
masterplan publieke ruimte
Stad Sint-Niklaas 1

Masterplan publieke ruiMte
definitieve versie



STRAMIEN, Architectuur en Ruimtelijke Planning cvba.   2 april 2014

inhoudsopgave

masterplan publieke ruimte sint-niklaas

stadsvisie

hoofdstad Marktstad

praktische deeltheoretisch kader

woonstad

speelweefselplan

lichtplan (eventueel)

Mobiliteitsplan

strUctUUrplan

groenplan

dorpslus

invalswegen woonwijkencultuur - en 
kernwinkelgebied

N-Z verbinding
ambities & uitgangspunten

compacte lezing

concepten

thematische publieke ruimte elementen

het statuut, de aanleiding en de inhoud van het 
masterplan

N70

gebrUiksMatrix
materialen & principes

randvoorwaarden
lezing

visie en doelstellingen
richtlijnen



masterplan publieke ruimte
Stad Sint-Niklaas 3

inhoUdsopgave 2
De publieke ruimte 5
Leeswijzer 7

waaroM dit Masterplan? 8
Aanleiding 9
Beeldkwaliteitsplan publieke ruimte, masterplan publieke ruimte of integraal plan publieke ruimte? 10
Een handzaam beleidsdocument met concrete uitwerkingen 11

aMbities van dit Masterplan pUblieke rUiMte 12
Samenhangend en herkenbaar 12
Identiteit als vertrek- en eindpunt 13
Vergroening van de stad 13
Duurzaamheid en klimaat 14
Eenvoudig en beheersbaar 15
Betaalbaar en functioneel 15

verkenning sint niklaas 16
Arc Deco, Art Nouveau, Nieuwe Zakelijkheid 19
Materiaal-verkenning: de Sint Niklase klinkers 21
Meubilair-verkenning: het Sint-Niklase paaltje 23
Kleurverkenning 25

historische lezing 26

concept: de 3 deling 28
De sfeervolle MARKTstad 31
De herkenbare HOOFDstad  33
De aantrekkelijke WOONstad 35

theMatische pUblieke rUiMte eleMenten 36
Dimensionering 37
Typeprofiel 39
Kleur 41
Vormentaal 43
Structureren van elementen 43
Algemene spelregels bomen 47
Inrichting blinden en slechtzienden 49
Sint-Niklaas verlichting 50
Bijzondere omgevingen 52

Matrix  54

hoofdstad 56
Invalswegen 58
N70 80
Dorpslus 98

Marktstad 112
Cultuur- en kernwinkelgebied 114
Noord-zuid verbinding 136

woonstad 152
Stedelijke woonwijken 152



STRAMIEN, Architectuur en Ruimtelijke Planning cvba.   4 april 2014

verwondering

plek waar stedelijke cultuur 
wordt gevormd

tijd en ruimte

plek van ontmoeting

‘verblijfs’ kwaliteit

herkenning

beweging en stilstand

sociale dynamiek
collectieve geschiedenis

gevoel van welbehagen

harmonisch en dissonant

Romain De vidtspark, Sint-niklaas



masterplan publieke ruimte
Stad Sint-Niklaas 5

gevoel van welbehagen

Een onderscheid dat soms onopvallend is, niet steeds 
ambitieus aanwezig hoeft te zijn en ook gevonden 
kan worden in de voegen van de stad. Op plaatsen en 
wijzen die op het eerste zicht niet zo vanzelfsprekend 
en alledaags zijn. Het zijn immers in de eerste plaats 
de mensen die samen de stad maken. Dit alles mooi 
weergegeven in het gedicht ‘Pleinvrees’ van Tom Lanoye 
als laatste afsluitende tekst opgenomen in dit document. 

Stramien, april 2014

de publieke ruimte

De geschiedenis van een stad laat zich lezen in haar 
publieke ruimte; het is de plek waar de stedelijke cultuur 
wordt gevormd en zich op haar meest complexe manier 
toont.

Een ruimte afgebakend door de juridische grens tussen 
privaat en openbaar, met alle voordelen en contradicties 
die daar rond kunnen ontstaan. Een gedeelde ruimte 
waar specifieke regels gelden om het gebruik ervan zo 
vlot en veilig mogelijk te laten verlopen met het oog op 
het algemeen belang. Een plaats voor een veelheid aan 
contrastrijke begrippen zoals; beweging en stilstand, 
rust en actie, individueel en collectief, herkenning 
en verwondering, hard en zacht, oud en jong, open 
en gesloten, harmonisch en dissonant, … Het is de 
ruimte waar laag na laag de menselijke cultuur wordt 
neergeschreven en herschreven. Vandaag sneller dan 
ooit tevoren. 

In een samenleving waarin de ‘digitale’ publieke ruimte 
via sociale media en e-commerce steeds meer functies 
overneemt van de ‘traditionele’ publieke ruimte wordt 
de publieke ruimte voor het eerst aangetast in haar 
meest elementaire vorm. De publieke ruimte is niet 
langer de enige plaats waar (spontaan) contact vrij kan 
plaatsvinden en dus geschiedenis gemaakt wordt. Toch 
blijft zij de enige plek waarin spontaan en ongepland 
ontmoeting in tijd en ruimte kan plaatsvinden. De plaats 
waar mensen individueel of collectief kunnen bewegen 
en reageren op een directe fysieke impuls, elkaar of de 
omgeving waarin ze vertoeven.

Publiek domein moet in de eerste plaats een plek van 
ontmoeting kunnen zijn. Een plaats ook waar mensen 
zichzelf (h)erkennen in de collectieve geschiedenis die ze 
samen geschreven hebben en schrijven. Het is in deze 
vorm dat het publieke domein kansen moet bieden 
aan de gebruiker (resident of bezoeker) om door toe-
eigening in strikt mentale en tijdelijke zin een bijdrage 
te leveren aan die geschiedenis. De ‘verblijfs’kwaliteit 
en herkenning is dus erg belangrijk. een gevoel van 
welbehagen kan de nodige sociale dynamiek op gang 
brengen die de ene stad onderscheidt van de andere. 
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Dendermondsesteenweg, Sint-niklaas
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leeswijzer

Het voorliggende document is opgebouwd uit een theoretisch 
kader en een praktisch hanteerbaar systeem. 

Het theoretische kader omvat;

•	 Een inleidend eerste deel dat ingaat op het 
masterplan zelf; de aanleiding voor de opmaak, het 
statuut en de inhoud van het plan. 

•	 Het tweede deel licht de ambities van het masterplan 
toe en formuleert de algemene uitgangspunten voor 
de ontwikkeling van de publieke ruimte.

•	 Een derde deel vormt een verkenning van de 
eigenheid van de publieke ruimte van Sint-Niklaas en 
gaat op zoek naar het specifieke van de stad.

•	 Een vierde deel omvat een compacte historisch/
landschappelijke lezing van de stad Sint-Niklaas in 
functie van een volgend deel waarin het concept 
wordt toegelicht dat in dit masterplan gehanteerd is.

Het concept vormt de overgang naar het meer 
praktische deel dat ingaat op de algemeen bruikbare 
ontwerprichtlijnen voor de gebiedsgerichte inrichting 
van de publieke ruimte. 

Voorafgaand aan het praktische deel worden 
verschillende overkoepelende inrichtingsprincipes, zoals 
meubilair, kleurgebruik, dimensionering, verlichting, … 
toegelicht en verklaard die in het praktische deel worden 
toegepast en verfijnd.

De matrix die daarbij gehanteerd wordt vormt een 
overzichtelijke conclusie van hoe het theoretische concept 
zich vertaalt in praktische inrichtingsuitgangspunten die 
hierna vertaald worden in richtlijnen.

Het praktische deel is gebiedsgericht opgevat en 
concretiseert, verfijnt en toetst de ambities vanuit het 
theoretische kader. 

Omdat de dynamiek van de stad, nieuwe technieken 
en gewijzigde inzichten voortdurend om bijstelling van 
dit document vragen, is dit praktische deel van het 
masterplan opgezet als een flexibel maar makkelijk 
hanteerbaar bladensysteem dat altijd kan worden 
aangevuld.

Aangezien verschillende structuurbepalende delen van 
Sint-Niklaas recent reeds werden aangepakt, spitst het 
praktische deel zich concreet toe op een aantal nog niet 

uitgewerkte onderdelen: de stedelijke invalswegen, een 
langetermijnvisie voor de N70, de dorpslus-structuur, een 
streefbeeld voor de N/Z barrière, het kernwinkelgebied 
en een huisstijl voor de stedelijke woonwijken. 

Deze vragen zijn van een uiteenlopende schaal en 
complexiteit, maar volgen per concreet studieonderdeel 
zo veel mogelijk volgende opbouw:

•	 De randvoorwaarden geven een inzicht op de 
relevante visies die reeds spelen op een bepaald 
studieonderdeel.

•	 De lezing van de plek vertrekt vanuit de beleving van 
het studieonderdeel

•	 De visie reageert op de lezing en vat de uitgangspunten 
voor de hierna uitgeschreven richtlijnen kort samen 
vanuit het concept uit het theoretische kader. 

•	 De richtlijnen bevatten inrichtingsprincipes of 
spelregels, variaties op principes, materialen en 
technische details. 

