invloed hebben op de grond- en 
oppervlaktewaterkwantiteit. Doordat de bestaande oppervlakte nagenoeg 
volledig verhard is, zal het nieuwe project, die een groene pleininrichting 
vooropgesteld eerder een positief effect hebben op de grondwaterkwantiteit 
door een hogere infiltratiemogelijkheid van het hemelwater. Het waterbergend 
vermogen zal verbeteren door de aanleg van grotere groenpartijen die infiltratie 
gevoelig vertragen.

Conclusie:

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact van 
het plan eerder positief kan worden beoordeeld. De planopties hebben beperkt 
positieve effecten ten opzichte van de juridisch- planologische, en ten opzichte 
van de feitelijke situatie.

MILIEUBEOORDELING
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DISCIPLINES FAUNA EN FLORA

Relevante kaarten in bijlage:

•   Biologische waarderingskaart;
•   Ecosysteemkwetsbaarheid;
•   Natura 2000;
•   Vlaams ecologisch netwerk
•   Natura 2000 habitat en boswijze

Beschrijving planologische/feitelijke referentiesituatie:

Biologische waardering

Het gehele plangebied wordt gekarteerd als minder biologisch waardevol.

Andere

Er bevinden zich geen Ramsargebieden, habitat- of vogelrichtlijngebieden, 
VEN-gebieden, erkende natuurreservaten of ecologische gebieden in het 
studiegebied of zijn onmiddellijke omgeving.

Ecosysteemkwetsbaarheid

Volgens de ecosysteemkwetsbaarheidkaarten is het studiegebied

•    niet kwetsbaar voor ecotoopverlies, verdrogingeutrofiëring en 
verzuring

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referentiesituatie:

Met betrekking tot de discipline fauna en flora kan worden gesteld dat de 
effecten ten opzichte van de planologische referentiesituatie eerder positief 
zijn. Daar waar het BPA een bijna volledige verharde publieke ruimte toelaat, 
wordt in het RUP een groene pleininrichting vooropgesteld voor het grootste 
deel van het plangebied.

Bovendien worden de bestaande hoogstambomen in het RUP grotendeels 
bestendigd.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie.

Met betrekking tot de discipline fauna en flora kan worden gesteld dat de 
effecten ten opzichte van de feitelijke referentiesituatie eerder positief zijn. 

De huidige inrichting is bijna volledig verhard, enkel ter hoogte van Castrohof 

is een groene inrichting aanwezig, zij het met lage waarde.

In het RUP wordt een groene pleininrichting vooropgesteld voor het centrale 
publieke deel van het plangebied. 

Bovendien worden de bestaande hoogstambomen in het RUP grotendeels 
bestendigd.

Conclusie

Ten opzichte van de juridisch-planologische situatie alsook de feitelijke situatie 
zullen de effecten van het voorgenomen plan op de discipline fauna en flora 
eerder positief zijn. 
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DISCIPLINES LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

Relevante kaarten in bijlage:

•   Onroerend erfgoed inventarissen
•   Archeologie
•   Onroerend erfgoed beschermingen
•   Atlas der buurtwegen

Beschrijving planologische/feitelijke referentiesituatie

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten

Het Castrohof (ook  Exaerdekenshof genoemd) is beschermd als monument 
omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde en 
historische waarde. Het Castrohof dateert van tweede helft 17e eeuw.

Een deel van het Monseigneur Stillemansstraat en woningen in deze 
straat wordt beschermd als stads- of dorpsgezicht volgens ministrieel 
beschermingsbesluit dd. 4-2-2002. Het algemeen belang gevormd door de 
historische waarde van het stadsgezicht van de Mgr.Stillemansstraat wordt 
omschreven als typisch element in de stadsuitbreiding van de jaren 1930 in 
Sint-Niklaas.

Ankerplaats

Geen

Inventaris bouwkundig erfgoed

De beschermde monumenten zijn ook vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

Archeologisch erfgoed

Het gebouw van het Castrohof is geselecteerd als archeologisch 
onderzoeksgebied volgens CAI. Vooronderzoek in de omgeving van de site 
is aangewezen.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referentiesituatie:

Landschap

Het RUP stelt een nieuwe bestemming voorop van het openbaar domein als 
groen plein, hetgeen veel beter aansluit aan de historische inrichting als ‘hof’. 
Toelichtend wordt ook aangevuld dat de integratie van een verwijzing naar de 
oorspronkelijke waterloop in het ontwerp wordt vooropgesteld.

