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1 Motivatienota betreffende de aanvraag
voor een verkavel ingsvergunning

1.1 Voorwerp van de aanvraag

Het project met een oppervlakte van28,62 ha wordt gerealiseerd als een gemengd sociaal
woonproject (Stadsbestuur Sint-Niklaas, het lntergemeentelijk Samenwerkingsverband van het
Land van Waas, de Waasse Landmaatschappij, de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisves-
ting en Matexi). Het gaat over ongeveer 695 woning.en en een stadsdeelparkvan 4,2 ha.
Het nieuwe stedelijk woongebied ligt ten oosten van de Mechelen-Terneuzenwegel, tussen de
bestaande Clementwijk, de Bekelstraat en de Spieveldstraat.

Het betreft een verkavelingsaanvraag voor één van de private woonvelden die deel uitmaken
van fase I van het project Clementwijk in Sint-Niklaas en vloeit voort uit het masterplan
Clementwijk, waarin het concept duurzame wijk centraal staat.

Het doel is om een wijk te realiseren met een duidelijke identiteit, opgebouwd met consistente
bebouwing. Het moet duidelijk zijn voor bewoners en bezoekers dat elk woonveld kadert binnen
het groter concept van een duurzame wijk. Dit zal dus leesbaar zijn in de uitwerking van de ge-
bouwen én de buitenruimte.

Het verkavelingsplan is onderhevig aan een beeldkwaliteitsplan en wordt afgetoetst aan de
duuzaam heidsmeter op wijkniveau.
Het beeldkwaliteitsplan moet er voor zorgen dat de woonvelden een duidelijke herkenbaarheid
en identiteit in de hand werkt die het individuele overstijgt.

ln de woonvelden blijven alle gronden privaat, evenwel zullen er enkele gronden in collectieve
eigendom zijn, waarbij een publiek gebruik toegelaten is.

De verkavelingsaanvraag betreft een mengvorm van grondgebonden en gestapelde woningen,
van passiefwoningen, energiezuinige woningen en compacte woningen tot zorgwonin-
gen/familiewoningen. Het deel groepswoningbouw is opgebouwd volgens de principes van le-
venslang wonen.

Alle kavels, opgenomen in deze verkaveling zullen worden verkocht, al dan niet collectief, af-

hankelijk van de soort kavel. De eigenaars zullen worden verplicht om een aandeel te hebben in
de collectieve ruimten.

Kadastraalzijn de gebieden gekend onder de naam:
o 1" afdeling, Sectie A, delen van nummers deelvan 336, 335
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Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkav elingsverg un n in g

1.2 Zoneringsgegevens van het goed

De volledige verkaveling en dus ook dit woonveld maakte deel uit van:

. Gewestplan Sint-Niklaas - Lokeren (KB 07-11-1978)
r BPA Clementwijk (MB 18-09-1984)

Deze zijn echter opgeheven in functie van de opmaak van het Gewestelijk RUP Afbakening

regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. Hierin maakt het woonveld deel uit van:

. Deetgebied 2: stedelijk woongebied op het gew. RUP (VR 19-01-2007) met bestemming art.

2 woongebied.
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Motivatienota betreffende de aanvraag voot een verkavelingsvergunn ing

1.3 overeenstemming en verenigbaarheid van de aanvraag met de wettelijke en
ruimtelijke context

De verkavelingsaanvraag is in overeenstemming met de voorschriften en het bestemmingsplan
van het gewestelijk RUP Afbakening regionaatstedelijk gebied Sint-Niktaas.
De verkavelingsaanvraag betreft 1 woonveld van de verkaveling Clementwijk en wordt afge-
stemd op de Íilosofie en randvoonruaarden van de volledige verkaveling. Tevens houdt de ver-
kavelingsaanvraag rekening met de mogelijke inrichting van de andere woonvelden.
Dit onder bewaking van het beeldkwaliteitsplan Clementwijk, in navolging van het Masterplan
en inrichtingsplan van de publiek ruimte.

1.4 Beschrijving van de ligging en de omgeving van het goed

Het volledige project heeft samen een oppervlakte van 28,62 ha. Het gaat over ongeveer 695
woningen en een stadsdeelparkvan 4,2 ha. Dit project situeert zich ten oosten van de Me-
chelen-Terneuzenwegel, tussen de bestaande Clementwijk, de Bekelstraat en de Spieveld-
straat.