Dit boek is adviserend voor het beleid inzake 
publieke ruimte en kwam tot stand dankzij de intense 
samenwerking met de stad in de vorm van werkgroepen 
publieke ruimte (dienst ruimtelijke ordening, dienst 
mobiliteit, milieu, patrimonium, technische dienst, 
groendienst, jeugddienst, verkeerspolitie en brandweer, 
aangevuld met dienst economie en monumentenzorg). 
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WaaroM dit 
Masterplan?

Mercatorstraat, Sint-niklaas
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aanleiding
Dit document is ontstaan vanuit de wens van de 
stad Sint-Niklaas om een globale visie op te stellen 
voor de publieke ruimte op haar grondgebied. De 
inrichting van de publieke ruimte gebeurt nu vaak ‘ad 
hoc’, met een uiteenlopende vormentaal en evenveel 
inrichtingsprincipes als gevolg.1

De vaststelling dat een kwalitatieve publieke ruimte 
essentieel is om van de stad een aangename plek te 
maken om te wonen, te werken en te verblijven, vraagt 
om een visie die bijdraagt aan de herkenbaarheid en 
identiteit van de publieke ruimten van Sint-Niklaas. 

1  Gebaseerd op bestek Stad Sint-Niklaas - Opmaak masterplan 
publieke ruimte: aanstellen studiebureau
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Een ‘Beeldkwaliteitsplan’ (BKP) legt de beeldkwaliteit 
van de publieke ruimte vast voor een bepaald gebied 
en kan onderdeel vormen van een masterplan. Zo is in 
Mechelen gekozen voor een BKP voor de binnenstad 
waarin materialen en principes worden gebundeld over 
de inrichting van de publieke ruimte. 

Voor een ‘Integraal plan publieke ruimte’ bestaat geen 
omschrijving, maar dit is de naam van het plan dat 
werd opgemaakt voor de Gentse publieke ruimte. Het 
vertrekt van een methodiek voor het opstellen van 
inrichtingsplannen. In een eerste verkennende deel 
werd de stad Gent ingedeeld in gebiedscategorieën 
op basis van ontwikkelingsperiodes. Aan deze 
categorieën zijn uitgangspunten gekoppeld die ingaan 
op de inrichting. Een tweede deel bevat de uitwerking 
ervan en zet in op de gebruikers en elementen van de 
publieke ruimte (Richtlijnen Openbaar Domein) waaraan 
dimensioneringen worden opgehangen. 

beeldkwaliteitsplan publieke ruimte, masterplan 
publieke ruimte of integraal plan publieke ruimte?

In Sint-Niklaas is gekozen voor de titel ‘Masterplan’ omdat 
het plan vertrekt vanuit een grootschaliger geheel dat uit 
verschillende bouwfasen of projectonderdelen bestaat. 
De uitwerking van een masterplan gaat meestal over in 
een stedenbouwkundig plan met VO (voorontwerp) en 
DO (definitief ontwerp) en uitvoering van het ontwerp. 
In Sint-Niklaas is gekozen om na de grootschalige visie en 
uitgangspunten over te gaan naar een concrete toetsing 
op basis van een plekgerichte vraagstelling, waar 
ontwerprichtlijnen uitmonden in aanbevelingen. Of 
met andere woorden ‘een handzaam beleidsdocument 
met concrete uitwerkingen’, ontstaan uit verschillende 
praktijkoefeningen. 
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Sint-Niklaas is een stad met ambitie, zo blijkt uit de vele 
plannen die reeds zijn opgemaakt: het Structuurplan 
(2006), het Mobiliteitsplan (2002), het Speelweefselplan 
(2012) en het Groenplan (2011) werden reeds 
goedgekeurd. Eén voor één inspirerende documenten 
om het Masterplan Publieke Ruimte (MPR) op te bouwen.

Een MPR is geen letterlijke vertaling van bestaande 
beleidsplannen. Meer nog dan een Groenplan of 
een Structuurplan onderscheidt het zich door het 
ontwerpend onderzoek dat er aan voorafgaat. In die zin 
onderscheidt een MPR zich door de extra ontwerplagen 
die er aan toegevoegd worden. Een Masterplan Publieke 
Ruimte heeft dus ook een belangrijke esthetische insteek 
en doet uitspraken over zaken als harmonie en eenheid 
en interpreteert daarbij plekken en sferen. Er wordt een 
antwoord gezocht naar de wijze waarop mensen de stad 
gebruiken, ervaren en lezen.

Naast de louter praktische interpretatie doet het MPR 
ook uitspraken over de samenhang van ruimten. 
Vertrekkende vanuit een sterke en brede visie die wordt 
gedragen door sterke concepten, wordt de gelaagde 
materialisering (verharding, groen, meubilair,…) 
uitgewerkt. 

Het MPR is niet het finale antwoord op alles. De 
inrichting van een publieke ruimte zal altijd gemaakt 
worden aan de hand van overwegingen, afwegingen 
en ontwerpbeslissingen. Dit document heeft niet de 
pretentie de enige echte oplossing te omvatten, elk 
ontwerp is immers een zoektocht naar de meest geschikte 
oplossing. De inrichting van de publieke ruimte is heel 
specifiek afhankelijk van verschillende normen, eisen 
en verwachtingen zoals brandweer, verkeersveiligheid, 
wegbeheer, technische ontwikkelingen, … . In de praktijk 
zal blijken dat elke situatie wel zijn beperkingen heeft. 
Dit handboek geeft richtlijnen naar materialisering en 
profilering/dimensionering en biedt zo handvaten die 
er mee voor zorgen dat de stad meer leesbaar wordt en 
meer samenhang vertoont. 

Kortom, het Masterplan Publieke Ruimte vormt een 
beschrijvend kader voor de toepassing van materialen en 
elementen, details en inrichtingsprincipes. “Het vormt 
een document dat ten dienst staat van elke stadsdienst 
en ontwerper die opereert in de publieke ruimte van 
Sint-Niklaas. Het eindbeeld is een samenhangend beeld 
in een consequent geheel2”. Het tracht in die zin eerder 
begeleidend dan normerend te zijn. 

Een handzaam beleidsdocument met zes stedelijke 
onderdelen:

•	 de STEDELIJKE INVALSWEGEN, voorstel inrichting 
poorten tot kernstad;

•	 de N70, langetermijnvisie als groene stadsboulevard 
en ruimtelijk concept stadsknooppunten en 
stadspoort (Fabiolaplein);

•	 de DORPSLUS, voorstel inrichting poorten tot 
dorpskernen;

•	 een voorstel voor de herinrichting van het 
KERNWINKELGEBIED en CULTUURZONE;

•	 een streefbeeld om de noord-zuid barrière weg te 
werken ter hoogte van de SPOORVIADUCT van de 
kernstad;

•	 Huisstijl stedelijke WOONWIJKEN en de 
wijkontsluitingswegen.

2  Bron: bestek Stad Sint-Niklaas - Opmaak masterplan publieke 
ruimte: aanstellen studiebureau

Een handzaam beleidsdocument met concrete 
uitwerkingen
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aMbities van dit 
Masterplan publieke 
ruiMte

De samenhang en herkenbaarheid van de publieke ruimte 
verbeteren is de hoofdambitie van het masterplan. 

Om een samenhangende publieke ruimte te realiseren 
wordt ingezet op: 

•	 een samenhangend materialenpallet en beplanting, 

•	 vormelijk samenhangend meubilair,

•	 verbijzonderende inrichtingsprincipes voor 
wegprofielen en bijzondere plekken in Sint-Niklaas. 

Deze onderdelen worden gebiedsgericht gespecifieerd 
zodat dit alles ook de gewenste leesbaarheid van 
de stad oplevert of m.a.w. een afstemming vormt 
van de inrichting op de functie van de plek. In het 
kernwinkelgebied gelden dus andere principes dan in 
woongebieden en langs invalswegen.

Omdat de binnenstad niet in één fase wordt aangelegd, 
is het goed deze leidraad blijvend te volgen zodat ook op 
lange termijn het volledige stadsbeeld meer coherentie 
vertoont. 

samenhangend en 
herkenbaar
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Voor de samenhang is inspiratie gezocht in de identiteit 
van de kernstad en de omliggende dorpen, zoals die 
doorheen de geschiedenis groeide. Vandaar dat er 
gestart wordt met een lezing van de historische evolutie 
van Sint-Niklaas om zicht te krijgen op de synchrone 
evolutie van de stad. Het uitgebreide patrimonium Art 
Deco, Art Nouveau en Nieuwe Zakelijkheid wordt gezien 
als een volgend kenmerk van identiteit. Maar ook de 
lezing van toegepaste materialen en elementen wordt 
bekeken naar bruikbaarheid binnen deze identiteit. 

Het materialenpallet dat reeds werd toegepast is 
echter te veelzijdig en afwijkend om een eenduidige en 
herkenbare stadsstijl te definiëren. Wanneer ontwerpers 
van publiek domein in de toekomst zoeken naar de juiste 
bouwstenen (verharding, boordstenen, goten, kolken, 
straatmeubilair, verlichting, …), is het belangrijk dat zij 
kiezen uit een vastgelegde ‘families van materialen’. 

Een coherent materialenpalet bepaalt uiteindelijk in 
hoge mate de huisstijl en dus de identiteit van sint - 
niklaas. De bouwstenen moeten qua vorm, sfeer, kleur, 
textuur en materiaal bij elkaar passen. 

