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In 2014 koos het stadsbestuur van Sint-Niklaas voor 
het lobbenstadmodel als concept voor de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Binnen dit concept 
zijn er zeven stadslobben en zeven groenblauwe vingers, 
of groene lobben aangewezen. Het doel van deze voorlig-
gende studie is het opstellen van een streefbeeld voor 
drie van de vier noordelijke groene lobben.

De voor deze studie opgemaakte streefbeelden van de 
noordelijke groene lobben van Sint-Niklaas concretiseren 
de zeer abstracte schema’s van het lobbenstadmodel 
uit 2014 en leggen keuzes en dilemma’s aan de dag. Ze 
zijn daarmee geen dwingend format of inrichtingsplan 
waarin alle conflicterende belangen reeds ‘opgelost’ zijn. 

De streefbeelden dienen vooral als een handreiking die 
toont hoe de groene lobben zich in de toekomst zouden 
kunnen ontwikkelen. Ze tonen welke principes gevolgd 
moeten worden om de potentie van de groene lobben 
beter te benutten, en welke kansrijke oplossingsrich-
tingen er zijn om dit te bereiken. 

1.  Streefbeelden als instrument voor onderhandeling 
en sturing 

Uitgebreide participatiemogelijkheden, zoals via adviesra-
den, inspraakavonden en een brede vertegenwoordiging 
in de stuurgroep, zijn ingezet om gedurende de opmaak 
van de streefbeelden bij te sturen en zo het maatschap-
pelijk draagvlak te verkennen. 

Het zal duidelijk zijn dat bij een zo grote ruimtelijke 
opgave niet alle belangen gelijkelijk bediend kunnen 
worden en er keuzes op meerdere schaalniveau’s moeten 
worden gemaakt. De hier gepresenteerde streefbeelden 
bieden hiervoor houvast en zijn in te zetten als instru-
ment voor onderhandeling en sturing. 

We hopen hiermee concreet houvast te bieden bij het 
daadwerkelijk hanteren van het Lobbenstadmodel bij de 
verdere stedelijke ontwikkeling van Sint Niklaas.

Groene lobben waarvoor streefbeelden worden opgesteld

MoLeNBeekVaLLeI

BoLLeakkergeBIeD 
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Het adopteren van het lobbenstadconcept door een 
Vlaamse stad als Sint-Niklaas is bewonderenswaardig 
in ambitie, omdat het een vrij fundamenteel afscheid 
impliceert van de typisch Vlaamse nevelstad zoals die 
ontstaan is in de twintigste eeuw. De door overheid en 
industrie gestimuleerde verstedelijking van het platteland 
heeft geresulteerd in een landschap waarin stad en plat-
teland nauwelijks nog aparte entiteiten zijn, maar er eer-
der sprake is van een alomtegenwoordige periferie. een 
van de paradoxen hiervan is dat het groene landschap 
nooit ver weg is, maar tegelijkertijd is dit landschap ook 
sterk versnipperd door de lintbebouwing, verkavelingen, 
infrastructuur en bedrijventerreinen. kenmerken van 
dit stedelijk model zoals een lage efficiëntie van het 
grondgebruik, hoge kosten voor nutsvoorzieningen, grote 
auto-afhankelijkheid en fragmentatie van landbouw-
grond en natuur, worden tegenwoordig in het kader van 
duurzaamheid als problematisch gezien. 

Het lobbenstadmodel verschilt zowel van het Vlaams 
stedelijk landschap van vandaag als ook van een klas-
sieke concentrische stad. Door een hoge stedelijke 
dichtheid te realiseren rond concentrische assen (de 
woonlobben), maar tegelijkertijd groene, open ruimte 
tussen de woonlobben te behouden (de groene lobben), 
ontstaat een afwisselend patroon van rode en groene 
‘vingers’. De schaalvoordelen van de hoge dichtheid van 
een concentrische stad (beperkte reisafstanden, efficiënt 
gebruik van en voldoende basis voor voorzieningen) 
worden hierdoor gecombineerd met groen dat overal 
nabij is. Dit komt niet alleen de ecologische diversiteit 
en klimaatadaptiviteit van de stad ten goede, de grotere 
lengte aan stadsrand biedt ook een groot aantal van haar 
inwoners de kans direct ‘aan het groen’ te wonen.

Stedenbouw met terugwerkende kracht
De bekende voorbeelden van steden die zich op het 
lobbenstadmodel hebben gebaseerd zoals kopenhagen 
en amsterdam, deden dit ten tijde van grootschalige, 
planmatige stadsuitbreidingen in de naoorlogse jaren, 
buiten de toenmalige grenzen van de stad. De keuze voor 
het lobbenstadmodel als concept voor stedelijke ontwik-
keling is voor Sint-Niklaas verrassend, aangezien deze 
condities niet gelden voor deze stad. 

De recentste woonbehoeftestudie wijst uit dat er geen 
noemenswaardige uitbreiding van het aantal woningen 
nodig is in Sint-Niklaas, waarmee stadsuitbreiding 
an-sich niet aan de orde is. Meer dan een concept 

voor stadsuitbreiding, wordt het lobbenstadmodel 
hier eerder ingezet als concept voor redistributie: 
verdichting rond een aantal aangewezen uitvalswegen 
vanuit de stadskern, juist meer ruimte voor groen bieden 
daarbuiten. 
 
De woonlobben en groene lobben worden als het ware 
met terugwerkende kracht over het bestaande stedelijk 
weefsel geprojecteerd; een stedelijk weefsel dat eerder 
geleidelijk en niet zozeer planmatig is gevormd. anders 
gezegd: het top-down planologisch ideaalmodel moet 
zich gaan verhouden met de kavelsgewijze plannings-
cultuur met de bijbehorende verworven rechten en 
ruimteclaims.

De streefbeelden (en meer nog het ontwerpproces er 
naar toe) voor de in deze bundel uitgewerkte groene 
lobben illustreren dit spanningsveld.

2. De lobbenstad versus de nevelstad en de 
concentrische stad
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The Finger Plan   29

Annex & map sheets

Map sheet A: The 4 geographical areas

Annex & map sheets

The Finger Plan   5

Greater Copenhagen area. Overall coordination 

of the regional planning work was carried out by 

the Ministry of the Environment. The five authori-

ties prepared regional plans in 1993 and 1997. The 

Finger Plan was adopted in the main structure and 

the transport corridor was retained. 

In 2000 the Capital’s Development Council was 

set up. The Capital’s Development Council, which 

was responsible for overall development within 

the Greater Copenhagen area, became respon-

sible for overall regional planning in the Greater 

Copenhagen area from 2000 to 2007. The Finger 

Plan remained the leading principle in the 2005 

Regional Plan, while a fourth green ring around the 

city was introduced. 

Overall planning for the Greater Copenhagen area 

was taken over by the Minister for the Environment 

The growth surge had already ended by the begin-

ning of the 1970s. The business community was 

changing at the same time, with, for example, em-

ployment in the industrial sector falling drastically. 

The Greater Copenhagen Council prepared the 

1985 Regional Plan as a replacement for the 1973 

Regional Plan. Although the Council was closed 

down in 1989 it did manage to finish the 1989 

Regional Plan beforehand. The 1989 Regional Plan 

returned planning to the Finger Plan structure and 

once again the Greater Copenhagen area became 

an urban area with only one main centre - Copen-

hagen City. The principle of requiring location near 

stations was introduced into planning within the 

Greater Copenhagen area.