Woonveld 14 maakt deel uit van Fase I van dit project en situeert zich in het uiterste NW van de
eerste fase. Ten westen van dit woonveld bevindt zich een groot stadspark, dat reikt tot het ui-
terste zuiden van het project.
Ten oosten van dit woonveld zal een ander woonveld worden ingericht door een private ontwik-
kelaar.
Ten zuiden van het woonveld bevindt zich de ontsluitingsweg.

í.5 Beschrijving van de bestaande toestand van het goed

Het volledige woonproject heeft een oppervlakte van 28,62 ha. Hiervan betreft de aanvraag en-
kel woonveld 14, dal een oppervlakte heeft van 6864 mr.

ln zijn huidige toestand betreft het een openruimtegebied met het specifieke karakter van holle
en bolle akkers en onder invloed van vele kleine waterlopen.
Woonveld 14 zal ingericht worden op een bolle akker, waarbij een gracht aanwezig was cen-
traal in het gebied, lopende van noord naar zuid.
Dit specifiek karakter is een leidraad voor de inrichting van de woonvelden en dus ook voor
voorliggend woonveld.

í.6 Verantwoordingvanhetverkavelingsconcept

1.6.1 Toepassing op volledige wijk:

De ambitie van de volledige wijk is de inrichting van een aantrekkelijke woonwijk, waarbij het
concept duurzame wijk centraal staat.

De gebruikte verkavelingsprincipes gebeuren conform het beeldkwaliteitsplan.

We paraferen uit het Beeldkwaliteitsplan:

"De ruimteliike ambitie van de Clementwijk is het reatiseren van een wijk met duidetijke
identiteit opgebouwd met consistente bebouwing. Voor de nieuwe Clementwijk zijn
leesbaarheid en identiteit centrale thema's. Het dient voor toekomstige bewoners en be-
zoekers duideliik te zijn dat de schaal van de individuele woning kadert binnen het groter
concept van een duurzame wijk.

.\
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Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

Het innovatief karakter van de wijk dient leesbaar te zijn in de uitwerking van de gebouwen
en buitenruimte. De wijk is duunaam van concept en communiceert dit ook. Er wordt
getracht een duidelijke identiteit naar voor te brengen via twee instrumenten:

o Aanleg buitenruimte: de publieke ruimte wordt in één fase gerealiseerd volgens een eendui-
dig, duurzaam concept.
" Onderwerp van het masterplan en inrichtingsplan Clementwijk

o Uitwerking woonvelden: concept, volumetrie en materialiteit.

" Ondervverp van het beeldl<waliteitsplan.

De uitwerking van de woonvelden wil een duidelijke herkenbaarheid en identiteit in de hand
werken die het individuele overstijgt zonder te belanden in een generisch, eentonig wijk-
beeld. De gediversifieerde bebouwing fungeeft als cognitief ankerpunt en zorgt ervoor dat een
heldere ruimtelijke oriëntatie voor iedereen (bewoners én bezoekers) mogelijk is."

1.6.2 Toegepast op de woonvelden

Toepassi ng basiscriteria beeldkwaliteitsplan

Footprint:

Een gelijkaardige voetafdruk zoals in andere bouwvelden
Footprint volume 400 - 1000m3 (cf BKP)

Bouwhoogte:

GrondgsbDnden wofl ingen

A. 2 lrouwlagerr
+ max. 30n/o van bcuwveld extra bouwlaag

Grondg6bondên wonirlgen I pfi rkappaÍlem€nt€n
mnx 3 trouwlagen
+ rnax- 40% 1 oÍ 2 GxtÍa bouwlaaen

Zone A1 en A2 zullen maximaal 2 bouwlagen + dak hebben.
Zone B1 maximaal 3 bouwlagen en zone 82 maximaal 5 bouwlagen

Hagen

Woonveld articuleren als geheel door omtrek te vatten binnen con-
tinue haag door:
o Voortuin van min.1,50m
r Verplichte haag

c

fr Deze wordt opgelegd in de voorschriften van de zone voor voortuin
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Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkavelingsverg un n ing

Het principe bolle akker binnen dit gebied, ging gepaard met een
gracht. Dit principe is zichtbaar in de opbouw van de inrichting van
het woonveld d.m.v. een pad, met rondom en hiermee gekoppeld
de inrichting collectieve ruimten. Ter hoogte van de voormalige
gracht wordt een wadi (groenzone) of goot (verharding) gemateria-
liseerd.