Om de beoogde ruimtelijke samenhang te bekomen 
wordt ook sterk ingezet op vergroening. De gewenste 
groenstructuur is reeds uitvoerig en uitputtend 
beschreven in het groenplan. Het MPR legt groenprincipes 
vast die de gewenste samenhang en atmosfeer van de 
publieke ruimte ondersteunen. Er wordt daarbij ingezet 
op: 

•	 Het maximaal behoud van waardevolle bomen in het 
openbaar domein en waar mogelijk ook op privaat 
terrein, want bomen maken onlosmakelijk deel uit 
van een gezonde stadsecologie;

•	 Een boom planten is een keuze voor lange termijn. 
Indien die wordt gemaakt zal ook rekening moeten 
worden gehouden met ondergrondse infrastructuur 
en een correcte standplaatsvoorbereiding. Het 
devies luidt: beter geen boom, dan een boom die 
niet optimaal kan groeien;

•	 Groen als structuurbepalend element. Zo zijn 
laanbomen sterk ruimtelijk verbindend en dus 
uitermate geschikt om continuïteit of structuren te 
benadrukken;

•	 Kleine groenelementen met een maximaal effect 
vormen plekken van rust en bezinning. Ondanks hun 
intensiever onderhoud worden ze erg gewaardeerd 
in de stad. Steden als Amsterdam en Parijs bewijzen 
dat dit ook in een stedelijk milieu mogelijk is;. 

•	 Binnen een welafgemeten materialenpakket is 
het groen, naast verharding, het meest duurzame 
element om hittestress in steden te verminderen. 
De ambitie bestaat er in om in Sint-Niklaas zo veel 
mogelijk (her aan te leggen) verharde ruimte in de 
schaduw van een boom te zetten, om opwarming 
van het verharde oppervlak te beperken. Dit kan de 
temperatuur in de binnenstad al snel enkele graden 
doen afnemen.

De veelheid aan geschikte inheemse planten en bomen 
wordt uiteraard gekozen in functie van de gebruikelijke 
randvoorwaarden zoals hoogte, breedte, vruchtdracht, 
ziektegevoeligheid, standplaats,… maar moet ook in 
functie van de ruimtelijke sfeerzetting en afbakening 
gekozen worden.

Identiteit als vertrek- en 
eindpunt

Vergroening van de 
stad
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De thema’s duurzaamheid en klimaat tellen verschillende 
facetten die in dit plan als vanzelfsprekend worden 
gehanteerd:

•	 Naar kwaliteit: maximaal gebruik van herbruik-
materialen, streekeigen materialen en materialen 
met lange gebruiksverwachting;

•	 Naar onderhoud: hierbij wordt uitgegaan van de 
principes uit de ‘Pesticidetoets’ en eenvoudig 
algemeen onderhoud;

•	 Naar gezondheid: tijdens plaatsing en verwerking 
ervan, 

•	 Naar klimaat: zo wordt ernaar gestreefd om zo weinig 
mogelijk verharding toe te passen, indien dit toch 
nodig is zoveel mogelijk verharding in de schaduw 
van groen te plaatsen, en daarnaast wordt in het 
MPR kwalitatief groen op verschillende manieren 
gestimuleerd,

•	 Naar kwantiteit: er wordt steeds gestreefd zo weinig 
mogelijk verharding aan te brengen. Dit beperkt de 
kosten en maximaliseert de uitwisseling van lucht en 
water met de ondergrond.

duurzaamheid en 
klimaat
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Het masterplan deelt het grondgebied op in zoneringen 
die duidelijk aangeven welke gebieden aangelegd worden 
met welke materiaalgroepen, elementen en principes. 
Niet elke plek in de stad of dorp vraagt eenzelfde 
investering. Belangrijke plaatsen of centrumstraten 
krijgen doorgaans een duurdere inrichting en minder 
belangrijke straten een goedkopere. Deze categorisering 
houdt geen ruimtelijk waardeoordeel in, maar geeft wel 
de mogelijkheid bepaalde plekken te accentueren, onder 
de aandacht te brengen en de investeringskost vooraf te 
bepalen.

De voorgestelde materiaalfamilies houden rekening met 
de verkeersintensiteit en de verschillende gebruikers van 
de straat, voor een bepaalde toepassing, straat of plek 
worden steeds geschikte materialen gekozen. 

De gekende vrijheid van private expressie is in Vlaanderen 
erg groot (bv. de veelheid van bouwstijlen in één bepaalde 
straat) en de uniformiteit van het openbaar domein is 
dan een voorwaarde om eenheid, rust en samenhang te 
brengen in die veelheid van architecturale impressies. 
Een uniforme aanleg kan ook een middel zijn om de 
beeldwaarde van belangrijke gebouwen te verhogen 
of infrastructurele barrières te overbruggen en zelfs 
te verzachten. Omgekeerd wordt het publiek domein 
strategisch en opvallend ingezet om juist leven in de 
straat te krijgen: fonteinen, spel- en sportinfrastructuur 
en ook kleinere publieke functies worden hier vaak voor 
ingezet.

Door het materialenpalet in de toekomst te 
vereenvoudigen, wordt het beheer van het publiek 
domein vereenvoudigd en daarmee gerentabiliseerd. 
Er is ook minder materiaalstock en opslag noodzakelijk 
voor herstellingen bv. nutsmaatschappijen kennen 
het materiaal en de plaatsingen ervan, …. Een vorm 
van standaardisatie dringt zich dus op, dit hoeft 
geen verschraling te betekenen. Beheer is ook 
gebiedsafhankelijk. Zo is het in een gebied met veel 
ondergrondse voorzieningen nuttig om opbreekbare 
materialen te kiezen. 

Eenvoudig en 
beheersbaar

betaalbaar en 
functioneel
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verkenning 
sint niklaas
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Het bestaande culturele erfgoed van sint – niklaas, het 
uitgebreide patrimonium aan Art Nouveau, Nieuwe 
Zakelijkheid en Art Deco, leverde inspiratie bij de 
uitwerking van dit masterplan. Enkele markante 
voorbeelden daarvan zijn de bijzondere woonhuizen in 
de omgeving van de M. Stillemansstraat, maar ook het 
Sint-Jozef-Klein-Seminarie of de Broederschool in de 
Nieuwstraat getuigen van de rijkdom en gevoel voor 
detail in deze gebouwen. Deze verfijning vraagt om een 
verfijnd antwoord in de publieke ruimte. 

Concreet werd geopteerd om voor Sint-Niklaas een 
specifiek detail te verwerken dat verwijst naar dit 
cultureel erfgoed. Zo wordt de Art Deco-geschiedenis 
van de stad een uniek icoon en keurmerk voor de stad. 
Dit detail kan in het meubilair of signalisatie toegepast 
worden en zo deel uitmaken van de ‘citybranding’ van 
Sint-Niklaas.

Een unieke ‘patrimonium-tegel’ maakt deel uit van de 
thematische toeristisch recreatieve wandeling van de 
stad. Deze tegel kan de bestaande Art Deco-wandeling 
animeren en duiden. 

Het patrimonium speelde ook een belangrijke rol bij de 
afbakening van de MARKTstad.

Arc deco, Art Nouveau, 
nieuwe Zakelijkheid
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Materiaal-verkenning: 
de sint niklase klinkers
Sint-Niklaas heeft een recente geschiedenis van 
strategische stadsaccupunctuur. De afgelopen jaren 
is er heel wat geïnvesteerd in de Grote Markt, het 
Stationsplein en de Stationsstraat. Een vluchtige lezing 
van de stad leert dat deze ontwikkelingen de stad wel 
van een individuele kwaliteitsimpuls voorzien, maar 
slechts in beperkte mate op elkaar zijn afgestemd, dit 
lappendeken van profielen, materialen en meubilair 
draagt dan ook niet bij tot een coherent stadsbeeld. De 
sequentie van opeenvolgende ruimtes is te bruusk. De 
bestaande fragmentering van de openbare ruimte doet 
afbreuk aan de unieke ruimtelijke karakteristieken van 
de binnenstad.

Bij het zoeken naar een nieuw vereenvoudigd 
materialenpalet werd rekening gehouden met de 
bestaande of recentelijk geplaatste materialen en 
elementen. Zij vormen de basis van het palet waarmee 
ook in de toekomst gewerkt zal worden. 

De streekeigen gebakken klinkers werden reeds vaak 
gebruikt in de binnenstad, dit materiaal kan dan ook niet 
ontbreken in de materialenlijst. 

Op een aantal bijzondere plekken in de stad werden 
klinkers in blauwe hardsteen toegepast. Ondanks het 
kleur- en textuurverschil combineert dit materiaal 
mooi met gebakken klinkers. Doordat arduin makkelijk 
te bewerken is leent het zich ook uitstekend voor 
detailleringen in lineaire elementen en meubilair. 
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Meubilair-verkenning: 
het Sint-Niklase paaltje
In het verleden is gebruik gemaakt van een gigantische 
meubilaris met een zeer diverse vormentaal. Vandaag 
wordt er steeds per project meubilair gekozen en 
is de vormelijke samenhang op stadsniveau zoek. 
Straatmeubilair kan de leesbaarheid en identiteit van de 
stad nochtans bevorderen. 

