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PUBLIEKE RUIMTE DENDERMONDE

HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER

ALGEMENE VISIE

DEELPROJECTEN

.    RESTAURATIE SAS I EN ONTWERP VAN EEN FIETS- EN VOETGANGERSBRUG  

.    VLASMARKTBRUG

.    HERINRICHTING DENDEROEVER

.    OPENLEGGEN GEDEMPTE DENDER

.    HERINRICHTING DE DEBRUYNKAAI 
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In de loop van 2003 werd in opdracht van het stadsbestuur van 
Dendermonde en van de Afdeling Waterwegen en Zeewezen 
een globale visie opgemaakt omtrent de oude Dender in het 
centrum van Dendermonde. 
Deze visie werd uitgewerkt op basis van een in 2002 
opgemaakte landschapsstudie. 

De volledige loop van de Oude Dender werd bestudeerd vanaf 
het oud sas tot aan de Noordlaan en de Debruynkaai.

De Oude Dender wordt beschouwd als leidraad doorheen 
de stad. Er wordt naar gestreefd om de Denderoevers over 
heel het traject op een samenhangende manier aan te 
leggen zodat er een eenheid in materialen en kleurgebruik 
ontstaat. Dat geldt ook voor het straatmeubilair, de verlichting 
en aanplantingen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn 
verzorgde aansluitingen aan bruggen, dwarsstraten, pleinen 
en wandelpaden. Verschillende locaties zoals de Debruynkaai 
en de omgeving van het oud sas worden binnen de visie 
opgewaardeerd tot aantrekkelijke en functionele plaatsen 
binnen de stad.

HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

ALGEMENE VISIE

bestaande toestand

adres
Dandermonde B.

ontwerpers
Atelier JPLX - Arcadis Belgium nv

medewerkers
Heidi Veeckmans, Tom Vermeylen

status
openbare aanbesteding,

offerte aanvraag
gefaseerde uitvoering

uitvoering
2004

opdracht 
conceptuele, architecturale en bouwkundige 

studie en ontwerp van 
(delen van) de Oude Dender  

datum
2003-2006

kostprijs studie
€ 21 180.00

opdrachtgever
Waterwegen en Zeekanaal NV

Afdeling Bovenschelde
contactpersoon

ir. Ann Decouttere, 
Nederkouter 28, 9000 Gent

T +32(0)9 268 02 41

gewenste toestand
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HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

OVERZICHT DEELPROJECTEN

Sas en omgeving

Belvedère en verlaagde kade 
met steigers

Nieuwe Vlasmarktbrug Plein met platform 

Nieuwe  Bogaerdbrug
Tweelingbrug

Openleggen van de oude Dender
met verlaagde kade
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HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

RESTAURATIE VAN HET OUD SAS :
VISIE EN UITVOERING FIETS- EN VOETGANGERSBRUG

Het sas en de omgeving van de saskom vormen een bijzondere 
plaats langsheen de Oude Dender, enerzijds omwille van het 
industrieel verleden van de plek, anderzijds omwille van de 
overgang tussen stad en natuur.

Restauratie van het  sas
Na overleg werd er gekozen voor een zachte restauratie 
van de bestaande sasconstructie. De nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug is een draaibrug die is ingeplant ter hoogte 
van de ligging van de voorgaande brug. 
De brug is een lichte, elegante stalen constructie. Het loopvlak 
en de handgreep zijn in hout uitgevoerd. Ter hoogte van het 
draaiende brugdeel wordt de leuning een vakwerk. 
Het strekstaal aan de buitenzijde van de leuning bedekt 
het vakwerk als “een voile”, dat aan de binnenzijde volledig 
zichtbaar blijft.
Hierdoor wordt de brug op afstand als een strakke lijn 
waargenomen die zich discreet in het landschap van deze 
historische site intekent. Van op de brug zelf biedt de leuning 
een transparante aanblik.