From 1990, the regional planning competence 

was transferred to the cities of Copenhagen 

and Frederiksberg and the three counties in the 

Sketch from the first Finger 
Plan created by the Regional 
Planning Office in 1947.

Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam

Fingerplanen, Kopenhagen

9



Het opstellen van een streefbeeld voor de noordelijke 
groene lobben van Sint-Niklaas vereist zowel een karak-
terisering van de huidige toestand van deze ruimtes, als 
ook inzicht in de historische ontwikkelingen die eraan ten 
grondslag liggen. 

De vorming van de groene lobben in kaart
een groene lob kunnen we definiëren als een open 
groene ruimte, gedeeltelijk (idealiter niet geheel) omslo-
ten door stedelijke randen. 

gedurende vele eeuwen in de geschiedenis voldeden de 
ruimtes die we in deze studie beschouwen als groene 
lobben, niet aan deze beschrijving. Ze waren onderdeel 
van het typische poreuze Wase landschap van bolleak-
kers, beken en grachten, bomenlanen, landwegen met 
hoeves en verspreidde dorpskernen, zoals te zien is op de 
Ferrariskaart uit het einde van de achtiende eeuw. 

De stad Sint-Niklaas beslaat hier nog slechts de straten 
direct rond het marktplein; het agrarische landschap 
is dominant. Hoewel de huidige groene lobben op deze 
kaart dus nog niet als duidelijke begrensde ruimtes 
kunnen worden aangewezen, zijn een groot deel van 
structurerende elementen hier al aanwezig. Met name 
de groene lob van de Molenbeek is al goed te onder-
scheiden als driehoek tussen de landwegen die later de 
Plezantstraat, Hoge bokstraat en Watermolendreef zullen 
worden. 

ook het Bolleakkergebied rond de olmenstraat is al 
te herkennen: ook de Vrouweneekhoekstraat, Spar-
renhofstraat en godsschalkstraat zijn terug te voeren op 
historische landwegen. Hetzelfde geldt voor de groene 
lob van de klapperbeek, waarvan onder andere de latere 
grote Heimelinkstraat, Uilenstraat, Meesterstraat als 
structurerende lijnen te zien zijn.

 

op de kaart van Dépôt de la guerre, ongeveer een eeuw 
later getekend, zien we dat de stad Sint-Niklaas zich 
sterker laat gelden. Sinds enkele decennia doorsnijdt de 
kaarsrechte spoorlijn tussen gent en antwerpen het fijn-
mazige netwerk van landwegen. Deze spoorlijn bepaalt 
voor een belangrijk deel het karakter van de groene lob 
rond de klapperbeek. 

al voor de komst van het spoor, werden investeringen 
gedaan in betere bereikbaarheid van de Vlaamse steden 
door de aanleg van steenwegen. Langs de steenwegen 
groeide al snel stedelijke lintbebouwing vanuit stadsker-
nen naar buiten. Dit is ook goed te zien op de kaart van 
Dépôt de la guerre: rode, radiale spaken schieten vanaf 
de grote Markt van Sint-Niklaas naar buiten. De steenwe-
gen volgen grotendeels de tracés van historische landwe-
gen zoals de Plezantstraat en de Vrouweneekhoekstraat, 
maar er worden ook nieuwe, wederom kaarsrechte 
tracés toegevoegd, zoals de Bellestraat en de klap-
perbeekstraat. Laatstgenoemde vormt nu de oostelijke 
begrenzing van de groene lob van het bolleakkergebied 
rond de olmenstraat. Hoewel de stad op deze kaart al 
aardig gegroeid is, beperkt de groei zich voorlopig nog 
tot uitbreidingen rond de grote Markt, ten zuiden van 
het spoor, met uitzondering van lintbebouwing rond de 
uitvalswegen. 

De echte groei volgt pas in de late negentiende en 
twintigste eeuw, eerst gedreven door industrialisering 
en later door de komst van de auto, die een suburbane 
stedelijkheid mogelijk maakte. Dit resulteert in het 
huidige beeld dat te zien is in de recente luchtfoto. Naast 
een fors uitgebreide stad, zijn ook bedrijventerrein, 
industriële terreinen (SVk), zware auto-infrastructuur als 
provinciale weg en ringweg, en heel veel lintbebouwing 
en verkavelingen te zien. De groene lobben liggen nu als 
duidelijk begrensde ruimtes, bijna verstopt tussen de 
rafelige randen van de opgerukte stad.

Restruimte in het verlinte Wase landschap

3. De groene lobben vandaag
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Kaart Ferraris (1775)

Kaart Dépôt de la Guerre (1865)

Recente luchtfoto 11
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Foto Meesterstraat door Jean Massaert, 1911

Foto Meesterstraat door Georges Charlier, 1980

Foto Meesterstraat door Jan Kempenaers, 2003
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Het groen aan het oog onttrokken
De voor Vlaanderen zo typische ruimtelijke transformatie 
van de landwegen tot de woonlinten, die de groene 
lobben als ruimtes zijn gaan begrenzen, wordt treffend 
geïllustreerd door de evolutie van de Meesterstraat in 
Nieuwkerken-Waas, die vandaag een van de randen van 
de groene lob rond het spoor vormt. Deze evolutie is vast-
gelegd en verklaard in het boek recollecting Landscapes 
(Uyttenhove et al., 2006) en maakt gebruik van een drietal 
foto’s genomen op dezelfde plaats op de Meesterstraat, 
door drie verschillende fotografen, op drie verschillende 
momenten in de tijd (1911, 1980, 2003). 

De foto uit 1911 toont het typische landschap van het 
Waasland. De Meesterstraat is slechts nog een smalle 
zandweg met enkele hoeven in los verband erlangs. 
rechts in beeld zien we de bolle akkers: duidelijke glooi-
ende, bolvormige akkers, omgeven door grachten met 
scherpe randen. Door deze kunstmatige vorm kon water 
snel afgevoerd worden, waardoor het land voor landbouw 
geschikt werd gemaakt. op de akkers werd met name 
vlas en graan verbouwd. De akkers worden omzoomd 
door struikgewas en bomen, voornamelijk Canadapopu-
lieren, die het beeld van het landschap sterk bepaalden. 
De waterpartijen op de voorgrond zijn rootputten, waarin 
vlas werd geweekt om deze geschikt te maken voor de 
vlasnijverheid, die op het moment van de foto al in verval 
was geraakt.

rond 1940 wordt een ingrijpende landschapstransfor-
matie ingezet. Door het wegvallen van de vlasindustrie 
verliezen de rootputten hun functie en worden gedempt. 
De akkers werden steeds vaker als weiland gebruikt, en 
verdwenen steeds meer uit het zicht, achter de bebou-
wing. In 1951 werden de populieren gerooid, de grachten 
gedempt en de weg verbreed en verhard. In hetzelfde jaar 
werden er zeventien sociale woningen gebouwd, gesub-
sidieerd via de wet De Taeye. In 1972 werd het gebied 
rond de Meesterstraat in het gewestplan aangemerkt 
als woongebied, en op de foto uit 1980 is het lint al bijna 
volledig volgebouwd. 