De zoektocht naar eenheid en eenvoud vertrekt 
vanuit inspirerende elementen zoals het Sint-Niklase 
parkeerpaaltje. Dit paaltje inspireerde ons voor het 
nieuwe straatmeubilair en werd opgenomen in het 
nieuwe straatmeubilaris. Het parkeerpaaltje, vervaardigd 
door de eigen stadsdiensten, is eigen aan Sint-Niklaas. 
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 Grote Markt en Stationsplein 

RVS AKZO900 Sand blasted

 Stationsstraat 

RAL 7021
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Kleurverkenning
Het straatbeeld toont momenteel een veelheid 
aan kleurstellingen, die zorgen voor een druk en 
onsamenhangend beeld in de publieke ruimte. 

In Sint-Niklaas wordt nu vaak gewerkt met kleuren die 
vasthangen aan leveranciers, maatschappijen, diensten 
en bedrijven. In steden zoals Brussel (groen), Antwerpen 
(stadsgrijs), Gent (donkerblauw), Mechelen (RAL 7013 – 
bruin grijs), ... blijkt het al een aantal jaren mogelijk om een 
uniforme kleur op te leggen voor verlichting, bushaltes, 
vuilbakken, paaltjes en in bijzondere gebieden zelfs voor 
de kasten (bijv. kasten Driekoningenstraat te Antwerpen) 
en installaties van de diverse nutsmaatschappijen. Bij 
grotere afnames van eenzelfde leverancier/product blijkt 
hier vaak ook geen meerprijs aan verbonden.

De zoektocht naar een Sint-Niklase kleur vertrekt vanuit 
de kleuren die reeds aanwezig zijn: inox, antraciet, grijs 
en gegalvaniseerd staal vormen de hoofdtonen. De 
analyse van een aantal recente projecten toont in detail 
met welke kleuren werd gewerkt.

De Grote Markt en het Stationsplein hebben vergelijkbare 
materialen maar omvatten een spectrum aan kleuren:

•	 RVS: vuilbakken, paaltjes, fietsbeugels en op het 
Stationsplein ook boomroosters

•	 Schréder AKZO GREY900 (Sand Blasted): 
verlichtingsmasten, 

•	 Gegalvaniseerd staal: vlaggenmasten, 

•	 Licht grijs: reclame, bewegwijzering, luifels en 
stadsplanborden 

•	 Antracietgrijs: verkeersborden, parkeerautomaten 
en bloembakken

•	 Wit: stalen balustrade aan Stationsplein
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Voor de historische lezing worden de verschillende 
tijdslijnen: 1775, 1865, 1960 en heden naast mekaar 
geplaatst en op hun belangrijkste ontwikkelingen 
geanalyseerd.

Sint-Niklaas is ontstaan als ‘dries’ op het kruispunt van 
belangrijke verbindingen en groeide verder langs deze 
infrastructuren door de bloei als handelscentrum. Dit 
was te danken aan de vlasteelt en wolproductie. Het 
landschap kenmerkte zich in die periode door een kleine 
percelering en verspreide kernen. 

De komst van het spoor zorgde ervoor dat Sint-Niklaas 
uitgroeide tussen het station en de Grote Markt. Later 
kwamen er ook uitbreidingen ten noorden van het spoor 
die echter nooit dezelfde binding kregen met de zuidzijde 
van het spoor. 

De aanleg van de E17 veroorzaakte dan weer een 
ommezwaai, waardoor de oriëntatie van de stad meer in 
de zuidelijke richting evolueerde.

 1775 

?

 1850  1950 

Sint-Niklaas ontbeert sterke landschappelijke 
identiteitsdragers zoals de ligging aan een stroom 
of rivier (Lokeren), een binnenstedelijke water- of 
vestingstructuur (Mechelen en Lier) die het stadsbeeld 
dragen. Sint-Niklaas is dan ook steeds verder blijven 
uitdeinen langs zijn infrastructuren, zonder beperking 
door natuurlijke, juridische of militaire grenzen. Door 
haar brede spreiding heeft de stad veel contactpunten 
met het omliggende landschap. (zie dorpslus) 

Sint-Niklaas ooit als MARKTstad ontstaan (zie eerste 
beelden van Grote Markt Sint-Niklaas) werd steeds 
aantrekkelijker als WOONstad. Die woonomgeving 
moest echter ook bereikbaar blijven voor de ruimere 
omgeving. Zo ontstonden de spoor- en steenwegen en 
werd de stad steeds belangrijker als HOOFDstad.
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Op basis van de functie worden er vandaag drie 
entiteiten herkend; de MaRKtstad, de hOOFDstad en de 
WOOnstad. Deze indeling is gebaseerd op gebruik en 
niet op een ruimtelijke lezing. 

elke identiteit heeft een eigen historisch-functioneel 
kader, een eigen ruimtelijke weerslag in de stad en een 
eigen beeld en vormentaal waarop het masterplan 
inspeelt. Deze drie stedelijke functies dragen de 
basisbehoeften en mogelijkheid voor een goede en 
aantrekkelijke stedelijkheid in zich. voor elke identiteit 
wordt een doelstelling geformuleerd.

: de HOOFDstad

: de MARKTstad

: de WOONstad
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Boven alles is Sint-niklaas een MARKTstad; groot 
geworden door de handel van vlas en wol, later weverij 
en textielindustrie. niet voor niets is de slogan van de 
stad ‘Sint-niklaas – van alle markten thuis´.

Deze historische identiteit is nog steeds sterk verankerd 
in het stadsweefsel. De rijkdom die de markt met zich 
mee heeft gebracht, is nog steeds terug te vinden rond 
de markt en in de vele zijstraten (kernwinkelgebied 
& cultuurzone), in de vorm van klassieke herenhuizen 
met gevoel voor detail. Deze verfijnde stedenbouw en 
architectuur vraagt om een verfijnd antwoord in de 
publieke sfeer. 

naast de ruimtelijke weerslag is de MARKTstad nog steeds 
sterk voelbaar in de Sint-niklase mentaliteit. De (detail)
handelsgeest en het particulier initiatief is ook vandaag 
nog steeds voelbaar in de vele detailhandelszaken. Met 
een zorgvuldige keuze in materiaalgebruik, voortgezet 
in de zijstraten, biedt het MpR een mogelijkheid 
om nieuwe activiteiten tot in de binnengebieden te 
ondersteunen zodat de kernstad breder wordt. Zo 
kan het handelsapparaat in de kern uitgroeien tot een 
volwaardige aanvulling op de grootschalige detailhandel 
nabij en buiten het centrum. De verscheidenheid, de 
kleinschaligheid, de attractiviteit en de bereikbaarheid 
moeten het verschil maken. 

De thematiek van de markt reikt nog verder. Meer 
nog dan een handelsplaats is de markt een sociaal 
maatschappelijk ontmoetingspunt. De markt genereert 
stromen, sociale interactie, verblijf en activiteiten. 
als gevolg van de enorme grootte van de markt leent 
deze zich voor grootschalige evenementen in het hart 
van de stad, (ballonfeesten, wielercriteria, wekelijkse 
donderdagmarkt, …) maar tegelijk is er nood aan meer 
intieme ruimten met groen en sfeer, waar mensen 
aangenaam kunnen verblijven. Die ontbreken vooralsnog 
in het kernwinkelgebied en de cultuurzone. 

De MaRKtstad integreert ook het bestaande culturele 
erfgoed. het uitgebreide art nouveau en art Deco 
patrimonium levert inspiratie voor de uitwerking van 
nieuw straatmeubilair. andere culturele ‘hot spots’ 
zoals het Mercatormuseum, de Sint-nicolaaskerk, de 
Onze-lieve-vrouwekerk, de gevel van de Broederschool, 
kunnen ingezet worden in een meer gepersonaliseerde 
tijdelijke of permanente thematische invulling van de 
binnenstad. 

De sfeervolle MARKTstad
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Sint-niklaas is naast een MARKTstad nadrukkelijk de 
hOOFDstad van het mooie Waasland met haar uniek 
landschappelijk erfgoed. De stad functioneert als 
kernstad voor de omliggende dorpen(lus), maar tegelijk 
als intermediair tussen antwerpen en Gent, zoals ook 
Mechelen en aalst dat zijn op de assen antwerpen-
Brussel en Brussel-Gent. voor het hOOFDstedelijk 
statuut zijn de kleinschalige verbindingen tussen de 
markt en de omliggende dorpen, de radiale hoofdassen 
als toegang naar de stad en de bovenlokale functies van 
belang. De grootschalige bedrijven-, sportterreinen en 
detailhandelszones aan de randen van de stad vallen in 
principe ook binnen deze identiteit. De hoofdstedelijke 
identiteit heeft dus vooral een functioneel statuut en 
moet zodoende vooral herkenbaar zijn. 

De historische functie van de markt heeft al gezorgd voor 
de aanwezigheid van de in het structuurplan benoemde 
‘lus en dorpspoorten’. een eenduidige vormgeving van deze 
lus verbindt de diverse dorpen (deel van de MARKTstad) 
op leesbare wijze met elkaar en met Sint-niklaas, 
zonder evenwel hun eigenheid aan te tasten. Ze biedt 
de mogelijkheid om een veilig en fijnmazig netwerk uit 
te bouwen met de stad, de drie deelgemeenten en het 
hinterland. 

