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Bonsultordio, ute tuisse nis. ex milinterit L. 
Mariori cerrio, quo ute et public te, usci ina, 
oca dit gractus cutum incus. C. Quam terbi 
spic octurni hicavent es, nossent ebatius 
pos, quon neste ta, ceropublis enteris; C. 
Unternum tero vit. Ximo temus convo, si 
caela omnis, Cupio meisque cruderdium 
omnimus, cae noste nos huis redes iam ilicae 
non vit que inverce rferfes ta re consigit co 
etimod inte eto clem pra se nonsus. Qua 
dem etidena, omanum maion di facidius, 
catuit.
Forum dicatum abit L. Sima, quampes tiena, 
facerem ade nestra vigna, converi inc re 
coni iu quam hocchi, strum Rommovestri 
consupieri serfect atquam es horum teat, 
omac tiem ocriore, que hus Ad cute conum 
patrum ad conderit, ut veriosulin senatatum 
inprit, nit. Ver ut vit; incem sul tum senique 
clabena tustra nos me clesignostam 
coneque in Etra quem anum videm praes 
es morumus adhuciam, quam quo hillem 
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OMGEVING zoekt in elk project naast de ruimtelijke ook de maatschappelijke meerwaarde, en laat dit engagement 
doorsijpelen in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. De menselijke schaal van de projecten wordt door het 
ontwerpbureau doorgezet in het principe van coöperatieve samenwerkingen. Zowel inhoudelijk als procesmatig is 
collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerpteams vormen een netwerk van 
strategische allianties waarin disciplines zowel intern als extern op maat zijn samengebracht.
In de stad en ver daarbuiten pakt het in Antwerpen en Gent gevestigde onafhankelijke en multidisciplinaire ontwerpbureau 
OMGEVING complexe ruimtelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus aan. Daardoor kunnen ontwerpingrepen op 
een hoger schaalniveau direct worden getoetst op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice versa.
Sinds 1973 zijn niet alleen de projecten, maar ook de horizontale organisatiestructuur van OMGEVING gebaseerd op dia-
loog, samenwerking en kruisbestuiving. Meer dan vijftig ervaren en gedreven stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, 
ruimtelijk planners, architecten, ingenieurs, geografen, mobiliteitsdeskundigen, milieudeskundigen en net zo veel 
persoonlijkheden maken deel uit van de werkvelden Landscape architecture en Urbanism.
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1 ALGEMEEN

1.1 VERLOOP PARTICIPATIETRAJECT

Eind 2020 startte het proces voor de herinrichting van het dorpsplein Ten Bos in Nieuwkerken-Waas. Het ontwerp voor dit plein is tot stand te komen door middel van een participatief proces.
In de beginfase van het project werd een bevraging gelanceerd om het gebruik van het plein te capteren, alsook onderzoek naar de identiteit en de ruimere context in het bestaand woonweefsel. 
Op basis van deze resultaten is een workshop rond programma georganiseerd die resulteerde in drie ontwerpvoorstellen voor het dorpshart, twee scenario’s voor Nieuwkerkenstraat en een 
parkeeronderzoek. Uit de feedback van de workshop is een voorkeursontwerp of schetsontwerp uitgewerkt voor het dorpsplein en Nieuwkerkenstraat. Er zijn ook bijkomende parkeertellingen 
uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn online te raadplegen op de website van stad Sint-Niklaas.

1.2 INFOMOMENT SCHETSONTWERP

Het infomoment voor het schetsontwerp vond plaats op 22 juni 2022 op het dorpsplein. Bewoners kregen de kans om vragen te stellen aan ontwerpbureau (OMGEVING), het mobiliteitsbureau 
(SUUNTA) en de stadsdiensten. In totaal waren er ongeveer 85 bezoekers uit verschillende doelgroepen, nl. jongeren, ouderen, handelaars enz. Daarnaast was er nog de mogelijkheid om 
tot 30 juni 2022 te reageren op de plannen via het e-mailadres beleidsondersteuning@sint-niklaas.be. een 10-tal Nieuwkerkenaars maakte van deze mogelijkheid gebruik. Op de volgende 
pagina’s staan de banners en opmerkingen die we ontvangen hebben tijdens het fysiek infomoment alsook via mail
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Ten Bos heeft een rijke geschiedenis als centraal dorpsplein 
van Nieuwkerken. Met het ontwerp willen we aansluiten op de 
functies die het plein vroeger had en pikken we ook ruimtelijk 
aan op vroegere inrichtingen. Op die manier herstellen we 
Ten Bos tot een bruisende plaats, die aantrekkelijker is voor 
bewoners, bezoekers en passanten. 