De komst van de auto, die het aantrekkelijk maakte te 
gaan wonen op perifere locaties als deze, heeft een zware 
stempel gedrukt op het straatbeeld. op de foto uit 2003, 
een moment waarop veel huishoudens al twee auto’s 
bezitten, zijn verschillende geparkeerde auto’s, opritten, 
verkeersborden en – drempels te zien. Door de straatin-
richting en de zo goed als aaneengesloten bebouwing is 
elke expressie van landelijkheid verloren gegaan.
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Hoogtekaart groene lobben

Eigendomsverhoudingen groene lobben

Landbouwgebruik groene lobben
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algemene indrukken van de groene lobben
Bij een nadere beschouwing van de noordelijke groene 
lobben zijn een aantal algemene observaties te maken 
die voor alle drie gelden.

•	 Grotendeels landbouwdomein
Hoewel de traditionele ploegwijze van de bolle 
akkers niet meer wordt beoefend, is het patroon van 
kussenvormige percelen nog altijd op veel plaatsen 
terug te zien in een hoogtekaart van de lobben. In het 
gewestplan uit 1972 zijn de groene lobben grotendeels 
aangeduid als landbouwgebied, al zijn sommige delen 
ook aangewezen voor recreatie- en nutsvoorzieningen. 
Uit de inventaris van het aLV uit 2015 blijkt ook dat een 
groot deel (echter niet alle) van de percelen met land-
bouwbestemming in gebruik is als landbouwgrond. De 
grond wordt voornamelijk gebruikt als weilanden en 
voor maïsteelt. De fruitkwekerij in de groene lob van 
de Molenbeek is hierop een opvallende uitzondering.
De toekomstbestendigheid van de groene lobben als 
klassiek landbouwgebied is door de specifieke lig-
ging en ruimtelijke, gefragmenteerde structuur niet 
zonneklaar. enerzijds vormt de tamelijk geïsoleerde 
positie en de sterk versnipperde eigendomsstructuur 
een belemmering voor schaalvergroting, waardoor 
de concurrentiekracht onder druk kan komen te 
staan. anderzijds bieden zowel de korte afstand tot 
het stadshart als ook de pittoreske kwaliteit van de 
kleinschalige landbouw  zeker ook kansen voor de 
landbouwers in de groene lobben. 

•	 Onzichtbaar 
De evolutie van de Meesterstraat is exemplarisch voor 
de randen van de groene lobben. De voormalige land- 
en steenwegen zijn verworden tot een soort tunnels 
van lintbebouwing, waarachter de groene lobben 
bijna volledig aan het zicht onttrokken liggen. Slechts 
op enkele plaatsen, waar percelen braak liggen of 
plaatselijk geen lintbebouwing is (zoals aan de grote 
Heimelinkstraat, Uilenstraat en de godsschalkstraat) 
is het groen nog direct vanaf de straat te zien. Hoe-
wel de groene lobben op beperkte afstand van de 
stadskern liggen, zijn ze vanuit de stadskern komend, 
hierdoor moeilijk vindbaar.

•	 Beperkt doorwaadbaar en bereikbaar voor langzaam 
verkeer
Bovenop de beperkte zichtbaarheid van de groene 
lobben, komt ook de relatieve ontoegankelijkheid van 
de ruimtes. Door iedere groene lob loopt wel een trage 
wegel, maar de aansluiting van die trage wegels op 
de rest van het stedelijk netwerk, en in het bijzonder 
de binnenstad, laat te wensen over. ook is één trage 
wegel, in één richting, te beperkt voor ruimtes van 
deze omvang. Hierdoor maken de groene lobben 
nauwelijks onderdeel uit van de dagelijkse routes die 
mensen maken, zowel recreatief als functioneel. 

•	 Verrommeld
De eerder beschreven ‘verlinting’ van het landschap 
heeft ook geleid tot zeer rafelige randen rond de 
groene lobben. alle woningen hebben immers hun 
voorzijde aan de straten en staan met hun achterkan-
ten in het groen. De koterijen, schuttingen, parkeerter-
reinen en garages bepalen het beeld van de randen 
van de groene lobben. Daarbovenop zijn er in de 
loop der jaren allerlei stedelijke functies in de groene 
lobben terecht gekomen die de ruimtelijke kwaliteit 
ervan niet ten goede zijn gekomen. Het recyclagepark 
van MIWa, rioolwaterzuiveringsinstallatie van aquafin, 
het distributiecentrum langs het spoor zijn hiervan de 
meest in het oog springende voorbeelden.
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4. Visie op de groene lobben

Principes van het lobbenstadmodel
De stad hanteert een aantal principes bij het hanteren 
van het lobbenstadmodel als basis voor de verstedelij-
king.  Voor deze studie zijn de volgende bepalingen uit 
het lobbenstadonderzoek van belang:

•	 Nieuwe bebouwing hecht zich aan de bestaande 
uitvalswegen. Deze kunnen opdikken tot stedelijke lob-
ben met een maximale breedte van 600 meter. Daar-
naast zijn de lobben in lengte beperkt tot 2,5 kilometer 
vanaf de stadskern. Met deze afstandsregels blijft 
de binnenstad op fietsafstand en kan het draagvlak 
voor nutsvoorzieningen en openbaar vervoer worden 
vergroot. 

•	 De bebouwingsdichtheid wordt bepaald op minimaal 
50 woningen per hectare.

•	 De groene ruimtes tussen de stedelijke lobben worden 
onderling verbonden door groene corridors. Deze 
zouden een breedte van minimaal 25 meter moeten 
hebben.

•	 er wordt aandacht gevraagd voor verbindingen met en 
zicht naar de groene lobben

16



Ruimtelijk kader van stadslobben

Structuurschets uit lobbenstad Sint-Niklaas 17



ontwerpuitgangspunten
We scherpen deze uitganspunten als volgt aan tot de 
ruimtelijke ambities voor de groene lobben: 

•	 Verdichtingen van de stedelijke lobben worden ingezet 
om de rafelige achterkanten kwalitatief om te vormen. 
Hiermee wordt de groene open ruimte onderdeel van 
het stadsbeeld, wordt ruimtelijk maximaal geprofiteerd 
van de enorme stadsrandlengte en ontstaat een 
vanzelfsprekende en duurzame begrenzing tussen 
open ruimte en bebouwing.

•	 Bij de inrichting van de groene ruimte wordt inge-
speeld op het unieke ruimtelijke en programmatische 
karakter van iedere lob.

18



•	 Teneinde de groene ruimte een inclusief onderdeel te 
laten zijn van de stad en de landbouwers te kunnen 
laten profiteren van de ligging in de stad vergroten 
we de toegankelijkheid en doorwaadbaarheid voor 
langzaam verkeer van de groene lobben. Dit biedt 
kansen om zich economisch ook op de passerende 
recreanten te richten. Daarnaast is een goede en auto-
luwe bereikbaarheid een ideale vestigingsfactor voor 
jeugd- en sportfaciliteiten. In de planvorming vertalen 
we dit in de ambitie een recreatief ‘rondje Sint-Niklaas’ 
te ontwikkelen dat de groene lobben onderling en met 
de stad verbindt.

•	 Bij de percelen langs de uitvalswegen wordt rekening 
gehouden met open zichten naar de groene lobben. 
Hiermee wordt een minimale zichtbaarheid van de 
open ruimte gegarandeerd.