De hoofdstedelijke functie voor de regio maakt dat de stad 
aangesloten is op enkele bovenlokale infrastructuren: 
de n16, n70 en de spoorlijn. Deze assen bepalen nog 
sterk de huidige vorm van de stad. hoewel de stad zeer 
vlot bereikbaar is, zorgen de grote lijninfrastructuren ook 
voor een ruimtelijke fragmentatie. De stad wordt door 
de bezoeker erg verspreid en als niet samenhangend 
ervaren. het is dan ook zaak deze lijnen te integreren 
in de schaal van de stad. Daarom werden de lijnen als 
leesbare structuren ingezet in een ruimtelijke sequentie 
van toekomen en weggaan.

De herkenbare HOOFDstad 

het regionale aanbod van publieke functies en scholen ligt 
verspreid over het grondgebied en soms diep verscholen 
in de wijken. heel wat belangrijke functies zijn dan ook 
te vinden aan straten die niet optimaal aangepast zijn 
aan het verkeer dat ze genereren: de omgeving van het 
aZ, de Katholieke hogeschool en de technische School 
rond de hospitaalstraat en de l. de Meesterstraat zijn 
hier voorbeelden van. 
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voortbordurend op de MaRKtstad en de hOOFDstad 
heeft de stad Sint-niklaas reeds heel wat te bieden. 
centraal gelegen tussen antwerpen en Gent, biedt 
ze het comfort van nabijgelegen grote handelszaken 
en grootstedelijke evenementen, de geborgenheid 
van een klassieke binnenstad en een lokaal karakter. 
De aantrekkingskracht van deze voordelen op het 
nieuw woonpotentieel is groot en wordt vanuit het 
structuurplan bij voorkeur binnenstedelijk opgelost via 
verdichting. Binnenstedelijk wonen, vraagt echter een 
aantrekkelijk woonpatrimonium in een aantrekkelijke 
woonomgeving. 

een aantrekkelijke WOOnstad veronderstelt in de eerste 
plaats een actief pandenbeleid. het is moeilijk om vanuit 
een MpR uitspraken te doen over woontypologieën 
en nieuwe woonvormen, maar er kunnen vanuit het 
publieke domein toch minstens ideeën en impulsen 
komen om deze nieuwe kwalitatieve woonvormen en –
buurten te ondersteunen. De notie dat publiek domein 
kan bijdragen tot de gestuurde ontwikkeling van een 
stad is erg belangrijk. een welbepaalde inrichting of 
een verscheiden aanbod kan nieuwe bebouwing en dus 
bewoners aantrekken. 

De woongebieden in Sint-niklaas variëren van compact 
binnenstedelijk tot modern randstedelijk. De veelheid aan 
karakteristieken van de verschillende wijken staat een 
uitgebreid pallet aan woonvormen alvast niet in de weg. 
De inrichting van straten en pleinen richt zich best op deze 
‘couleur locale’ als variatie op een standaardprofiel, zodat 
een geïntegreerd totaalbeeld ontstaat. De uitwerking 
van vlotte verbindingen en het optimaal opheffen van de 
ruimtelijke barrières zijn dan noodzakelijk. 

De aantrekkelijke WOONstad

het ontwikkelen van aantrekkelijke woonmilieus begint 
dus op niveau van de straat met het toevoegen van 
leefbaarheid en eenheid. Ook begraafplaatsen en 
kleinschalige sportveldjes hebben een ondersteunende 
functie in deze woonmilieus en behoren functioneel dan 
ook tot de identiteit van de WOOnstad.

in de geest van Sint-niklaas als bloemenstad kan 
een beleid als Groene WOONstad in het Waasland 
uitgewerkt worden. De verweving van kleine 
(tegeltuinen, gevelbegroeiing,…) en grotere (bomen, 
voor- en achtertuinen,…) private groenelementen, geënt 
op een dragende openbare groenstructuur, moet verder 
aangemoedigd worden.
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theMatische publieke 
ruiMte eleMenten

HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN  (VERSIE MEI 2008) 

in breedte van 1,95 tot 3,55 m. Bij een beperkt maatgevend gebruik is het niet nodig – zelfs niet ge-
wenst – dat twee auto’s elkaar kunnen kruisen op de centrale rijloper zelf.  

Uiteraard gaat dit slechts om principeschetsen. Ook de ruimtelijke omgeving en de beschikbare 
ruimte zullen mede bepalend zijn voor een goede maatvoering. 

Wanneer parkeerstroken voorkomen naast suggestiestroken geeft men best aan deze parkeerstro-
ken een overbreedte als beveiliging tegen openslaande portieren. Ideaal in dit verband is een breed-
te van 2,50 meter (1,75 meter + schrikstrook 50 cm).  
Bij schuin of haaks parkeren kunnen achterwaartse parkeermanoeuvres leiden tot gevaarlijke situa-
ties, vooral voor fietsers. Indien geen ruimte beschikbaar is om deze manoeuvres uit te voeren op de 
parkeerstrook zelf, vermijdt men best zoveel mogelijk deze vormen van parkeren. 

Het gebruik van aslijnen op rijlopers heeft als effect dat automobilisten dichtbij of zelfs op de sug-
gestiestrook gaan rijden. Dit wordt dan ook best vermeden. 

 

 
Foto 4.5  Fietssuggestiestrook in een éénrichtingsstraat duidt de plaats aan van de fietser in tegenrichting – Turnhout 

Figuur 4.1  Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken  Figuur 4.2  Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken  
bij maatgevend gebruik fiets - auto - fiets en max. snelheid 30 km/h bij maatgevend gebruik fiets - auto - fiets en max. snelheid 50 km/h 

Figuur 4.3  Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken Figuur 4.4  Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken  
bij maatgevend gebruik fiets – auto - auto en max.  bij maatgevend gebruik fiets - auto - auto en max. snelheid  
snelheid 30 km/h 50 km/h 
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HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN  (VERSIE MEI 2008) 

VADEMECUM FIETSVOORZIENINGEN  (VERSIE MEI 2008) 3 

De Nederlandse normen stellen hogere eisen aan de breedte van fietspaden dan de gangbare prak-
tijk in Vlaanderen. Naast de ongetwijfeld grotere aandacht voor het fietsen speelt daar zeker ook 
mee dat Nederland reeds decennia lang een strikter ruimtelijk planningsbeleid hanteert (minder lint-
bebouwing, ruimere wegprofielen tussen rooilijnen, consequente wegencategorisering…).  

Binnen de context van de Belgische ruimtelijke ordening met zijn lintbebouwing is het consequent 
doortrekken van een ideaal dwarsprofiel soms onhaalbaar. Dit mag anderzijds ook geen vrijbrief zijn 
om niet zoveel mogelijk te beantwoorden aan optimale kwaliteitseisen. In dit vademecum wordt tel-
kens een strikte minimumbreedte vastgelegd naast een aanbevolen breedte.  

De minimumeisen hebben een bindend karakter, maar bij de aanleg van nieuwe fietspaden 
wordt zoveel mogelijk gestreefd naar de aanbevolen norm. Een uiteindelijke keuze dient in elke 
concrete situatie gemaakt te worden in functie van de beschikbare ruimte en na afweging van hoger 
opgesomde factoren (b.v. fietsintensiteit). 

4.1.3
Maatvoering van fietsvoorzieningen 

In onderstaande tabel worden inrichtingseisen per type fietsvoorziening opgesteld wat betreft breed-
te en afscherming van fietsvoorzieningen.  

Type fietsvoorziening Aanbevolen 
breedte (cm) 

Minimum
breedte (cm)

Verhoogd Tussenstrook 
rijweg (cm) 

Rijsnelheid auto-
verkeer

Aanliggend
eenrichtingsfietspad 

> 175 150 X > 25 
(aanbevolen: 50) 

< 50 km/uur 

Vrijliggend eenrichtingsfietspad > 175 150 / > 100 (*) > 50 km/uur 

Aanliggend tweerichtingsfietspad niet van toepassing 

Vrijliggend
tweerichtingsfietspad 

> 250 200 / > 100 (*) > 50 km/uur 

Fietssuggestiestrook 125 – 150 2
 120 / / < 50 km/uur 

Fietsweg 250 - 350 250 / / /

(*) Wanneer een voldoende verticaal scheidend element (b.v. haagblok) is aangebracht tussen rijweg en fietspad kan een fietspad met smallere tussen-
strook strikt genomen ook als vrijliggend beschouwd worden. Dit is echter geen aanbevolen situatie. Het aanbrengen van dergelijk scheidend element is 
overigens ook bij bredere tussenstroken aangeraden.  
Breedte fietspaden bij hoge fietsintensiteiten: zie tabel volgende pagina (4.1.4).

Er dient ook rekening gehouden te worden met het machinale onderhoud van de fietspaden. Be-
paalde machines om fietspaden te borstelen of sneeuw te ruimen vragen een minimumbreedte van 
1,75 m.  

Bij verhoogde fietspaden dient vermeden te worden dat het fietspad aan elke inrit verlaagd wordt, 
wat bij herhaling door de fietser als oncomfortabel ervaren wordt. Door elke inrit te voorzien van een 
inritconstructie 3 kan het hoogteverschil voor de automobilist opgevangen worden op de tussen-
strook tussen rijweg en fietspad, en kan het fietspad overal gewoon verhoogd doorlopen.  