Rechteroever langs St-Jorisgildedijk
Op de rechteroever wordt de aansluiting tussen de brug en de 
straat heraangelegd en verfi jnd. Op de groene oevers wordt 
het contact met het water vergroot door het aanbrengen van 
houten platforms die zich uitstrekken tot over het water en 
inspelen op de niveauverschillen in de oever. Deze platforms 
lenen zich uitstekend voor een waaier van activiteiten zoals 
verpozen, vissen of een picknick.

adres
Dandermonde B.

ontwerpers
Atelier JPLX - Arcadis Belgium nv

medewerkers
Heidi Veeckmans, Tom Vermeylen

status
openbare aanbesteding,

offerte aanvraag
uitvoering

2008
opdracht 

restauratie Oud Sas
en fi ets- en voetgangersbrug

en heraanleg omgeving
datum

2003-2006
vloeroppervlakte

ca. 4000 m²
raming kostprijs

€ 51 000.00

opdrachtgever
Waterwegen en Zeekanaal NV

Afdeling Bovenschelde
contactpersoon

ir. Ann Decouttere, 
Nederkouter 28, 9000 Gent

T +32(0)9 268 02 41
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HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

uitvoering restauratie sas 
en houten platforms aan het water

SINT-PAULUSSTRAAT 10          2000 ANTWERPEN          BELGIË          T-F **32 (0)3 230 30 35          E-MAIL S.LAENEN@JPLX.BE         WWW.JPLX.BE



HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

DE VLASMARKTBRUG : VISIE EN UITVOERING

adres
Dandermonde B.

ontwerpers
Atelier JPLX - Arcadis Belgium nv

medewerkers
Heidi Veeckmans, Tom Vermeylen

status
openbare aanbesteding,

offerte aanvraag
uitvoering

uitgevoerd 2010
opdracht 

ontwerp Vlasmarktbrug 
en heraanleg omgeving

datum
2003-2006

vloeroppervlakte
ca. 2900 m²

raming kostprijs
€ 98 000.00

opdrachtgever
Waterwegen en Zeekanaal NV

Afdeling Bovenschelde
contactpersoon

ir. Ann Decouttere, 
Nederkouter 28, 9000 Gent

T +32(0)9 268 02 41

In 1986 werd aan de Vlasmarkt een prachtige ophefbrug vervangen 
door een vaste brug. Deze constructie was niet meer dan het 
gelijkvloers doortrekken van een straatprofi el zoals dat gangbaar 
was in een periode waar mobiliteit een hooguit tweedimensionale 
kwaliteit was. Met de nieuwe Vlasmarktbrug lag de ambitie hoger 
dan de loutere verbinding van twee oevers. Een brug waarop je stil 
blijft staan, naar de stad kijkt en jezelf in het water ziet verrimpelen 
met het beeld van de stad.
De nieuwe brug is geconcipieerd als een ophaalbrug om zo op termijn 
pleziervaart opnieuw mogelijk te maken op de oude Dender.
De constructie is opgevat als een lichaam dat achterover kantelt, met 
zichtbare kabels die de constructie uit evenwicht trekken. Het beeld 
van de brug is hieruit ontstaan maar zeker ook uit het idee van een 
stille maar nadrukkelijke aanwezigheid in haar historische context.

Het beweegbaar gedeelte is voorzien van twee opstaande driehoeken. 
Het bovenste hoekpunt van elke driehoek is verbonden met een kabel. 
Door het op- en afwinden van deze kabels wordt de brugconstructie 
opgehaald en neergelaten. 
Deze specifi eke topologie voor de beweegbare brug is slechts 
mogelijk door de beperkte openingshoek van de brug, waardoor het 
zwaartepunt van de beweegbare brugconstructie steeds aan dezelfde 
zijde van het scharnierpunt blijft en de kabel voor het ophalen of 
neerlaten van de brug steeds gespannen blijft. De trekkracht op 
de kabel grijpt aan met een grote hefboomsarm, wat toelaat de 
brugconstructie uit te voeren zonder tegengewichtskist en voordelig 
is voor de dimensionering van de elektromechanische onderdelen 
van het bewegingswerk.
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HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 
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Het openleggen van de gedempte Dender tussen de Noordlaan 
en de Bogaerdstraat zal de uitstraling en leefkwaliteit van 
Dendermonde ten goede komen. 
Het openleggen van de Oude Dender ter hoogte van 
de Kasteelstraat en de Papiermolenstraat is een unieke 
gelegenheid om een nieuwe kade langs het water aan te 
leggen met de allure van een groot terras aan het water. Op 
de linkeroever (langs de Kasteelstraat) wordt het bestaande 
wandelpad ontdubbeld in een wandeling op straatniveau en 
één op waterniveau. Langzame hellingen worden afgewisseld 
met grote horizontale vlakken en leiden de wandelaar tot op 
de lager gelegen kade. Aan de overzijde wordt de bestaande 
wandeling op straatniveau doorgetrokken tot op het einde van 
de Papiermolenstraat waar een trappenpartij toegang biedt tot 
op de lager gelegen wandeling.