Beschermde delen

Het planvoornemen benoemd de beschermde delen binnen het plangebied, 
waardoor de bescherming ook in het RUP zichtbaar wordt gemaakt. Het 
RUP wordt afgestemd op de in opmaak zijnde beheersvisie voor het erfgoed 
in de Mgr. Stillemansstraat. Hierbij worden geen effectieve restricties 
opgenomen, gezien de opname voldoende bescherming biedt. Op huidige 
bestemmingsplannen is een dergelijke benoeming niet aanwezig.

Archeologie

Gezien de geschiedenis van het gebied, gezien ook het aanwezige erfgoed, 
is het van groot  belang om oog te hebben voor het archeologisch erfgoed. 
Er wordt dan ook in het RUP aangegeven dat bij geplande grondwerken 
in het studiegebied de vigerende wetgeving van kracht is, met name het 
onroerenderfgoeddecreet (juli 2013). 

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie.

Landschap

Het RUP stelt een nieuwe inrichting voorop van het openbaar domein als 
groen plein, hetgeen veel beter aansluit aan de historische inrichting als ‘hof’. 
Toelichtend wordt ook aangevuld dat de integratie van een verwijzing naar de 
oorspronkelijke waterloop in het ontwerp wordt vooropgesteld.

Beschermde delen

Het planvoornemen benoemd de beschermde delen binnen het plangebied, 
waardoor de bescherming ook in het RUP zichtbaar wordt gemaakt en het 
behoud vooropstaat.  Het RUP wordt afgestemd op de beheersvisie voor het 
erfgoed in de Mgr. Stillemansstraat. Bovendien heeft Sint-Niklaas zijn eigen 
dienst erfgoed, die bij elke bouwaanvraag omtrent dit erfgoed, deskundig zal 
adviseren. 

 Archeologie

Gezien de geschiedenis van het gebied, gezien ook het aanwezige erfgoed, 
is het van groot belang om oog te hebben voor het archeologisch erfgoed. 
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Er wordt dan ook in het RUP aangegeven dat bij geplande grondwerken 
in het studiegebied de vigerende wetgeving van kracht is, met name het 
onroerenderfgoeddecreet (juli 2013). 

Conclusie

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact van het 
plan ,indien rekening houdend met de vigerende wetgeving, eerder positief van 
aard zal zijn.  Door het duidelijk benoemen van de beschermde delen en het 
opwaarderen van de openbare ruimte met link naar de historische inrichting, zal 
het erfgoed beter tot zijn recht komen.
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DISCIPLINE MENS, SOCIO-ORGANISATORISCHE ASPECTEN EN 
MENSVEILIGHEID

Relevante kaarten in bijlage:

•   Externe mensveiligheid;
•   Plannen van aanleg en ruimtelijke plannen

Relevante link naar toelichtingsnota

•   Bespreking huidig geldende bestemmingsplannen

Beschrijving planologische referentiesituatie

Ruimtelijke ordening/ruimtegebruik:

De bestaande bestemmingsplannen vormen voor het grootste gedeelte 
een weergave van de feitelijke situatie. Het BPA evolueerde mee met 
de inrichting van het gebied. Het RUP werd specifiek opgemaakt i.f.v. 
beperkte aanpassingen aan de bibliotheek. Het betreffen stedelijke 
bestemmingsplannen met stedelijke voorschriften in een stedelijke context.

Stiltegebieden

Het plangebied bevindt zich niet in een stiltegebied

Beschrijving feitelijke referentiesituatie

Ruimtegebruik

•    Landbouw: Het studiegebied ligt in het centrum van Sint-Niklaas 
en dus niet in (herbevestigd) agrarisch gebied.

•    Het betreft een stedelijk gebied met een groot aandeel woningen, 
voornamelijk aaneengesloten bebouwing of meergezinswoningen.

•    Voorzieningen: Er bevinden zich meerdere stedelijke 
functies, waaronder een bibliotheek, een supermarkt, enkele 
dienstenfuncties, handels- en horecazaken,..