Aanbieden van kwalitatieve tuin is belangrijk daarom wordt verplicht
minimum een tuin van 10m diepte aan te houden.
Ook hier is de inrichting van een haag verplicht volgens welbepaal-
de hoogte.
De achtertuinzone op het verkavelingsplan is steeds meer dan 10m.
De voorschriften van achter- en voortuinzone bepalen de hoogte
van de haag.

De parkeerindex die geldt in de wijk is omwille van het duurzaam-
heidsprincipe vastgesteld op í.
Er wordt een zone voor collectieve parking voozien waarbij het mi-
nimum aantal parkeerplaatsen wordt vastgelegd en de aankoop ge-
koppeld moet worden aan de aankoop van de loten.
Voor loten 20-24 wordt op eigen terrein een carport voorzien, be-
reikbaar via de collectieve parkingzone.

De norm i.f.v. fietsenstalplaatsen is: minimaal 1 fietsenstalplaats
per slaapkamer +1.
Lot 15 dient deze inpandig te voorzien.
Loten 1-14 en 16-24 kunnen deze inpandig of in een tuinberging
voorzien.

Motivatienota
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Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

ln het woonveld worden 36 woongelegenheden voorzien op een oppervlakte van 6864 m2, een

woondichtheid van 52 wo/ha. Uieinii moet wel genuanceerd worden dat de publieke ruimte, in-

clusief wegenis en groenvoorzieningen geclusterd aanwezig zijn voor het gehele project Cle-

mentwijk. 
-De 

effectÉve woondichtheid van het gehele project zal dus lager liggen'

HiervaÁ maken 13 wooneenheden deel uit van 1 groepswoningbouwproject. 4 woningen kun-

nen eventueel opgesplitst worden als zorgwoningen.

1.6.3

1.6.3.1

1.6.4

1.6.4.1

Gekozen dichtheid

Dichtheid

lndeling en typologie van de gebouwen

Indeling van de loten

,

De vorm van het plangebied, de standaard
bepalingen waaraan de verkaveling moet vol-

doen en de oriëntatie, laat ons een configura-

tie toe waarbij langs 3 zijden telkens een be-

bouwingscluster wordt voorzien (A, B en C) 
'

waarbij centraal in het gebied een collectieve
ruimte kan worden ingericht.
Het gedeelte van het woonveld in het uiterste

noordwesten, heeft door zijn ligging een apart

karakter. We voorzien op deze locatie dan ook

hogere bebouwing (5 bouwlagen) i.f.v. een
groepswoni ngbouwProject.

É

lnvulling woonloten

Er wordt een interessante afwisseling in woontypologie opgelegd in de verkaveling. Op die ma-

nier zal een menging van doelgroepèn ontstaan. Het aspect duurzaamheid blijft ook hierbij cen-

traal staan, oe atwisseting in typologie gebeurt per gebouwencluster en telkens aangepast aan

zijn specifieke inplanting en oriëntatie:

Zuid-geo riënteerde won in gen

Het betreft een woningtype waarbij de

woningen de ideale oriëntatie hebben
voor toepassing als passiefwoning.

De inplanting van deze gebouwencluster
in het woonveld is ook dankbaar i.f.v. het
gebruik van zonnepanelen. Ze beschik-
ken ook over een zuid-gerichte tuin.

Door het dakverdiep een hoogte van 4m

te geven, , zal de bruikbaarheid van het

dakverdiep verhogen.
Dit is nuttig gezien de huidige isolatie-

Motivatienota
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4m

45"

Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

normen het dakpakket fors verdikken.

Puntgevelwon ingen:

Het betreft een woningtype waarbij de
oriëntatie zich leent tot de inrichting van
een energiezuinige woning.
De typologie van het dak, puntdak haaks
op de openbare weg, laat toe om zonne-
panelen te plaatsen langs één van beide
zijden.
Het dak dient hellend te zijn onder 45",
vertrekkend op 7m hoogte. 7m is ruim
voldoende om de bruikbaarheid van het
dakverdiep te verhogen (zie schets hier-
naast. Dit is nuttig gezien de huidige iso-
latienormen het dakpakket fors verdikken

Groepswoningbouw:

:
I

Niveau0-2wo Niveau1,2&3-3wo NiveauS-2wo

Op de meest noordwestelijke hoek van
het woonveld wordt een groepswoning-
bouwproject toegestaan van 5 bouWa-
gen.
Hierin kunnen 13 woongelegenheden
worden ingericht. Voor de inrichting wordt
gekozen voor enkele regels i.f.v. levens-
lang wonen op basis van o.a. de toegan-
kelijkheid.