19



5. Planproces

Stuurgroep en bewonersparticipatie
In het volgende hoofdstuk worden de streefbeelden 
van de bestudeerde groene lobben gepresenteerd en 
toegelicht. Deze beelden zijn tot stand gekomen in een 
intensief proces waarin met een bestuurlijke-ambtelijke 
stuurgroep regelmatig is overlegd over de te maken keu-
zes. Deze vorm van ‘stedenbouw-achteraf’ levert immers 
een grote veelheid aan keuzes en dilemma’s op.

Daarnaast is er een avond georganiseerd geweest waarin 
een eerste versie van de streefbeelden werd gepresen-
teerd aan omwonenden. Deze bijeenkomst leverde een 
enorme hoeveelheid onrust op, met name bij bewoners 
rond het Bolleakkergebied. Vooral de suggestie om 
deze stedelijke lob conform het lobbenstadmodel op 
te dikken met nieuwe bebouwing en daarmee de rand 
van de groene lob tot voorkant te maken werd door de 
bewoners duidelijk niet gewaardeerd. Hierover werd ook 
nog bijkomend overleg gepland met de bewoners en de 
gebruikers van het Bolleakkergebied.  

Hierdoor kwamen er twee zaken pregnant naar voren:
•	 Het lobbenstadmodel als verstedelijkingsmodel impli-

ceert niet alleen veel raakvlak tussen bebouwing en 
open ruimte, maar raakt ook letterlijk aan veel eigen-
dommen en belangen. Voeg daarbij de opgelegde 
dichtheid van 50 woningen per hectare, en het belan-
genconflict tussen zittende bewoners en de stedelijke 
ruimtelijke ordeningsopgave is niet te ontkennen.

•	 een dergelijke top-down verkenning van de concrete 
ruimtelijke kansen en gevolgen van het lobbenstad-
model blijft alleen overeind als er ook een duidelijke 
maatschappelijk urgentie is aan te tonen in de vorm 
van een tekort aan woningbouwmogelijkheden. en 
juist aan die urgentie ontbreekt het volgens de meest 
recente woonbehoefte-onderzoeken.

Voeg daarbij de paradox dat het openhouden van de 
onbebouwde percelen tot een belangenconflict leidt met 
de grondeigenaren die daar juist wél willen bouwen en 
het met bebouwing afwerken van de achterkanten tot 
weerstand leidt van aanwonenden die daar géén bebou-
wing willen zien verschijnen.

•	 Bij de Molenbeekvallei speelde de vraag op of de 
aanwezigheid van de rWZI en het recyclagepark 
niet teveel belastend zijn voor een kwalitatieve 
woonontwikkeling.

•	 Daarnaast werd allengs duidelijker dat de Plezant-
straat op dit moment zo verzadigd is met autoverkeer 

dat extra woonbebouwing in deze stedelijke lob maar 
in zeer beperkte mate wordt ondersteund. 

Hiermee kwam een volgend dilemma naar voren, na-
melijk dat het lobbenstadmodel juist beoogd kansen en 
alternatieven aan te dragen voor automobiliteit, maar 
dat dat dan ook vraagt om een actief mobiliteitsbeleid, 
beter openbaar vervoer en zo mogelijk herinrichting van 
de bestaande uitvalswegen om veilig ruimte te bieden 
aan zachte weggebruikers. ‘Stedenbouw achteraf’ vraagt 
wellicht om actief mobiliteitsbeleid vooraf… .  
De beoogde samenhang tussen de groene lobben en 
de stedelijke lobben is daarmee op dit moment lastig 
concreet ruimtelijk vorm te geven. 
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Bewonersavond
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Planevolutie

In het vervolg van het planproces is daardoor de nadruk 
verschoven naar het toegankelijk maken en houden van 
de groene lobben voor langzaam verkeer als basiscondi-
tie voor een vitale rol van de open ruimte in de toekom-
stige stadsstructuur.
De opeenvolgende beelden illustreren deze evolutie van 
de ideevorming gedurende het ontwerpproces. In de 
volgende hoofdstukken worden ze nader toegelicht.

Evolutie in de plankaarten van bolleakkergebied Olmenstraat (boven) en Molenbeekvallei (onder)
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Molenbeekvallei

De ruimte tussen deze voorzieningen en de achterkanten 
van de woningen aan de Plezantstraat en Vlyminckshoek 
voelt onbestemd. De omheining van het bowlingcenter 
aan de Modernadreef is ronduit lelijk. Sportcentrum 
Puyenbeke, op zichzelf een waardevol programma voor 
de groene lob, maakt een sleetse indruk, en is slechts 
beperkt toegankelijk. ook is de Molenbeek momenteel 
nauwelijks te herkennen als beek op het sportterrein.

De Molenbeekvallei vandaag
De groene lob doorheen welke de Molenbeek de stad 
uit stroomt, is volledig ingesloten door bebouwing langs 
de Plezantstraat, Vlyminckshoek, Hoge Bokstraat en 
Watermolendreef. De lob is te bereiken via de opritten 
van het recyclagepark en rWZI, de Modernadreef en de 
Pijkedreef, waarvan alleen de laatstgenoemde niet dood-
lopend is. De lob is daardoor niet goed doorwaadbaar. 

De meest beeldbepalende elementen van deze groene 
lob zijn het sportterrein en voetbalstadion Puyenbeke, de 
publieke nutsvoorzieningen (rWZI en recyclagepark) en 
een grote perenkwekerij. Deze kwekerij en de volkstuin-
tjes langs de Pijkedreef geven de groene lob een vrien-
delijk, groen karakter, maar tegelijkertijd is de groene 
lob in de loop der jaren behoorlijk verrommeld. De grijze, 
industriële uitstraling van rWZI en recyclagepark vormt 
een sterk contrast met de landelijkheid van de kwekerij. 

6. Streefbeelden noordelijke groene lobben

Molenbeek door sportvelden

Muur van bowlingcenter aan Modernadreef

Pijkedreef

Fruitkwekerij
24



Pijkedreef

Fruitkwekerij Ingang Recyclagepark Parking voor stadion Puyenbeke

PUyeNBeke

rWZI

FrUITkWekerIj

reCyCLagePark
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Streefbeeld Molenbeekvallei
Het streefbeeld voor de Molenbeekvallei zet vooral in 
op het beter toegankelijk en doorwaadbaar maken van 
deze groene lob. Het aanleggen van een fietspad langs 
de Molenbeek is daarvan het duidelijkste voorbeeld. ook 
worden voorstellen gedaan voor de toekomstige ontwik-
keling van het sportterrein Puyenbeke en zijn randen tot 
aan de Pijkedreef. 

omdat Plezantstraat/Vlyminckshoek in het lobbenstad-
model is aangemerkt als drager van een stadslob, is 
in het ontwerpproces onderzocht of er potentie is voor 
het ontwikkelen van woningen achter de bestaande 
bebouwing aan deze straten. Dit idee stuit echter op een 
aantal bezwaren. Ten eerste is er weinig maatschappelijk 
draagvlak voor woonontwikkeling op deze plek. ook is de 
inschatting dat de rWZI en recyclagepark een te grote 
beperking van de woonkwaliteit zouden betekenen. Ten 
slotte lijkt ook de capaciteit van de Plezantstraat om een 
dergelijke toename van verkeer te verwerken te beperkt. 
In plaats van woningbouw, wordt in het streefbeeld 
aanbevolen de ruimte tussen de rWZI/recyclagepark 
en Plezantstraat/Vlyminckshoek als volkstuinencomplex 
of een andere gemeenschapsfunctie in te vullen. Waar 
wel kansen worden gezien voor woningbouw is aan de 
Modernadreef. Hier ligt een mogelijkheid woningen te 
realiseren die direct aan de groene lob liggen, op fietsaf-
stand van de binnenstad.  