Externe mensveiligheid

Binnen het studiegebied zijn geen seveso-inrichtingen aanwezig. Het 
studiegebied vormt ook geen aandachtsgebied dat in het kader van de risico’s 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn bijzondere 
aandacht geniet. Er zijn ook geen Seveso-inrichtingen binnen een straal van 
2 km gelegen waardoor het risico op dergelijke ongevallen heel beperkt tot 
onbestaande is.

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke 
referentiesituatie.

De beoordeling ten opzichte van de feitelijke situatie is gelijkwaardig aan de 
beoordeling ten opzichte van de planologische toestand. De planologisch 
en feitelijke referentiesitutatie hangen heel hard samen, gezien de aard van 
huidig geldende bestemmingsplannen (BPA ter uitvoering van de zone en 
RUP ter correctie van de zone voor de bibliotheek) Planologische wordt altijd 
net iets meer toegelaten dan de uiteindelijke feitelijke toestand.

Ruimtelijke ordening/ruimtegebruik: 

Het RUP geeft duidelijke ambities weer ter opwaardering van de plek:

•    een opwaardering van de openbare ruimte als groenplein.
•    Twee belangrijke centrumfuncties met een duidelijke relatie tot het 

groenplein.
•    Een locatiewissel van deze belangrijke centrumfuncties bibliotheek 

en supermarkt i.f.v. optimalisatie van functies.
•    Duidelijke randvoorwaarden i.f.v. beperken van toegankelijkheid 

voor gemotoriseerd verkeer en verhogen van toegankelijkheid 
voor fietsers en voetgangers.

•    Verruiming van de bestemmingszones en actualisatie van de 
voorschriften t.o.v. het verouderde BPA.

•   Relatie tussen plein en omliggende bebouwing verhogen.

Het gebied ligt in een stedelijk gebied, in de onmiddellijke nabijheid van het 
centrum en van een openbaar vervoersknooppunt. 

De ambities van dit RUP, passen volledig binnen de opzet van het huidig 
beleid, zoals vertaald in beleidsplan ruimte Vlaanderen:

•   Intensivering van de bebouwde ruimte.
•    Tegengaan van de verstening door stedelijke parken,  groen,...
•   Verweven van functies.

Conclusies

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat het beoogde 
ruimtegebruik eerder positieve invloed heeft op de omgeving. Inzake mens-
socio-organisatorische aspecten en mensveiligheid zijn er als gevolg van het 
plan geen aanzienlijk negatieve effecten te verwachten.
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DISCIPLINE MOBILITEIT

Relevante kaarten in bijlage:

•   Wegenis;
•   De Lijn haltes en reisweg;
•   Fietsroutes

Beschrijving feitelijke referentiesituatie:

Het studiegebied betreft het Hendrik Heymanplein met publiek gebruik en 
hiermee gekoppelde wegenis en de Castrodreef. De Nieuwstraat, Grote Markt, 
Mgr Stillemansstraat, Kokkelbeekstraat en Hoveniersstraat grenzen aan het 
studiegebied. 

Er is momenteel een bushalte centraal op het plein, ter hoogte van de 
aansluiting met de Castrodreef. Gezien de ligging in de onmiddellijke nabijheid 
van de Grote Markt, zijn de bushaltes op de Grote Markt nog van groter belang.

De Lijn bedient het Hendrik Heymanplein met volgende lijnen:

•    Lijn 1: tussen Waasland Shopping center en Clementwijk
•    Lijn 3: tussen Nieuwkerken - Ster -Hoge Bokstraat

Ter hoogte van de Grote Markt wordt een belangrijk knooppunt gevormt van de 
lijnen 1,3,4,21,22,23,27,31,41,42,43,44,81,82,91,92,93,95,97 en 98. 

Het treinstation is gelegen op ca. 1km van het plangebied.

De Grote Markt maakt ook deel uit van het functioneel fietsnetwerk, het 
studiegebied zelf niet.

Het Hendrik Heymanplein heeft momenteel vooral een functie als parkeerplein 
met een sterke koppeling van de parking aan de supermarkt. 

Er zijn momenteel 167 parkeerplaatsen op het Hendrik Heymanplein en 38 
parkeerplaatsen ter hoogte van het Castrohof. De mutualiteit beschikt over 
een parkeergebouw met ca. 136 parkeerplaatsen, de parking achter het ACV 
gebouw heeft een capaciteit van 64 parkeerplaatsen deels bovengronds en 
deels ondergronds. Achter de bibliotheek is een parking van 39 parkeerplaatsen 
gelegen i.f.v. de bankkantoren.