Tijdens  het dorpsdebat werd duidelijk dat de inwoners van 
Nieuwkerken het dorpshart wensen om te vormen naar een 
aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsruimte, die ook rekening 
houdt met de uitdagingen voor het klimaat. Volgende elementen 
werden verwerkt in het schetsontwerp:

• meer groene ruimte met zitbanken
• spelprikkels en waterelementen
• speelse afwisseling van graszones en plantenborders
• fietsnietjes op verschillende plaatsen 

Er blijft voldoende ruimte voor de jaarlijkse  kermis, de 
bereikbaarheid voor ceremonie -wagens, hulpdiensten en 
verhuiswagens.
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Het dorpshart dient bereikbaar en toegankelijk te zijn. Daarom blijft er verkeer in beide 
richtingen in de Nieuwkerkenstraat. Langs één kant (van zuid naar noord) komt er op Ten Bos 
wel een gescheiden fietspad: zo hoeven fietsers niet meer tussen de auto’s te rijden als ze het 
lichtengeregeld kruispunt naderen. Dit kruispunt wordt omgevormd naar ‘vierkant groen’: dat 
wil zeggen dat de zachte weggebruikers (fietsers en voetgangers) in alle richtingen kunnen 
oversteken terwijl het gemotoriseerd verkeer rood heeft. Ook dit verhoogt de vekeersveiligheid. 

Op basis van het dorpsdebat en het mobiliteitsonderzoek werd het aantal parkeerplaatsen op 
het plein vastgelegd op 55 plaatsen. Een deel ervan is een ‘overloopparking’: die wordt enkel 
gebruikt op piekmomenten (bv. tijdens de schoolspits). 
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• Invoeren blauwe zone in een ruimer gebied
• Behoud parkeeraanbod Ten Bos als P&R school
• Alternatieve parking voor pendelaars Haven
• Alternatieve parkings voor langparkeerders 

PARKEERAANBOD TEN BOSNIEUWKERKENSTRAAT 
TWEERICHTINGSVERKEER

FLANKERENDE MAATREGELEN
• Combineren met netwerk via trage verbindingen
• Consequentere voorrangsregeling in Nieuwkerkenstraat
• Behoud zone 30
• Aanleg vrijliggend fietspad langs Ten Bos
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2 INPUT DEELNEMERS INFOMOMENT

2.1 SCHETSONTWERP DORPSPLEIN TEN BOS

INRICHTING

 - Voorstel van spelprikkels langs de noordelijke zijde van de kerk. De KLJ gebruikt deze 

plek frequent als ontmoetingsruimte.

 - Vraag om rekening te houden bij het inplanten van het hoppinpunt dat het zicht van ‘t 

Korennaer bewaard blijft

 - Vraag om rekening te houden met een plek voor de elektriciteitscabine van Fluvius, na 

de verbouwing van het hoekpand

 - Het verplaatsen van de Hemelboog wordt als positief ervaren. De kunstenaar van het 

beeld (Hugo Kairet) moet worden betrokken bij het verplaatsen van de Hemelboog 

 - Men staat positief ten opzichte van het verplaatsen van het Oud Strijders - monument. Al 

mag de nieuwe locatie geen donkere hoek creëren op het dorpsplein. Verder onderzoek 

rond de elektriciteits- en gascabine is ook nodig

 - Vraag om de historische kapel te integreren. Nu is dit met klinknagels gedaan

 - Suggestie om het oude stempellokaal van de stad af te breken. Het stempellokaal wordt 

echter momenteel gebruikt als bergruimte voor de BOD

 - Suggestie om de urinoirs af te breken en te vervangen door een toegankelijk m/v/x-toilet 

(ingewerkt in het hoppinpunt)