Fietsroute Stekene - Sint-Niklaas langs Molenbeek

Toevoegingen aan het stedelijk netwerk
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Fietspad langs de Molenbeek

De Molenbeek vormt misschien wel de enige directe fy-
sieke verbinding met het open landschap ten oosten van 
de Hoge Bokstraat. De beek kan een zeer goede ‘drager’ 
zijn van een kwalitatieve fietsroute die van Stekene tot in 
de binnenstad van Sint-Niklaas zou lopen. Niet alleen zou 
dit een interessante recreatieve route zijn, ook biedt het 
een veilig alternatief voor schoolgaande jeugd voor de 
zwaar gemotoriseerde straten als Vlyminckshoek en de 
Plezantstraat. Het voorkeurstracé voor deze route loopt in 
de groene lob grotendeels langs de fruitkwekerij. De zijde 
van de beek met de rWZI en het recyclagepark biedt – 
zonder ingrepen in de bedrijfsvoering van de bedrijven 
- nauwelijks ruimte voor een pad, en is minder aantrek-
kelijk als recreatieve route dan langs de boomgaard. De 
varianten van inpassing van het pad aan de zijde van 
het recyclagepark of zelfs boven de beek, worden wel als 
terugvalopties aangehouden om de impact op de kweke-
rij zoveel als mogelijk te vrijwaren. Hoewel de inpassing 
van het pad aan de zijde van de kwekerij vraagt om het 
rooien van enkele fruitbomen, ligt er voor de kweker 
ook een kans voor fruitverkoop langs de route. ook kan 
het in ruil opheffen van een oude trage weg dwars door 
de boomgaard, een reden zijn de voorkeursvariant te 
ondersteunen.

Alternatieven: pad boven beek of bij recyclagepark

Fruitverkoop langs recreatieve route 27



programmatische zonering van het sport- en recrea-
tiepark. aan de zuidrand komt het nieuwe zwembad, 
op enige afstand van de Watermolenstraat, waar een 
groene, pleinachtige ruimte wordt voorzien als entree 
van de site. Naast het zwembad wordt een ruime parking 
voorzien, die het gehele park bedient. Ten oosten van de 
open te leggen beek worden diverse sportvelden geclus-
terd, waaronder het nieuwe baseballveld en BMX-baan. 
Ten westen van de beek worden in het hart van het park 
enkele openbaar toegankelijke sportvoorzieningen en een 
multifunctioneel veld voorzien. Het park wordt langs de 
Pijkedreef omzoomd door een bos, dat met name in de 
noordwesthoek van de site een zodanig robuuste maat 
krijgt dat het kan dienen als speelbos. Doorheen het bos 
wordt een Finse looppiste gelegd. 

Tussen de route Puyenbekestraat-Modernadreef voorzien 
we een nieuwe overgangsruimte tussen het park en het 
schoolplein waarvan de schoolgaande kinderen gebruik 
kunnen maken.

Transformatie en uitbreiding van Puyen-

beke tot publiek sport- en recreatiepark
Het huidige sportterrein Puyenbeke biedt enkel plaats 
aan voetbalvelden die dicht op elkaar liggen. Het terrein 
opent zich ook niet voor de omgeving. In de toekomst zou 
het zich kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijk, groen 
en doorwaadbaar sport- en recreatiepark. Dit park moet 
ruimte bieden aan verschillende sporten, met velden die 
liggen ingebed in een parkachtige ruimte. Niet alleen de 
scholieren van de aan het park grenzende school en de 
scouts, maar iedere inwoner van Sint-Niklaas moet hier 
kunnen sporten en spelen.

De komst van een nieuw zwembad naar de site Puyenbe-
ke in combinatie met de wens om de Molenbeek in een 
open bedding te leggen, maakt een grondige herschik-
king van de velden mogelijk en noodzakelijk. een nieuwe 
padenstructuur doorheen de site moet de doorwaadbaar-
heid garanderen. 

De nieuwe beek en de nieuw te weven padenstruc-
tuur vormen meteen ook het raamwerk voor een 

SPeeLBoS

28



Doortrekken fietsroute tot aan 

Watermolendreef
Het sluitstuk van de fietsroute langs de Molenbeek is de 
doorsteek naar de Watermolendreef. Hier kan de fietser 
zijn route richting de binnenstad van Sint-Niklaas via de 
albrecht rodenbachstraat voortzetten. Zo wordt de Ple-
zantstraat volledig vermeden, maar ook de Paddeschoot-
hof wordt gepasseerd. Met deze fietsroute kan ook de 
directe omgeving van de school worden verbeterd.Tussen 
de fietsroute langs de Molenbeek en de Modernadreef 
komt een trage route, langs de achterzijde van school. 
Hierdoor kunnen fietsende scholieren de school op een 
veilige manier bereiken. essentieel is ook een veilige en 
comfortabele oversteek voor fietsers en voetgangers over 
de Watermolendreef. Dit is onderdeel van het nieuw aan 
te leggen plein voor het nieuwe zwembad.

Referentiebeelden fietspad door sportterrein 29



Wonen aan de groene lob 

De Modernadreef vormt vandaag een rafelige, romme-
lige begrenzing van de groene lob. De percelen aan de 
noordzijde van de Modernadreef hebben een recreatiebe-
stemming, maar kent nu een rommelige verzameling van 
enkele woningen, weides en een bowlingcenter.  Naast 
een recreatieve functie is deze locatie zeer geschikt voor 
woningbouw, vooral door de zeer korte afstand tot de 
stadskern en de mogelijkheid om hier ‘wonen aan het 
groen’ te realiseren. 

De getoonde proefverkaveling gaat uit van grondgebon-
den woningen die in stroken, haaks op de Modernadreef 
zijn geplaatst. De stroken zijn zo geplaatst dat ze 
gefaseerd gebouwd kunnen worden. De groene wiggen 
tussen de stroken zorgen dat ook de bestaande wonin-
gen aan de zuidzijde van de Modernadreef direct met het 
groen verbonden zijn. Parkeren gebeurt (half)verdiept of 
op een gedeeld binnenterrein. ook tussen de koppen van 
de bouwstroken en het nieuwe baseballveld wordt een 
groene, parkachtige ruimte voorzien, die overgaat in een 
dwarsroute richting Pijkedreef. 

Referentiebeelden woningen in stroken met groene 
wiggen
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Volkstuinencomplex met route rond rWZI

er wordt aanbevolen om de ruimte rond de rioolwater-
zuiveringsinstallatie in te richten als volkstuinencomplex 
of een andere gemeenschapsfunctie. Zo kan deze 
onbestemde, verrommelde ruimte geactiveerd worden 
als onderdeel van de groene lob. De tuinen kunnen 
bereikbaar worden gemaakt door een pad dat aantakt op 
de Pijkedreef en op de toeritten naar rWZI en recyclage-
park. Hierdoor ontstaat ook een recreatieve parallelroute 
voor langzaam verkeer als alternatief voor de drukke 
Plezantstraat. Via een aan te leggen doorsteek langs de 
kapel aan de Plezantstaat, kan ook de koppeling met het 
stadsrandbos Noord worden gemaakt.
Daarnaast dient ook het profiel van de Plezantstraat 
verbeterd te worden om het comfort en de veiligheid voor 
langzaam verkeer te verhogen. 