                                                      
2  Bij fietssuggestiestroken kan de breedte van de fietsstroken niet los gezien worden van die van de centrale rijloper. Hierover meer 

onder punt 4.1.6. 

3  In de handel verkrijgbare ‘inritelementen’ waarbij hoogteverschil van 12 cm kan overbrugd worden met een breedte van 50 cm. 

 bron: fietsvademecum 
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Naast een harmonisatie in de beeldwaarde door 
materialen, vormen en kleur, wordt in het MPR ook 
ingegaan op de dimensionering/profilering van de 
publieke ruimte. 

De publieke ruimte is beperkt en heeft grenzen, daarbij 
moet de keuze worden gemaakt voor de functie van de 
weg en de daaraan gekoppelde gebruikers. 

De dimensionering gaat mee in het verhaal van de 
functionele driedeling van de HOOFD-, MARKT- en 
WOONstad (HMW-stad). Het profiel in de HOOFDstad 
heeft steeds als doel de doorstroming te garanderen, 
de MARKTstad heeft een meer gemengd profiel 
met de nadruk op de langzame weggebruiker en de 
WOONstad moet een goed evenwicht nastreven tussen 
bereikbaarheid en veiligheid voor haar bewoners. Zowel 
de WOONstad als de MARKTstad zetten sterk in op de 
verblijfskwaliteit. 

dimensionering

De ontwerprichtlijnen die hieraan worden gekoppeld 
in het praktische deel van het MPR, zijn afhankelijk van 
normen en randvoorwaarden en moeten bij concrete 
toepassing gebeuren in samenspraak met mogelijke 
andere gebruikers (de lijn, brandweer, (verkeers-)politie, 
... ).

Hierna wordt een korte samenvatting gemaakt van een 
aantal richtlijnen die tijdens de opmaak van het MPR aan 
bod zijn gekomen:

•	 Bij langsparkeren wordt een minimale breedte van 
2,00m nagestreefd en dit bij voorkeur gescheiden 
van het wandelgebied door een hoogteverschil. Er 
wordt niet geparkeerd in voetgangerszones, enkel in 
gebieden waar de auto te gast is kan dit overwogen 
worden in daarvoor gemarkeerde zones.

•	 Bomen in de rijweg worden enkel aangeplant 
indien een boomspiegel van min. 2,00m breedte 
voorhanden is om de kwaliteit van de boom te 
kunnen garanderen. 

Voor andere normen wordt verwezen naar de 
verschillende vademecums, brandweerrichtlijnen, … .
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In Sint-Niklaas wordt steeds het STOP-principe3 
gehanteerd. 

In de MARKT- en WOONstad is de auto vaak te gast. 
Om een hiërarchie te bepalen die de afweging maakt 
tussen de zwakke weggebruikers en de verblijfskwaliteit 
versus de verkeersafwikkeling werden daarom een 
aantal ontwerpregels toegepast in de Sint-Niklase 
MARKT- en WOONstad. De typeprofielen worden 
benaderd en opgebouwd vanuit een esthetische en een 
functionele insteek. Zo is gewerkt met een beperkt en 
samenhangend materialenpalet dat in dialoog gaat met 
de functie van de weg. Concreet betekent dit dat bij 
wegen met een verkeersafwikkelend karakter materialen, 
formaten, legverbanden en hoogteverschillen zullen 
ingezet worden. Terwijl een versobering ontstaat bij 
het toenemen van het verblijfskarakter. Voor fietsers 
wordt in de MARKT- en WOONstad vaak uitgegaan van 
gemengd verkeer.

De typeprofielen worden in vier stappen en in functie 
van een steeds intenser verblijfskarakter opgenomen:

Profiel 1: de rijloper onderscheidt zich duidelijk in 
materiaal en hoogte van het verblijfsgebied, parkeren 
behoort tot het verblijfsgebied en krijgt dan ook dezelfde 
inrichting maar bevindt zich op rijwegniveau, (fietsers op 
de rijweg met of zonder markering)

Profiel 2: één materiaal met verschillende legverbanden 
en formaten voor rijweg en verblijfsgebied maar een 
duidelijke lijn en hoogteverschil bakent de rijloper af van 
het verblijfsgebied, parkeren gebeurt op rijwegniveau, 
gescheiden door middel van een kantstrook

Profiel 3: één materiaal, gelijkgronds profiel maar 
legverbanden en formaten geven nog een wegopdeling 
weer, parkeren vindt gelijkgronds plaats en wordt 
afgebakend door een subtiele markering van drie 
hoektegels in een witte kleur

Profiel 4: één materiaal van gevel tot gevel in één formaat 
en één legverband 

3  STOP-principe: zo veel mogelijk Stappers, Trappers (of fietsers), 
het Openbaar vervoer en in laatste instantie het Privé vervoer inzetten

typeprofiel

In de HOOFDstad primeert de verkeersfunctie, hier wordt 
gewerkt met ruimtelijke sequenties die het toekomen en 
weggaan afleesbaar maken in eenzelfde basisprofiel.
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RAL7022
Umbra grey

Gegalvaniseerd staal

hOOFDStaD 

 MaRKt- en WOOnStaD 
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Naast een vormelijke samenhang in het spectrum 
materialen en elementen (meubilair) wordt in dit 
masterplan ook gezocht naar een versobering van de 
toegepaste kleuren in het publieke domein. 

Voor de kleur wordt eveneens een afstemming gemaakt 
op de functionele driedeling: HMW-stad. Zo wordt 
voor de leesbare HOOFDstad niet zozeer ingezet op 
een specifieke kleur, hier kan gegalvaniseerd staal de 
standaard vormen, omdat deze behandeling functioneel, 
betaalbaar en neutraal is. Voor de MARKT- en de 
WOONstad die meer gericht zijn op verblijf en bijgevolg 
ook een meer afgewerkte uitstraling hebben, is het 
wenselijk om resoluut voor één aantrekkelijke kleur te 
kiezen. 

Voor een niet subjectieve kleurstelling zijn in dit 
masterplan randvoorwaarden vastgelegd. Daarbij werd 
de volgende afweging gemaakt:

•	 Aangezien inox heel steriel, koud en nadrukkelijk 
aanwezig is, wordt voorgesteld dit materiaal in 
de toekomst af te bouwen en verder te werken 
met meer neutrale kleuren. 

•	 In de veel recenter aangelegde Stationsstraat 
is duidelijk gestreefd naar één kleur: antraciet 
grijs (RAL 7021). Deze kleur werd in de afweging 
meegenomen maar niet meer weerhouden voor 
de toekomst.

•	 Er werd geopteerd voor een neutrale kleur die 
gemakkelijk verkrijgbaar is: matte RAL 7022 
(umbra grey).

•	 De overgang naar een uniforme basiskleur zal 
een evolutief proces zijn bewerkstelligd door de 
systematische vervanging van straatmeubilair, 
verlichting en palen. Het uitdovingsbeleid gaat 
uit van een vervanging van gehele straten/
projecten. 

•	 Samenvatting: hOOFDstad: gegalvaniseerd staal, 
MARKT- en WOONstad: matte RAL 7022

kleur
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 Dar-es-Salaam-platz, hamburg  Kalvebod Bolge, Kopenhagen 
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Voor het uitgebreide meubilair wordt geopteerd voor 
een esthetische vereenvoudiging die aanleunt bij de 
functie van de locatie in de stad: de HOOFDstad, de 
MARKTstad of de WOONstad. Voor het vastleggen 
van de vormentaal is inspiratie gezocht in het geheel 
van in de stad aanwezige elementen, die de eigenheid 
van Sint-Niklaas versterken, maar daarnaast ook 
tijdloos, functioneel, vandalismebestendig, betaalbaar, 
beheersvriendelijk en duurzaam zijn.

Omdat het samenstellen van een meubilaris wel wat 
voeten in de aarde heeft, is in dit masterplan niet gepoogd 
om een complete meubilaris samen te stellen, maar 
worden een aantal vormelijke, functionele en esthetische 
randvoorwaarden vastgelegd. De monopolisering 
van het straatmeubilair door één of slechts enkele 
producent(en) dient hierbij steeds vermeden te worden. 

De bedoeling is om dan later gestaag een complete 
meubilaris samen te stellen die de goedkeuring geniet 
van de stadsbewoners en -bestuurders. De technische 
fiches kunnen tussen het masterplan worden geschoven 
per HMW-onderdeel, zo zal uiteindelijk een volledig 
straatmeubilaris ontstaan. 

vormentaal

Hierna wordt een overzicht gegeven van de voor het 
masterplan onderscheiden onderdelen. Dit overzicht is 
opgebouwd als volgt:

Voor de MARKTstad wordt een verfijnd hedendaags 
meubilair met een bijzonder detail en een bijzondere ral-
kleur toegepast, hout wordt in mindere mate voorzien 
enkel ter verhoging van het zitcomfort. 

Voor de WOON- en HOOFDstad wordt een 
vereenvoudiging toegepast in een tijdloos, sober 
meubilair. Het verschil tussen de WOON- en de 
HOOFDstad zit in de kleurtoepassing: de WOONstad krijgt 
dezelfde ral-kleur als de MARKTstad en de HOOFDstad 
wordt gegalvaniseerd.