 - Vraag naar wie verantwoordelijk zal zijn voor het beheer van het groen, de waterelementen 

en de openbare toiletten

 - Vraag om de heemkundige kring te betrekken bij de archeologie (in 2004-2005 zijn 

onder het kruispunt resten van een kapel gevonden die nog niet volledig is opgegraven)

 - Vraag om rekening te houden met de kermisopstelling

GROEN EN BLAUW

 - Positief over het maximaal behoud van de bomen 

 - Discussie over de boom op de hoek van de Nieuwkerkenstraat en Vrassenestraat. Dit 

zorgt voor een extra groenaccent, maar moet nog nagekeken worden in functie van 

bochtstraat lijnbussen en vrachtwagens. Verder zijn de bewoners op de hoek ongerust 

over de vermindering van daglichttoetreding

 - Het waterelement als fonteinen op het kerkplein wordt als positief ervaren. Bijkomend 

voordeel dat deze kunnen worden uitgezet als events plaatsvinden op het kerkplein. 

 - Suggestie voor een waterpomp, er zou vroeger één hebben gestaan

 - Onderzoek is nodig naar de grondwaterstand

 - Vraag om de regenwaterriolering rond de kerk te bekijken
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2.2 MOBILITEIT EN PARKEREN

FIETSERS

 - Het gescheiden fietspad naar het kruispunt wordt als positief ervaren

 - Suggestie om het gescheiden fietspad langs Nieuwkerkenstraat achter de bestaande 

bomen te leggen en te combineren met het wandelpad

 - Suggestie van meer opstelruimte voor de fietsers die staan te wachten op het gescheiden 

fietspad aan het verkeerslicht

 - Voldoende fietsnietjes voorzien en geclusterd verspreiden op het plein, 

      bv. aan de bushalte, t.h.v. Eethuis Den Brave, aan het kerkplein enz.

NIEUWKERKENSTRAAT

 - Positieve reacties bij het voorstel van ‘vierkant groen’. Verder onderzoek naar opstelling 

verkeerslichten is nodig

 - Vraag als het ‘vierkant groen’ enkel tijdens de piekmomenten of de hele dag door zal 

worden ingezet

 - Suggestie voor een verkeersplateau in de Nieuwkerkenstraat als verkeersremmende 

maatregel

 - Mobiliteitsingrepen gaan niet ver genoeg, door de tweerichting te behouden in de 

Nieuwkerkenstraat blijft er veel verkeer en lawaai

 - Suggestie voor flitscamera’s

PARKING

 - Vraag naar enkele parkeerplaatsen voor andersvaliden of hulpdiensten t.h.v. Café t’Durp 

en bijhorenden feestzaal

 - Verdeelde meningen over het al dan niet behouden van de 6 parkeerplaatsen tussen 

kerk en bomendreef 

 - Suggestie om de parking helemaal in halfverharding of waterdoorlatende verharding 

(grasbetontegels) te realiseren

 - Vraag om rekening te houden met de dienstingang van de kerk

 - Vraag om de mogelijkheid van een buurtparking (vaste plaats voor bewoners), waar de 

garageboxen staan achter de kerk, te bekijken

 - Verdeelde meningen over de duur van het kortparkeren 

 - Verduidelijking tot waar de blauwe zone precies reikt en hoe lang men zal mogen 

parkeren

 - Vraag als men zal moeten betalen voor bewonerskaarten

 - Vraag naar het behoud en uitbreiding (of voorbereiding) van het aantal laadpalen
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CIRCULATIE

 - Auto’s vermijden in de zuidelijke doorsteek en op het kerkplein, indien gewenst enkel 

toegankelijk maken voor ceremoniewagens d.m.v. wegneembare paaltjes,...?

 - Vraag om het vrachtverkeer weg te houden uit Nieuwkerken-Waas

 - Terugdraaibeweging onderzoeken van vuilniswagens die Ten Bos inrijden. Ze keren nu 

achter de kerk

ANDERE

 - Vraag om bestaande trage wegels toegankelijker te maken en ook veiligheid bij het 

aantakken op de rijbaan te verhogen

 - Nood aan handhaving bij de flankerende maatregelen

 - Vraag naar maatregelen buiten de scope, voornamelijk in de Peperstraat en OLV Ten 

Bos

 - Bezorgdheid rond elektrische laadmogelijkheden tijdens de werken
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