Referentiebeeld volkstuinen aan pad
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Hoewel het bolleakkergebied voornamelijk als landbouw-
grond wordt gebruikt, zijn hier ook een tennisvereniging, 
enkele maneges, een scoutsvereniging en een imker 
gevestigd, voornamelijk in het zuidelijkste deel van de 
groene lob. Doorheen de lob loopt slechts één pad, de 
godsschalkwegel, tussen de Iepenstraat en de olmen-
straat. Vanuit de stadkern is de enige manier om de 
lob te betreden dus via de Iepenstraat. De langzame 
verkeersdeelnemer zal zich alvorens echter altijd een weg 
langs Vijfstraten moeten banen: een niet al te comforta-
bele of veilige onderneming. ook de klapperbeekstraat 
en de godsschalkstraat laten qua fiets- en wandelveilig-
heid te wensen over. Vanuit de woongebieden aan zijn 
west- en oostflank, is het bolleakkergebied  vandaag 
ontoegankelijk.

Bolleakkergebied olmenstraat vandaag
Het bolleakkergebied rond de olmenstraat wordt be-
grensd door de godsschalkstraat, klapperbeekstraat, 
Vijfstraten, Sparrenhofstraat en Vrouweneekhoekstraat. 
Van de drie behandelde groene lobben, heeft dit bolleak-
kergebied het meest landelijke karakter.  De afwisseling 
van bospercelen, weides en akkers, maakt deze groene 
lob visueel erg aantrekkelijk. De waarnemer zou zich 
zelfs even buiten de stad kunnen wanen.  Het is daarom 
bijzonder waardevol dat, in tegenstelling tot de groene 
lob van de Molenbeekvallei,  er richting deze ruimte vanaf 
enkele plaatsen op de begrenzende wegen nog open 
zichten naar het landschap zijn. aan de Vrouweneek-
hoekstraat heeft deze lob ook even een ‘bewoonde rand’, 
waar de woningen met hun voorzijde richting het groen 
staan. aan de overige randen keren de woningen zich 
met hun rug naar het groen, net zoals in de Molenbeek-
vallei. De schuttingen, schuurtjes en garages die bij die 
achterkanten horen, maken de randen rafelig. 

Bolleakkergebied Olmenstraat

Rafelige achterkanten

Zicht vanaf Godsschalkstraat Godsschalkwegel

Ingang scoutsterrein
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35



Streefbeeld bolleakkergebied 

olmenstraat

In het streefbeeld voor het bolleakkergebied rond de 
olmenstraat worden geen nieuwe woningen voorgesteld. 
Hoewel woonverdichting langs de klapperbeekstraat, 
passend in het lobbenstadmodel, door middel van ont-
werpend onderzoek is onderzocht op ruimtelijke potentie, 
heeft de combinatie van een gebrek aan maatschappelijk 
draagvlak voor nieuwe woningen (ook door particuliere 
ontwikkeling) en de afwezigheid van een significantie 
woningbehoefte  geleid tot het niet opnemen van wo-
ningbouw in het streefbeeld. Het streefbeeld richt zich 
daarom voornamelijk op het toegankelijk en doorwaad-
baar maken van deze groene lob. Het gaat vooral om 
een recreatief netwerk op te tuigen dat dienend is aan 
bestaand programma, zoals scouts, tennisvereniging, en 
manege, maar ook aan een nieuw bos, waarin bestaande 
bospercelen geïntegreerd kunnen worden. 

Aanvullingen op het stedelijk netwerk

36



Nieuwe route vanuit stadskern
een veiligere, duidelijke verbinding tussen het bolleak-
kergebied en de stadskern van Sint-Niklaas is wenselijk. 
Het profiel van Vijfstraten, diens tunnel onderdoor het 
spoor en de kruising met de ringweg maken het bereiken 
van de groene lob voor langzaam verkeer onprettig. In het 
streefbeeld  wordt een alternatieve route tussen binnen-
stad en groene lob voorgesteld. Deze maakt gebruik  van 
de spoortunnel bij het station en vervolgt  via Noordlaan 
en kloosterlandstraat, om uiteindelijk met een nieuw te 
maken doorsteek richting de Sparrenhofstraat  bij een 
bestaande landweg te geraken die toegang biedt tot 
de groene lob. De haalbaarheid van het creëren van de 
doorsteek tussen Begijnenstraat en Sparrenhofstraat zal  
samen met de huidige (garagebedrijf en appartemen-
tengebouw) of toekomstige gebruikers van de beoogde 
percelen onderzocht moeten worden. ook in het ontwerp 
voor de wijk rond groot kloosterland moet rekening 
gehouden worden met het voorzien van deze route, en 
kan bijgedragen worden aan het groene karakter dat 
deze route moet hebben. 

Huidige situatie garagebedrijf, appartementengebouw
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oost-west pad
om het bolleakkergebied rond de olmenstraat daadwer-
kelijk onderdeel te laten worden van het stedelijk weefsel  
en daarmee van de dagelijkse routes van de inwoners 
van Sint-Niklaas, is een oost-west route doorheen de 
lob zeer wenselijk. Deze route krijgt ook echt betekenis 
op netwerkniveau als deze een verbinding kan vormen 
tussen de Vlasstraat enerzijds en het uiteinde van de 
Sparrenhofstraat (bij Vrouweneekhoekstraat) anderzijds. 
Daarmee wordt de groene lob makkelijk toegankelijk 
voor bewoners van de Clementwijk en Vijfstraten. ook 
wordt hiermee een stap gezet richting het onderling 
verbinden van de verschillende groene lobben. Naast dat 
een route op deze plaats een betekenisvolle aanvulling 
op de dagelijkse routes bieden, wordt hiermee ook de 
bereikbaarheid van de scouts, tennisbaan, manege en 
het imkerbos versterkt. 

Deze oost-westverbinding wordt gevormd door een nieu-
we trage route tussen de Vrouweneekhoekstraat en de 
godsschalkwegel. De route vervolgt via de godsschalk-
wegel en de Iepenstraat richting de klapperbeekstraat.
Hier moet een veilige oversteekplaats worden voorzien 
richting de Vlasstraat. Dit kan in het herontwerp van 
de kruising klapperbeekstraat-Vlasstraat meegenomen 
worden. 