In functie van de conceptstudie werden tellingen uitgevoerd en een enquete 
opgemaakt, met volgende conclusies:

•    Ondanks het kortparkeerstatuut van het Hendrik Heymanplein, is er 
nog behoorlijk wat langparkeren (avond en zondag gratis parking), 
met een gemiddelde van 19 en piek van 31 langparkeerders tijdens 
avonduren en zondag. 

•    36% van de parkeerders parkeren op deze parking i.f.v. een bezoek 
van de supermarkt. 

•   14% i.f.v. kleine handelaars
•   5% i.f.v. bib
•   13% voor mutualiteit,...
•   32% heeft geen directe link tot de site.
•    Het parkeren t.h.v. Castrohof is onderbenut met gemiddeld 8-tal 

parkeerplaatsen voor bewoners.

De huidige bibliotheek heeft twee ondergrondse bouwlagen die zijn ontworpen 
als parkeergarage, maar op heden in gebruik zijn voor het stadsarchief.

Er bevinden zich binnen het plangebied al een aantal vrijstaande 
fietsenstallingen gekoppeld aan de verschillende functies in het gebied.

Beschrijving planologische referentiesituatie

De bestaande bestemmingsplannen vormen voor het grootste gedeelte een 
weergave van de feitelijke situatie. 

Er worden (behalve verwijzingen naar bestaande wetgeving) geen concrete 
afspraken opgelegd naar parkeren. 

Het is wel  nuttig i.f.v. de bespreking van het onderdeel mobiliteit wel een zicht 
te hebben op enkele cijfers die in de bestaande bestemmingsplannen worden 
vastgelegd:

•    Huidig RUP Heymanplein laat max. 7500m² bvo bebouwing  toe 
in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen (aan hand van een 
V/T van 2,5)

•    Huidig geldend BPA laat max. ca. 3250m² bvo supermarkt toe (aan 
hand van een V/T van 1)

•    Huidig geldend BPA laat een V/T van 3 toe in de zone voor openbaar 
nut (mutualiteit,...). De zone voor openbaar nut heeft in het BPA een 
oppervlakte van ca. 9500m².

Algemene beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische en feitelijke 
referentiesituatie.

De beoordeling ten opzichte van de feitelijke situatie is gelijkwaardig aan de 
beoordeling ten opzichte van de planologische toestand. De planologische en 
feitelijke referentiesitutatie hangen heel hard samen, gezien de aard van huidig 
geldende bestemmingsplannen (BPA ter uitvoering van de zone en RUP ter 
correctie van de zone voor de bibliotheek) Planologische wordt altijd net iets 
meer toegelaten dan de uiteindelijke feitelijke toestand. 

Uitgangspunt van het RUP is dat er in de toekomst geen verbinding voor 
gemotoriseerd meer mogelijk is over het Hendrik Heymanplein tussen de 
Hoveniersstraat en de Grote markt enerzijds en de  Castrodreef en de Grote 
markt anderzijds.  Er zijn voldoende omleidingsmogelijkheden die op een groter 
schaalniveau een meer verbindende functie hebben. 
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Een verbinding tussen de Castrodreef en de Hoveniersstraat enerzijds en de 
Grote Markt en de Monseigneur Stillemansstraat anderzijds blijft wel mogelijk, 
ook voor bussen. Deze mogelijkheid wordt ook ingetekend op het grafisch plan.

Het gebied zal wel goed en veilig doorwaadbaar blijven voor voetgangers en 
fietsers

Het RUP moet zorgen voor een metamorfose van een verhard parkeerplein, 
naar een groen plein d.m.v. opleggen van maximale verhardingspercentages, 
groenpercentages. De bestaande parkeerplaatsen zullen dan ook voor een 
groot deel moeten verdwijnen uit het straatbeeld.

Tegelijk zorgt het RUP ervoor dat de functies bibliotheek en supermarkt 
van locatie dienen te wisselen. Ze worden opgenomen in twee duidelijke 
projectzones.  Hierdoor zal de supermarkt, die toch een grotere mobiliteitstrekker 
is, aan de rand van het nieuwe plein ingericht worden in plaats van midden op 
het plein. Op beide sites worden hierbij ook andere functies toegelaten, zoals 
vb. wonen.