Het meubilair voor de dorpslus krijgt een bijzonder 
plattelandskenmerk waarin hout de hoofdtoon zal 
vormen.

Structureren van elementen

Straatmeubilair in de publieke ruimte wordt bij 
voorkeur geclusterd opgesteld om ‘verrommeling’ te 
vermijden. De cluster zal steeds op één lijn en op een 
onderlegger geplaatst worden; in de MARKTstad is dat 
een onderlegger van blauwe steen en in de HOOFDstad 
een onderlegger van beton. Straatmeubilair wordt nooit 
geplaatst op een voetpad smaller dan 1.2m.

Verlichtingsarmaturen hangen steeds op gelijke hoogte 
en afstand. Indien het straat- of voetpadprofiel te smal is 
wordt geopteerd voor gevelarmaturen.

Borden en signalen worden bij voorkeur geminimaliseerd 
en eveneens geclusterd opgehangen aan lichtmasten 
en gevels. Indien ophanging niet mogelijk is worden 
de palen in een strook tussen de rijweg en het voetpad 
geplaatst. De vrije gevellijn vermijdt hinder voor 
blinden en slechtzienden. Bij de plaatsing wordt steeds 
voldoende schuwafstand voorzien ten opzichte van 
fietspaden en rijwegen.
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overzicht randvoorwaarden meubilair

eenvoudig / verfijnd / hedendaags / comfortabel / art deco detail

Marktstad

vooraanzicht

bovenaanzicht

woonstad

 infopaneel  verkeerspaaltje  zitbank  fietsnietje  afvalbak  boomrooster 

hout ral 
sint-niklaas

eenvoudig / sober / tijdloos / comfortabel / afgerond

vooraanzicht

bovenaanzicht

 verkeerspaaltje   zitbank  fietsnietje  afvalbak  boomrooster 

hout ral 
sint-niklaas
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eenvoudig / sober / tijdloos / comfortabel / afgerond

robuust / agrarische link / signatuur dorpslus/ hout als hoofdtoon

vooraanzicht

vooraanzicht

bovenaanzicht

bovenaanzicht

hoofdstad

 verkeerspaaltje 

 verkeerspaaltje 

 zitbank  infopaneel 

 zitbank  fietsnietje  afvalbak  open boomspiegel 

dorpslUs

hout

gegalvaniseerd

gegalva-
niseerd

hout
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bomen 1ste grootte:  
- streefafstand tot gevel: > 6m 
- minimale afstand > 4m (kan overwogen worden in een aantal gevallen)

bomen 2de/3de grootte: 
- streefafstand tot gevel: > 3m
- minimale afstand > 2,5m (kan overwogen worden in een aantal gevallen)

plantafstand booMspiegel

om de 4 parkeerplaatsen een boom in open plantvak

boomspiegel in verharding min. 2 m breed (incl. boords-
teen) plus aanvullende voorzieningen 
streefvolume: van 15m³ bomensubstraat

onder en bovengrondse streefafstand van min. 2,5 meter

om de 2 parkeerplaatsen een boom in open plantvak

obstakelvrije rUiMte

in de randstedelijke kern in de kernstad
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algemene spelregels bomen

Aanplanten van bomen

Voor de sfeerzetting zijn bomen in een straat- of 
pleinontwerp van groot belang. Gezonde laanbomen 
maken onlosmakelijk deel uit van het publiek domein. 
Bomen mogen dus niet geplaatst worden als een 
restonderdeel, maar moeten vanaf het ontwerp 
accuraat en optimaal ingepland worden om onder de 
meest optimale groeiomstandigheden volle wasdom 
te bereiken. Het eenvoudige uitgangspunt daarbij is 
‘beter geen boom, dan een boom die niet optimaal kan 
groeien’.  Na aanplant verdienen bomen ook de nodige 
nazorg; begeleidingssnoei, wegnemen van boompalen 
en boomroosters, ziektebestrijding, … die best kan 
gebeuren aan de hand van een digitaal bomenbestand. 

In aanvulling op het groenstructuurplan worden in dit 
document een aantal uitgangspunten voor inplanting 
van bomen in de publieke ruimte opgenomen.   Het is 
onmogelijk om alle vuistregels rond de correcte aanplant 
van bomen op te sommen, daarover volstaat voldoende 
professionele literatuur. Volgende vuistregels dienen 
minimaal gehanteerd; 

Plantafstanden t.o.v. gevels

Als algemene regel geldt dat bomen van 1e grootte op 
een ideale afstand van 6m of meer t.o.v. gevels worden 
geplant. Bomen van 2e en 3de grootte op een ideale 
afstand van minimaal 3m van de gevel. 

De straten van Sint-Niklaas zijn vaak erg smal dus 
uitzonderingen bv. langs de invalswegen worden 
toegestaan. Bomen van 1e grootte kunnen hier mits 
regelmatig opsleunen toch op minimaal 4m ingeplant 
worden en bomen van 2e en 3de grootte op minimaal 
2,5m. Ter bevordering van toegankelijkheid voor 
voetgangers worden dan steeds gesloten en gelijkgrondse 
boomrooster op de plantput geplaatst. 

Plantafstand tussen bomen

De onderlinge plantafstand in open bermen is moeilijker 
vast te leggen en is afhankelijk van de boomklasse, de 
habitus van de boom en het beoogde laaneffect. In 
gesloten verharding wordt de plantafstand gerelateerd 
aan de parkeervakken. Zo kan in stedelijk gebied om de 
vier parkeerplaatsen (circa 30m) een boomstandplaats 
voorzien worden en in buiten stedelijk gebied om de 
twee parkeervakken (circa 15m). 

Boomspiegel

Bij voorkeur worden bomen in een open plantvak 
of berm geplaatst. Voor een open plantvak in de 
verharding wordt een boomspiegel van minimum 2.00 x 
2.00m aangehouden. De doorwortelbare ruimte wordt 
onder de omliggende verharding met bomensubstraat 
uitgebreid (streefvolume 15m³/boom). Op boomspiegels 
in de kernstad of in een sterk verstedelijkte context 
worden boomroosters geplaatst en voorzien van alle 
nodige ondergrondse en bovengrondse elementen 
zoals drains voor water, drain voor lucht, boompalen of 
boomkorf, ondergrondse verankering, .... Eventueel kan 
ook een open, waterdoorlatende verharding rond de 
boomroosters aangebracht worden. 

Inplanting t.o.v. kabels en leidingen

Bij de opmaak van een nieuw ontwerp worden de 
nutsvoorzieningen steeds in een collectieve sleuf voor 
nutsleidingen gelegd. Bomen worden zo ver mogelijk 
van deze sleuf geplaatst. Bij eventuele graafwerken 
wordt binnen de kroonprojectie de grond beter 
weggezogen dan -gegraven. 

Literatuur

Stadsbomenvademecums delen 1 t.e.m. 4 uitgegeven 
te Arnhem bij IPC Groene ruimte

http://library.wur.nl/WebQuery/clc?koepel/isn=969813)
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 Bron: provincie antwerpen, centrum voor toegankelijkheid 

 betontegels 30x30 (in de hOOFD- en WOOnstad) 

 grijze thermoplast als alternatief op frequent overrijdbare plaatsen  (in 

hOOFD-en WOOnstad)

kunststof bovenop bestaande verharding (in de MaRKtstad) 
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Inrichting blinden en slechtzienden

Blinden en slechtzienden gebruiken geleiding in de 
publieke ruimte om zich zelfstandig voort te bewegen. 
Geleiding door middel van boordstenen, goten, randen, 
textuurverschillen,... kan goed geïntegreerd worden 
in het publieke domein. Daar waar extra begeleiding 
noodzakelijk is wordt die uitgevoerd in gids- en 
reliëftegels volgens de voorschriften uit het Vademecum 
voor Toegankelijkheid.

In dit masterplan worden daarvoor een aantal regels 
opgenomen om de hierin nagestreefde uniformiteit vast 
te leggen:

HOOFD- en WOONstad:

•	 Betonnen geleidetegel met ribbels voor het 
geleiden van blinden en slechtzienden langs 
een bepaalde richting: formaat 30x30

•	 Betonnen reliëftegel met noppen voor het 
waarschuwen van blinden en slechtzienden 
op plaatsen van gevaar zoals aan 
oversteekplaatsen: formaat 30x30

•	 Op frequent overrijdbare plaatsen kan 
overgegaan worden op grijze thermoplast 

MARKTstad:

•	 Tactiele tegels in natuursteen (arduin) of 
kunststoflijnen aangebracht op de gesloten 
verharding (breedte steeds 60cm), deze 
toepassing wordt voorafgaand door de 
stadsdiensten uitgetest
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Sint-Niklaas verlichting

Verlichting van de openbare ruimte is een complexe 
aangelegenheid waarvoor geen kant en klare oplossingen 
bestaan, maar die best voor het ganse grondgebied van 
de stad op een coherente manier wordt uitgewerkt in 
een lichtplan.