 Voor de materialisatie van de route is het van belang 
goed aan te sluiten op het landelijke karakter van deze 
groene lob. Het moet een puur recreatieve route zijn 
(geen snelfietspad), bij voorkeur in halfverharding.
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referentiebeeld halfverhard pad

Speelbos
De recreatieve functie van het zuidelijk deel van het bol-
leakkergebied kan worden versterkt door de aanleg van 
een speelbos. Door op een aantal strategische plekken 
bos aan te planten, kunnen de gefragmenteerde bestaan-
de bospercelen in een groter bos worden geïntegreerd. 
De biodiversiteit van deze bossen wordt door omwonen-
den geroemd en door een uitbreiding als speelbos wordt 
dit gekoesterd en opengesteld voor het publiek. Door ook 
stukken met niet-beboste speelnatuur in te richten, blijft 
de afwisseling tussen open en gesloten groen ruimtes, 
die kenmerkend is voor deze groene lob, behouden. Door 
bestaande landwegen in het bos op te nemen als bospa-
den, kan een extra doorsteek gemaakt worden tussen de 
Iepenstraat en de Sparrenhofstraat. 
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Verbeteren van fietsveiligheid en Iepen-

straat als woonerf

als aanvulling op de voorgestelde versterkingen van het 
netwerk van trage routes, is ook het verbeteren van de 
fiets- en wandelveiligheid in de klapperbeekstraat en 
godsschalkstraat van belang. De aanwezigheid van de 
basisschool  aan de Iepenstraat is ook een goede reden 
om de Iepenstraat als woonerf in te richten, zodat de 
schoolkinderen veilig naar het bos kunnen wandelen.

koesteren van open zichten
Zoals eerder genoemd zijn de open zichten richting het 
landschap vanaf met name de Vrouweneekhoekstraat 
en de godsschalkstraat zeer waardevol  voor de beleving 
van het bolleakkergebied. De onbebouwde percelen aan 
de straten die de lob begrenzen, moeten daarom ook 
onbebouwd blijven. Dit betekent dat hier geen woning-
bouw plaats mag vinden, maar ook geen bebouwing voor 
landbouwdoeleinden. Het behouden van de open zichten 
vanaf de godsschalkstraat richting het noorden is even 
essentieel, aangezien het bolleakkergebied hierdoor in 
verbinding blijft staan met het grotere open landschap. 
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nadrukkelijk wél richting het groen. 

De lob is ondanks de barrièrewerking van het spoor, 
relatief goed doorwaadbaar. er zijn een vijftal kruisingen 
met het spoor (drie tunnels, twee gelijkvloers). De gelijk-
vloerse kruisingen worden echter mogelijk met sluiting 
bedreigd, aangezien hun functioneren op gespannen 
voet staan met de intensivering van het treinverkeer op 
dat traject.  aan de noordzijde van het spoor loopt een 
fietspad dat onderdeel is van de fietssnelweg antwerpen 
- gent. richting de stadskern van Sint-Niklaas verliest 
deze route momenteel echter zijn leesbaarheid, doordat 
een aantal haakse bochten genomen moeten worden, 
om uiteindelijk op een willekeurig aandoende plek op de 
ringweg uit te komen. 

Het bedrijventerrein  aan de entrepotstraat en het naast-
gelegen spooremplacement vormen een zeer grauwe, 
rommelige coulisse voor de groene lob. 

klapperbeek & spoor vandaag

De groene lob rond klapperbeek en spoor is lastiger 
als ruimte te definiëren dan de twee eerder besproken 
groene lobben. Het gaat om de open ruimtes aan weers-
zijde van het treinspoor tussen de Nieuwe Molenstraat 
en station Nieuwkerken-Waas. Hoewel het spoor deze 
groene lob een duidelijk stedelijk karakter geeft, is er met 
name tussen de Uilenstraat en de Meesterstraat toch 
een grote landschappelijke openheid. Naast dat de lob 
gebruikt wordt als landbouwgebied, zijn ook het buf-
ferbekken van de klapperbeek met omringende natuur 
en het sportterrein aan de Meesterstraat kenmerkende 
elementen voor deze groene lob. 

ook deze lob heeft een aantal ‘bewoonde randen’, 
doordat slechts een zijde van een deel van de omrin-
gende wegen - grote Heimelinkstraat en Uilenstraat - is 
bebouwd.  ook voor deze lob geldt echter dat de meeste 
woningen zich met de rug naar de groene lob hebben 
gekeerd. De nieuwbouw rond het bufferbekken keert zich 

Klapperbeek & Spoor

Uitzicht op bedrijfsgebouwen aan het spoor

Spoorwegovergang Uilenstraat Bewoonde rand aan de Grote Heimelinkstraat

Fietspad langs sportvelden Meesterstraat
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Streefbeeld klapperbeek & Spoor

al vroeg in het ontwerpproces is besloten dat het afwer-
ken van rafelranden met nieuwe bebouwing voor deze 
groene lob geen verbetering zou betekenen. Deze groene 
lob bestaat immers uit een serie kleinere groene ruimtes 
aan weerszijde van het spoor en nieuwe bebouwing zou 
die ruimtes relatief te veel verkleinen. 

Dit streefbeeld richt zich ook vooral weer op het verwe-
ven van de groene lob in het ruimtelijk netwerk van de 
stad. In eerste instantie gaat het voornamelijk over de 
bereikbaarheid van de lob vanuit de stadskern van Sint-
Niklaas. Daarnaast zijn er een tweetal scenario’s waar 
serieus rekening mee gehouden dient te worden, die de 
doorwaadbaarheid van de lob zouden kunnen raken. Ten 
eerste is dat de mogelijke sluiting van de gelijkvloerse 
spooroverwegen, en ten tweede een mogelijke herontwik-
keling van bedrijfsgebouwen aan de entrepotstraat. In 
het ontwerpend onderzoek voor dit streefbeeld is nage-
dacht over de vraag hoe de doorwaadbaarheid van de 
groene ruimtes langs het spoor behouden kan blijven, en 
mogelijk verbeterd kan worden. 

Ten slotte wordt ook  in dit streefbeeld gepleit voor het 
verankeren van de nog bestaande open zichten op het 
landschap.

Aanvullingen op het stedelijk netwerk

Herontwikkeling van de bedrijfsgebouwen 

aan het spooremplacement

Het bedrijventerrein aan de entrepotstraat maakt een 
nogal sleetse indruk die de vraag doet reizen of er binnen 
afzienbare tijd wellicht een herontwikkeling nodig zal 
zijn. een dergelijke herontwikkeling zou ingezet moeten 
worden om de kwaliteit van de groene lob te verbeteren. 
In het streefbeeld wordt getoond wat dit zou kunnen 
opleveren. Uitgegaan wordt van de sloop van de twee 
gigantische bedrijfsgebouwen die dicht tegen het spoor-
emplacement zijn gebouwd. De vervangende nieuwbouw 
moet op afstand van het spoor worden geplaatst. De 
entrepotstraat kan een nieuwe tak krijgen die het bedrij-
venterrein begrenst, in het verlengde van de huidige afrit 
van de grote Heimelinkstraat. om het grondoppervlak 
voor bedrijvigheid vergelijkbaar te houden, wordt voorge-
steld de overgebleven landbouwpercelen te bestemmen 
voor bedrijvigheid. Wel dient een groene buffer te worden 
voorzien tussen de bedrijven en de woningen aan de 
Callaertstraat. aan de Callaertstraat kunnen nog enkele 
woningen gebouwd worden. of de nieuwbouw wederom 
uit twee grote bedrijfsgebouwen of uit meerdere kleine 
bestaat, valt nog te onderzoeken. 
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Transformatie van spooremplacement tot park

Het op afstand plaatsen van de nieuwe bedrijfsgebouwen 
heeft als voordeel dat de groene wig die vandaag ten 
westen van de grote Heimelinkstraat bestaat, doorgezet 
kan worden tot aan de Uilenstraat. Deze groene ruimte 
zou gebruikt kunnen worden als (groen) evenementen-
terrein, hondenuitlaatweide, buurtpark of bos. ook kan 
ruimte gemaakt worden voor een regenwaterbekken  dat 
de regenwaterafvoer van het bedrijventerrein kan ver-
werken, en gekoppeld kan worden aan het bufferbekken 
van de klapperbeek. Mocht het spooremplacement zijn 
functie ooit verliezen, dan kan ook deze ruimte worden 
toegevoegd aan de groene wig. 