De totale toegelaten bruto vloeroppervlakte bebouwing in deze twee zones 
stijgt beperkt t.o.v. de mogelijkheden volgens huidige bestemmingsplannen. 
Het RUP laat in beide projectzones een bruto vloeroppervlakte van 7500m² 
toe, eenzelfde toelaatbare oppervlakte dan geldig in RUP Heymanplein, maar 
een verhoging t.o.v. de zone van de supermarkt in het BPA. Hierbij dient echter 
gesteld te worden dat de projectzone ook ruimer is, waardoor een exacte 
vergelijking niet mag gemaakt worden. Gezien de grootte van de zone (ca. 
4900m²) kan gesteld worden dat het om een V/T van ca. 1,5 gaat, hetgeen 
slechts een beperkte verhoging is t.o.v. de V/T = 1 uit het BPA.

Er worden specifiek i.f.v. de inrichting van de projectzone met de supermarkt 
volgende randvoorwaarden gesteld:

•    Daar waar het BPA een bvo van 3250m² i.f.v. supermarkt toelaat, 
wordt dit in het RUP beperkt tot 2000m² bvo. 

•    Belevering van de supermarkt en toegang tot de (ondergrondse) 
parking dient ten noorden of ten oosten van het gebouw te gebeuren 
en mag niet ingericht worden ter hoogte van het groenplein.

•    De supermarkt moet voorzien in zijn eigen parkeerplaatsen. Het 
kencijfer wordt toelichtend meegegeven.

Dit geldt ook voor de bijkomende woongelegenheden of andere functies. 
Geenszins mag de parkeervraag van deze functies op het openbaar 
domein afgewend worden. De nood aan publieke parkeerplaatsen op het 
plein zal hierdoor drastisch verlagen. Bij het voorzien van enkele publieke 
parkeerplaatsen, starten we bij het feit dat de huidige supermarktparking ook 
andere gebruikers heeft. Met het RUP willen we ook deze gebruikers in de 
toekomst blijven bedienen in de openbare ruimte, al dan niet ondergronds. 
Momenteel worden volgens de conceptstudie 74 parkeerplaatsen (zowel thv 
Hendrik Heymanplein als Castrohof) gebruikt door bezoekers van de kleine 
handelaars, de bibliotheek en de kantoordiensten.  Deze parkeerplaatsen 
dienen op openbaar domein geclusterd te worden, de conceptnota voorziet 
deze t.h.v. Castrohof en t.h.v. de ontsluitingsweg naar Grote Markt en 

Monseigneur Stillemansstraat.

We leggen dan ook in het RUP op dat er minimum 74 parkeerplaatsen 
aanwezig moeten zijn, die publiek toegankelijk zijn en die niet mogen mee 
geteld worden bij de parkeervraag van de supermarkt of eventuele nieuwe 
woongelegenheden.

Bij de andere specifieke zones (huidige gebouwen mutualiteit, ...) zal 
opgelegd worden dat steeds aangetoond moet worden dat het parkeerverhaal 
en mobiliteitsverhaal sluitend is. Er wordt dan gevraagd om telkens een 
inrichtingsplan toe te voegen bij vergunningsaanvragen in deze zone met hierin 
een mobiliteitsluik.

Het zou nuttig zijn om de parkings ter hoogte van de huidige bibliotheek en 
kantoorgebouwen te koppelen met elkaar en met de nieuwe parking die zal 
worden voorzien voor de supermarkt. Dit is echter gezien de eigendomstoestand 
(nog) niet afdwingbaar. 

Wel wordt voorzien in een nieuwe gezamenlijke toegang net ten oosten van 
de huidige bibliotheek. Indien deze toegang wordt verwezenlijkt, laat het RUP 
geen toegang voor gemotoriseerd verkeer meer toe ter hoogte van de huidige 
toegang tot de parking van ACV.

Het RUP wordt zo opgesteld dat er een overgang mogelijk is tussen de huidige 
situatie en de beoogde situatie.