13 woongelegenheden:
2 op het gelijkvloers
3x3 op niveau's 1 t.e.m. 3
2 op het 5" (=hoogste niveau)

Motivatienota
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Mot iv at ie nota b etreff en de d e a a nv ra ag voor ee n v e rkav e li ng sve rg un n in g

Ruime parkwoningen

ln dit woontype gaat de aandacht naar
een groter woonvolume + grotere tuin
(14m), zodanig dat deze woning kan die-
nen voor grotere gezinnen. Eventueel kan
ook voor het principe van zorgwoning ge-
kozen worden.

I
Een groendak wordt verplicht voor de
woningen langs het park (ten westen van
het te verkavelen gebied. Deze keuze
wordt gemaakt vanuit de redenering dat
vanuit deze verplichting het zicht vanuit
de groepswoningbouw kwalitatiever is en
dat dit esthetisch ook een goede weerga-
ve is van de duurzame aspecten in de
wijk.

Compacte parkwon in gen :

À ê

Dit woontype stelt een kleine compacte
woning voorop, met een beperkte tuin
(í0m).
De eigenaars beschikken over een car-
port in de tuinzone.
Doelgroep zijn kleine jonge gezinnen,
waarbij deze woning als starterswoning
kan gelden.

1.6.4.2 lnvullingcollectieve delen

Behalve de volledig private loten, worden ook loten opgenomen in de verkaveling, die collectief
zullen worden aangekocht en aangelegd en waarbij de ruimte een semi-publiek karakter krijgt.
Volgende collectieve ruimten worden opgenomen:
r Collectieveparkeerzone
r Collectieve groenzone
r Verbindingen doorheen het woonveld

C

I

I-l
I

'Ei- FiFt g tn'

Motivatienotaf ctont'''tl
Pagina 11 van 24



(

- /'\w' ,)1, \, ." !o!*qt ' 'f.,,.,n,.
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De collectieve zones worden gekozen cen-
traal in het gebied en zijn onlosmaketijk ge-
koppeld met elkaar.
Ze geven ook een extra toegang achteraan
de loten tot de achtertuin, hetgeen een gro-
te meenruaarde vormt voor de plangebieden
en ook de mogelijkheid biedt fietsbergingen
in de tuin te voorzien.

Moiivatienota

Er is een noord-zuid en een oost-west ver-
binding doorheen het woonveld.
De noord-zuid verbinding i.f.v. de over-
gangslijn van de bolle akkers en gracht, blijft
zichtbaar in een voet- en fietsverbinding
versterkt door de aanliggende collectieve
ruimten.

De natuurlijke morfologie van het woonveld is een holle akker, waarbij het laagste punt een as
vormt in het midden van het veld in noord-zuid richting. De morfologie wordt behouden en dic-
teert de gravitaire afwatering van de collectieve delen en wordt vormqegeven via een wa-
di/greppel.

I

Voor het collectief parkeren wordt een verhard plein in waterdoorlaatbare betonstraatstenen
voozien, geschikt voor 29 parkeerplaatsen en 2 mindervalide parkeerplaatsen. Om het ver-
hardplein multifunctioneel te houden worden de parkeerplaatsen met belijning op de verharding
aangebracht. Het verharde plein wordt ontsloten langs het Helsinkiplein.

De collectieve paden kennen een breedte van 1,5m en worden uitgevoerd in geborstelde licht
grijze betontegels, formaat 150 x 90cm. lndien de paden langsheen een perceelsgrens loopt
wordt steeds een infiltratiestrook van 30 cm in waterdoorlaatbare betonstraatstenen openge-
houden.