In de groene wig kan ook een route worden voorzien als 
tegenhanger van de fietsroute aan de noordzijde van het 
spoor. Deze route, die de rand van het spooremplace-
ment volgt, maakt een verbinding tussen de Uilenstraat 
en (middels een fietsbrug over de tunnel van de grote 
Heimelinkstraat) het bestaande fietspad ten zuiden van 
het spoor bij het bufferbekken van de klapperbeek. Hier-
mee ontstaat een doorlopende route tussen de binnen-
stad van Sint-Niklaas en station Nieuwkerken-Waas ten 
zuiden van het spoor die het spoor niet hoeft te kruisen. 
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na het kruisen van Vijfstraten snel af te dalen richting 
maaiveld, dan kan de bestaande tunnel richting stati-
onsplein worden gebruikt om tot aan de binnenstad te 
geraken. Hierdoor wordt ook het kruisen van de ringweg 
vermeden. ook kan aangetakt worden op de voorgestelde 
nieuwe route tussen binnenstad en het bolleakkergebied 
rond de olmenstraat (kloosterlandstraat). De provincie 
heeft een uitwerking gemaakt voor deze fietsbrug.

Doorzetten van fietsroute langs het spoor 

tot aan station

een manier om deze groene lob sterker in het stedelijk 
netwerk te verankeren is het doorzetten van het fietspad 
langs het spoor tot aan de noordzijde van het station. 
Vanuit de stadskern is de route nu slecht vindbaar; eerst 
moet de ringweg overgestoken worden en vervolgens is 
het vinden van de route, die verscholen ligt tussen de 
beide vertakkingen van het spoor, ook niet eenvoudig. 
Voorgesteld wordt om het fietspad ten noorden van het 
spoor, die nu eindigt bij het tunneltje bij het bufferbek-
ken, te continueren, niet alleen tot aan de Nieuwe Molen-
straat, maar zelfs verder tot aan de Noordlaan. Door 
een fietsbrug over Vijfstraten te maken, kan de lastige, 
onveilige kruising van Vijfstraten met het spoor worden 
vermeden. als de fietser vervolgens de mogelijkheid heeft 
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Mogelijke aanknooppunten voor doortrekken fietsroute 
langs het spoor

Fietsroute ten zuiden van spoor bij mogelijke spoorkrui-
singen

gelijkvloerse overwegen onder druk 

 
De route langs de zuidzijde van het spoor wordt extra 
relevant op het moment dat de gelijkvloerse spoorkrui-
singen bij de Uilenstraat en station Nieuwkerken-Waas 
onverhoopt gesloten moeten worden. Het knippen van de 
Uilenstraat heeft een niet te onderschatten impact op het 
functioneren van het stedelijk netwerk. In dit streefbeeld 
wordt dan ook gepleit voor het behouden van de gelijk-
vloerse spoorwegkruising. Mocht sluiting uiteindelijk 
onvermijdelijk zijn, dan zou van Infrabel moeten wor-
den gevraagd mee te werken aan het realiseren van de 
doorsteek tussen grote Heimelinkstraat en Uilenstraat, 
bijvoorbeeld door een deel van het spooremplacement 
ter beschikking te stellen. 
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koesteren van open zichten
Het behouden van de landschappelijke zichten is belang-
rijk voor de belevingswaarde van deze groene lob. op een 
aantal plekken moet daarom verankerd worden dat geen 
nieuwe bebouwing wordt toegevoegd. Het gaat hier om 
de onbebouwde stroken langs de grote Heimelinkstraat, 
Uilenstraat en rode aardestraat. ook het openhouden 
van de noordzijde van Turkyen/geerstraat is belangrijk, 
aangezien hierdoor vizieren op het landschap worden 
behouden op de koppen van de Uilenstraat en de 
Meesterstraat.
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Plankaart streefbeeld Klapperbeek & Spoor
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7. Totaalbeeld groene lobben

Dit totaalbeeld toont de zeven groene lobben uit het 
lobbenstadmodel met daarin de streefbeelden voor de 
drie noordelijke groene lobben uit deze studie. Het to-
taalbeeld hoe de groene lobben verknoopt kunnen raken 
met het stedelijk weefsel, niet alleen met de binnenstad, 
maar ook onderling. De kansrijke tracés zijn aangegeven 
voor het maken van groene routes, in eerste instantie van 
de binnenstad naar de groene lobben, maar ook verder 
het achterland in. ook is aangegeven hoe de groene 
lobben met een route aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden. Zo ontstaat de mogelijkheid voor een recreatief 
‘rondje Sint-Niklaas’. Zowel de groene spaken als ook 
het rondje Sint-Niklaas, vermijden zo veel mogelijk de 
drukke autowegen en vormen daardoor een waardevol 
complementair netwerk, waar prioriteit gegeven wordt 
aan fiets- en wandelveiligheid en -comfort. 

Het belang van de voorgestelde doorsteken en routes die 
in de afzonderlijke streefbeelden zijn besproken, wordt te 
meer duidelijk in dit totaalbeeld. Met dit totaalbeeld als 
basis, kunnen keuzes worden gemaakt die helpen het 
groen voor iedere inwoner van Sint-Niklaas gemakkelijk 
en aangenaam toegankelijk te maken.

Totaalbeeld groene lobben50
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8. Ten slotte

Het met terugwerkende kracht bijsturen van een verste-
delijkingstraditie is een enorme opgave. Zeker in een 
context waarin traditiegetrouw het eigen grondbezit do-
minant is en de kavelstructuur versnipperd is vraagt een 
ander verstedelijkingsmodel om een krachtige bijsturing 
van de stad en andere overheden. 

Deze streefbeelden bieden een concreet inzicht in de 
veelheid aan deelopgaven die zich aandienen. Het zal 
de kunst zijn hierin het juiste tempo te bepalen en het 
geschikte instrumentarium in te zetten. Deels zal het 
gaan om het ontlokken en bijsturen van private ontwik-
kelingen, maar deels zal ook de stad zelf initiatiefnemer 
moeten zijn.

Het veranderen van functies en het opleggen van lasten 
in het algemeen belang gaan nooit zonder particuliere 
weerstand. Toch zal dit onvermijdelijk zijn bij het krachtig 
uitbouwen van het lobbenstadmodel als duurzame 
basis voor de verdere ontwikkeling van Sint-Niklaas. een 
nieuwe balans tussen privé-initiatief en top-downplan-
ning tekent zich af.

Het maatschappelijk debat over de toekomstige ruimte-
lijke inrichting van Vlaanderen is hierbij een steun in de 
rug. of het nu gaat over een ‘bouwshift’, verhandelbare 
grondrechten, het optuigen van vervoersregio’s…, op 
vele fronten wordt gezocht naar een werkbaar alternatief 
voor de huidige planvormingspraktijk. 

Laat deze streefbeeldstudie een bijdrage zijn aan deze 
zoektocht, en een kader vormen tot verdere acties. 
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