Verlichten betekent namelijk veel meer dan een lamp 
aansteken om te zien in het donker. Zeker in de publieke 
ruimte betekent een goede en juiste verlichting een 
onschatbare meerwaarde. Goede verlichting maakt 
ruimtelijke structuren leesbaar. De ritmiek waarmee 
verlichtingsarmaturen worden ingeplant en hun 
verschijningsvorm heeft zowel overdag als ’s nachts 
invloed op hoe een ruimte wordt beleefd en hoe 
verkeersveilig deze is. Verlichting bepaalt de sfeer en 
uitstraling van een gebied, ons veiligheidsgevoel en onze 
waarneming. Door het patrimonium in de verf te zetten, 
wordt er letterlijk een nachtlandschap geschilderd.

Daarnaast is ook de ecologische en economische 
meerwaarde van een doordacht lichtplan van groot 
belang. Het gebruik van duurzamere armaturen die 
beter verlichten (bijvoorbeeld het gebruik van de juiste 
kleurtemperatuur (K) en kleurweergave (Ra) op de juiste 
plaats, de beperking van lichtpollutie…) en tegelijk minder 
verbruiken betekent een vanzelfsprekende besparing 
voor de stadskas. Een kwalitatief nachtlandschap heeft 
bovendien een positieve invloed op de nachtelijke 
economie (HORECA).

aannames voor sint-niklaas

Dit masterplan doet een aantal algemene uitspraken en 
neemt een aantal aanbevelingen op over de sfeer, kleur 
en de standplaats van de verlichting. Verdere uitwerking 
hiervan vormt onderwerp van een volledig lichtplan.

Er bestaan drie complementaire lagen van verlichting:

• Laag 1, de basisverlichtingslaag omvat de algemene 
straatverlichting. Deze laag is afgestemd op de diverse 
stedelijke functies en vormt het grootste aandeel van 
de stadsverlichting. Deze laag komt voor in de HOOFD-, 
MARKT- en WOONstad.

• Laag 2, de structurerende verlichtingslaag verlicht de 
voornaamste lineaire circulatie-assen en staat zo in voor 
de leesbaarheid of oriëntatie doorheen de stad. Deze 
laag wordt vooral belangrijk in de HOOFDstad. 

• Laag 3, de sfeerbepalende verlichtingslaag is vooral 
punctueel van aard. Ze verlicht verticale vlakken en 
de ruimte als geheel en is essentieel als basis voor de 
nachtelijke identiteit van de stad en haar verblijfskwaliteit. 
Deze laag wordt ingezet in de MARKTstad maar ook in de 
centra van de WOONstad.

 

De MARKTstad  krijgt best een neutraal witte 
kleurtemperatuur. Als bijzonderheid in de MARKTstad is 
het de sfeerbepalende verlichtingslaag die de identiteit 
zal helpen uitdragen.

In de WOONstad  primeert de basis-straatverlichting of 
functionele verlichting die voornamelijk gericht is op het 
horizontale vlak. In dit geval moet de straatverlichting 
meer taken vervullen dan het louter garanderen van 
een veilige verkeerscirculatie. Ze vraagt ook diffuse 
lichtspreiding, die de verticale vlakken en de omgeving 
voldoende verlicht zodat deze goed waarneembaar 
en personen goed herkenbaar zijn. Dit creëert een 
comfortabele en aangename woonomgeving. Daarom 
wordt hier een warme kleurtemperatuur vooropgesteld. 
Deze warme kleurtemperatuur wordt als natuurlijker 
ervaren, past beter bij de huiselijke, rustige sfeer van 
residentiële gebieden en verhoogt de woonkwaliteit. 
Een goede waarneming van de omgeving waarbij de 
kleurweergave waarheidsgetrouw is, levert een warm, 
rustig en aangenaam gevoel op. De centra van de 
WOONstad vallen onder de MARKTstad.

In de HOOFDstad dient omwille van verkeersveiligheid 
(zichtbaarheid) en gebruiksvriendelijkheid (herkenning), 
vanuit verlichtingsstandpunt een verscheidenheid 
aan systemen te worden toegepast. Deze verlichting 
bestaat meestal uit een structurerende verlichting van 
armaturen op palen die de gepaste verlichting leveren 
op de juiste afstand.
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De hoogte van de verlichtingsarmaturen hangt af van het 
wegprofiel, maar wordt vandaag vaak te hoog gehangen.  

De Synegrid-lijst van armaturen wordt voor Sint-Niklaas 
als uitgangspunt genomen.

Wat in de matrix voorzien is m.b.t. verlichting wordt 
meegegeven als advies maar kan later bij opmaak van 
een lichtplan worden herzien. 

wat is een lichtplan?

Een lichtplan is een beleidsinstrument met als doel 
een kwalitatieve en coherente verlichting van het 
gemeentelijk grondgebied te realiseren. Dit betekent 
dat verlichting alleen wordt toegepast waar nodig, 
verblinding en lichtvervuiling worden vermeden en 
elke beslissing wordt gefundeerd vanuit een duidelijke 
ontwerpkeuze. Alleen op die manier kunnen op een 
duurzame en verantwoorde manier energiezuinige en 
kwalitatieve verblijfsruimten gerealiseerd worden.

De opmaak van een lichtplan begint daartoe met een 
grondige lezing van de bestaande situatie, van alle reeds 
bestaande beleidsplannen (vooral het Structuurplan 
en in dit geval ook het Masterplan Publieke Ruimte) en 
een analyse van alle aspecten die betrekking hebben 
of zullen hebben op de verlichting. De aanwezige 
verlichtingsinfrastructuur wordt geëvalueerd qua 
vermogen, effect en belevenis. De verwachtingen van de 
stad worden geëvalueerd.

Vervolgens wordt de visie opgemaakt, waarbij voor 
de bestaande tekortkomingen en de toekomstige 
verlichtingsbehoeften, de nodige instrumenten worden 
aangereikt om deze visie coherent te realiseren 
(richtlijnen).

Functionele en monumentverlichting mogen daarbij 
niet als aparte entiteiten worden beschouwd. Enerzijds 
omdat in een bebouwde omgeving verlichting altijd 
functioneel is, ook als de functie er in bestaat om sfeer 
te creëren of een gevoel van veiligheid te scheppen. Zelfs 
de extreme situatie waarbij helemaal geen verlichting 
wordt toegepast, vervult een functie. Anderzijds neemt 

ons oog de omgeving waar als een geheel, ongeacht of 
deze waarneming het resultaat is van apart ontworpen 
straat- (functionele) of architecturale verlichting.

Het is dus juister om te spreken van openbare verlichting 
of omgevingsverlichting als geheel. Een lichtplan hoort 
de omgeving in drie dimensies te behandelen, drie 
complementaire verlichtingslagen (basisverlichting, 
structurerende verlichting en sfeerbepalende 
verlichting), elk afzonderlijk bepaald maar in relatie 
tot de andere lagen. Een lichtplan is het instrument 
dat die verschillende verlichtingstaken vertaalt in een 
plaatsgebonden verlichting, kaderend binnen een 
globale visie en met in acht name van de geldende 
normen en waarden aangaande straatverlichting. 

Een lichtplan is een beleidsdocument. Het is niet de bedoeling 
van een lichtplan om kant en klare uitvoeringsontwerpen af 
te leveren maar eerder de methodologie en instrumenten 
die nodig zijn om een goede en duurzame verlichting van 
de gemeente te kunnen realiseren. Een lichtplan is een voor 
ontwerpers publieke ruimte vlot hanteerbaar document om 
zo op een efficiënte en juiste manier verlichting te integreren 
in hun project.
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Bijzondere omgevingen
schoolomgevingen
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In schoolomgevingen wordt altijd voorrang gegeven aan de stappers en de trappers daarom is in Sint-Niklaas 
geopteerd de schoolomgeving als grote oversteekplaats in te richten. Schoolomgevingen worden extra 
geaccentueerd door:

-  aflijning in de rijweg

- inplanting van een bijzonder groenobject indien de ruimte beschikbaar is en een onder doorzicht 
ruimte van 2,2m gerespecteerd wordt, de boomsoortkeuze wordt bepaald door lange bijzondere 
herfstverkleuring en lange bloesemvorming 

- inplanting van zit- en fietsmeubilair nabij de schoolingang

-  een opvallend dynamisch object eigen aan Sint-Niklaas kan een meerwaarde betekenen 
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bushaltes

Bushaltes zijn omgevingen waar doorgaand verkeer eveneens gewaarschuwd moet worden voor uit- en 
instappende personen of voor in- en uitrijdende bussen. Bushaltes worden op de rijweg voorzien of afgeleid naar 
bushavens op wegen waar het doorgaand verkeer niet mag gehinderd worden. 

Als basis wordt het vademecum van De Lijn gehanteerd, maar een aantal principes voor inrichting van bushaltes 
worden opgenomen in het masterplan om zo veel mogelijk uniformiteit na te streven:

- verhoogde aanleg om in- en uitstappen te vergemakkelijken in hetzelfde materiaal als de omgeving (norm 
hoogte zie vademecum De Lijn)

- fietspaden worden bij voorkeur aangelegd achter de halte, de restruimtes die hierbij ontstaan worden 
ingericht als groenelement en daar waar geen lineaire groenstructuur aanwezig is worden bomen voorzien

- elke halte wordt minimaal uitgerust met een vuilbak, voldoende verlichting, blindengeleiding en 
fietsenstalling (zie normen De Lijn)

 vergroenen bushalte dmv grassen 