De niet verharde delen worden bezaaid en beplant met inheemse boomsoorten.
o Bomen van 1st orde: Quercus robur
r Bomen van 2d" orde: Sorbus aucuparia
lfu de afwatering wordt een wadi geprofileerd conform de natuurlijke morfologie van het veld

Als verlichting wordt gekozen voor een intelligente energiezuinige ledverlichting met 0o/o UFF.
Lichtpunthoogte 4 meter met bewegingssensor. De armaturen zijn Synergrid 005 gekeurd.
De verlichtingspalen ( lichtpunthoogte 4m) zijn uitgerust met een bewegingssensor. Elke paal
kan individueel branden. Aan de toegangen worden bewegingssensors geplaatst.
De verlichtingspalen aan de parking zullen bij beweging (oprijden wagen) het volledige plein
verlichten.

t
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Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

Referentie foto

de onderdoorgang aan Luxemburgslraalzal verlicht worden door een vast toestel die geplaatst

wordt op het gebouw

Ovezicht van de gebruikte materialen en de raming van de aanlegkosten is opgenomen onder

hoofdstuk 4

1.6.4.3 Materialisatie

De materiaalkeuze wordt volledig bepaald door het beeldkwaliteitsplan. De vertaling ervan ge-

beurt deels in de verkavelingsvoorschriften, deels in de verkoopsvoonruaarden'

ln de verkavelingsaanvraag worden volgende keuzes/verplichtingen vastgelegd:

a Schrijnwerk:

Alle schrijnwerk in het gehele woonproject moet wit zijn

F oto u it bee ldl<vv al ite itsPl a n

Zonnewering
De keuze van zonnewering wordt bepaald afhankelijk van de oriëntatie en moet worden toe-

gepast om het risico op oververhitting te beperken:

a

a

+

é++0

'4I
tu

4tr
=**-P# bNoord-Zuid

Schema's uit beeldkw al iteitsPlan

Gevelbekleding

Per gevel kunnen enkel volgende gevelmaterialen gebruikt te worden:

o Bakstenen
o Witte KalkbePleistering
o Hout

Oost-West

Motivatienota
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Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkavelingsvergun ning

Per zone kan voor de gevel slechts 1 materiaal gebruikt worden, welke van bovenstaande
materialen waar wordt toegepast wordt vastgelegd in de voorschriften, nl.:

Zone voor qroepswoningbouw: duurzame houtbekleding, gezien het gaat om groepswo-
ningbouw, zal er geen versnippering aan soorten houtbekleding mogelijk zijn.

Zone voor ruime parkwoningen: baksteen met rode tint

Zone voor compacte parkwoningen: baksteen met rode tint

Samen kan dit onderstaand beeld geven

:fg u

Zone voor zuidgeoriënteerde woningen: witte kalkbepleistering

Zone voor ountgevelwoningen: baksteen met bruine tint

Fietsstalplaatso

a Collectieve paden

F oto u it beeldkwal ite itspl a n

lndien een fietsberging mogelijk is in de tuin, moet
deze in een plat groendak worden uitgewerkt, op-
gebouwd met een slanke structuur in hout of staal

Collectieve paden dienen in volgend materiaal worden
uitgevoerd:
r Betonpanelen licht grijs, geborsteld
r Afmetingen 1,5m x 0.9m. Dikte í4cm
r Overgangsstrook van min. 30cm opgevuld met
waterdoorlatend betonstraatstenen

Motivatienota
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Motivatienota betreffende de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

a Collectieve Parking

De parking dient in volgend materialen te worden uitgevoerd:
r Waterdoorlaatbare betonstraatstenen cfr bezoekersparkings

Foto u it beeldl<vv al ite itspl a n

1.7 Toekomstige ontwikkeling

Deze aanvraag betreft de volmaking van de invullinqvan één van de private woonvelden van
het volledig projectgebied Clementwijk. De inrichting van het openbaar domein is reeds be-
paald, ook voor de andere woonvelden zal een bouw- of verkavelingsvergunning worden inge-
vuld.

Nadien zullen alle kavels van dit woonveld door de stad Sint-Niklaas worden verkocht op kavel
en kunnen de kopers één voor één een bouwvergunning indienen.

1'
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2 Fotoreportage

De foto's en de kijkrichting zijn aangeduidt op de grondplannen

Foto 1

Fotoreportage
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Wateftoets

3 Watertoets

Zie bijlage "241 }35-aanstip_hemetwater veld 1 4',

De buffer- en infiltratiecapaciteit voor de invulling van veld 14 is gerealiseerd in de grachten-
structuur van het op het openbaardomein. De verharde oppervlakte van veld 14 ovórschrijd niet
de theoretische aannames voor de berekening van de buffer- en infiltratiecapaciteit van frát
openbaardomein zie "241035 berekening buffering veld 14,'.
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