Conclusie

Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact 
van het plan enkele zeer concrete wijzigingen met zich meebrengt in het 
mobiliteitsnetwerk in en rondom het plangebied. Geen doorgang voor 
gemotoriseerd verkeer gecombineerd met het beperken van bovengrondse 
parkeerplaatsen op openbaar domein en het voorzien van de toegang tot 
de ondergrondse parking voor de supermarkt aan de oostrand van het plein 
zorgen voor een afname van gemotoriseerd verkeer op het plein. De impact 
voor voetganger en fietser zal dus positief zijn. Anderzijds zal de impact voor 
gemotoriseerd verkeer door het voorzien van voldoende (kort)parkeerplaatsen 
en het behouden van de verbinding tussen de Castrodreef en de Hovenierstraat 
beperkt blijven. Dit bewijst ook  het gedane onderzoek in de conceptstudie die 
aan de basis van dit RUP ligt.
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Het onderstaande hoofdstuk geeft enkele technische bepalingen weer, zoals 
de watertoets en RVR-toets. Later wordt ook de ruimtebalans, op te heffen 
voorschriften en planbaten/planschade toegevoegd. 
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5.1. Watertoets

ALGEMEEN KADER

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het Integraal waterbeleid (Belgisch 
Staatsblad, 14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde 
verplichtingen op die de watertoets worden genoemd.

Artikel 8 van dat decreet luidt:

“Art.8, hoofdstuk 1. De overheid die over een vergunning, een plan of 
programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van de 
vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan 
wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het 
plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt 
beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld 
of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de 
vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.”

Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig 
effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van 
watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een 
menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid 
van de mens en de veiligheid van vergunde of vergund geachte woningen 
en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op duurzaam 
gebruik van water door de mens, op de flora, de fauna, de bodem, de licht, 
het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de 
samenhang tussen een of meerdere van deze elementen.”

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van het 
uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de 
lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten 
afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2003 (nr. 350, p. 
58326) trad in werking op 1 november 2006. Op 9 november 2011 heeft de 
Vlaamse Regering het watertoetsbesluit gewijzigd. Een belangrijke wijziging 
is dat de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden vervangen is door 
een nieuwe kaart waar meer gebieden in zijn opgenomen. Vanaf 1 maart 2012 
moet de watertoets gebaseerd worden op deze kaart.

TOEPASSING OP HET PLANGEBIED

Watertoetskaarten

Ten zuiden van het plangebied loopt de Molenbeek, een waterloop van derde 
categorie onder de Monseigneur Stillemansstraat.

Volgens de watertoetskaarten is het studiegebied weinig gevoelig voor 
grondwaterstroming. Het gebied is dan ook volledig infiltratiegevoelig.

In het centrum van Sint-Niklaas en dus ook in het plangebied en zijn omgeving 
zijn geen overstromingsgevoelige gebieden aanwezig.

Waterwingebieden

Er bevinden zich geen waterwingebieden binnen het studiegebied. Het 
studiegebied is niet gelegen in of nabij een beschermingszone voor 
grondwaterwinning.

Signaalgebied

Er bevinden zich geen signaalgebieden binnen het studiegebied. 

Zoneringsplan

De gebouwen binnen het plangebied maken deel uit van centraal gebied en 
zijn aangesloten aan de riolering.
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De RVR-toets is een middel om na te gaan of de geplande ruimtelijke 
ontwikkelingen een invloed hebben op de risico’s en mogelijke gevolgen van 
een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds omwille van de ligging 
van het plangebied, anderzijds omwille van de geplande ontwikkelingen in het 
plangebied.

Uit de resultaten van de RVR-toets voor het voorliggend plangebied blijkt 
dat er zich één of meerdere bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het 
plangebied bevinden. Het gaat meer bepaald om het bedrijf ‘Anorel’ en 
’Fujifilm Belgium’, beiden gelegen op ongeveer 1800m van het plangebied. 
Dit wil zeggen dat het (voor) ontwerp van RUP voorgelegd dient te worden 
aan de dienst veiligheidsrapportering voor advies om te laten bepalen of er al 
dan niet een RVR moet worden opgesteld. Gezien de aard van het geplande 
RUP en de afstand tot de Seveso-inrichtingen, wordt verwacht dat een 
veiligheidsrapport niet nodig zal zijn.

5.2. RVR Toets





BIJLAGE



Stad Sint-Niklaas
Grote markt 1
9100 Sint-Niklaas

Sweco Belgium
Arenbergstraat 13, bus 1

1000 Brussel
BTW 0405.647.664