Door deze ingreep wordt het mogelijk de Dender door te 
trekken, onder de Noordlaan door, tot aan de verhoogde 
Scheldeoevers. De Noordlaan blijft op bestaand niveau maar 
wordt gesplitst in twee bruggen, één per rijrichting, waarbij de 
kruising van water en weg benadrukt wordt.
Onder de Noordlaan door en langsheen het water worden 
op beide oevers paden aangelegd die een veilige verbinding 
maken tussen de De Bruynkaai en het stadscentrum. De 
aanwezigheid van de rivier wordt hierdoor opnieuw voelbaar. 
De Dender herwint hierdoor zijn prominente plaats in de 
stad.

HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

OPENLEGGEN GEDEMPTE DENDER
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Een grote troef ligt in de toegankelijkheid van de Denderoevers 
over de gehele lengte. Hierdoor ervaart men tijdens een 
wandeling een afwisseling tussen de stedelijke wandelpaden 
en jaagpaden langsheen achtertuinen en achtergevels. Deze 
nuances geven vorm aan de relatie van de stad tot de Dender 
en dienen behouden en geherwaardeerd te worden waar 
nodig. De wandelpaden en jaagpaden worden heraangelegd. 
Langsheen het jaagpad wordt vlak boven het water een steiger 
aangebracht en dit tussen de Vlasmarktbrug en het sas, die als 
verlaagd wandelpad kan gebruikt worden en die in de toekomst 
als aanmeerplaats kan benut worden. Op de linkeroever, ter 
hoogte van het administratief centrum, vormt een houten 
overkragende structuur een rustpunt op de wandeling. Dit 
publiek balkon of terras versterkt het contact met het water.

HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

DENDEROEVERS
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Het landschappelijke karakter van de De Bruynkaai dient 
versterkt te worden. De Oude Dender wordt doorgetrokken tot 
binnen dit gebied. Een waterpartij vormt het eindpunt van de 
rivier. Op deze manier wordt het gebied opgedeeld in zones 
met een verschillend karakter en doel:

* Op de rechteroever krijgt het doortrekkersterrein een duidelijk 
gedefi nieerde plek, opgenomen in deze groene omgeving.
* Op de l inkeroever combineert het rastervormig 
aanplantingsysteem parkeren met groen tot een parkeerpark. 
Een tweede open plek maakt evenementen en tijdelijke 
manifestaties mogelijk.
* De elementen groen en water geven deze plek speelse en 
recreatieve mogelijkheden.

HERINRICHTING VAN DE OUDE DENDER 

HERINRICHTING DEBRUYNKAAI

SINT-PAULUSSTRAAT 10          2000 ANTWERPEN          BELGIË          T-F **32 (0)3 230 30 35          E-MAIL S.LAENEN@JPLX.BE         WWW.JPLX.BE



PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE

.    MASTERPLAN PUBLIEKE RUIMTE DORPSCENTRUM  

.    HERINRICHTING STATIONSSTRAAT

.    HERINRICHTING STATIONSPLEIN

.    HERINRICHTING DANHIEUXSTRAAT, BORCHTHOF

.    INRICHTING LANGZAME VERKEERSAS ‘DE LEEGHEID’

.    ZONERINGSELEMENT - FIETSENSTALLING

.    RUP STATIONSPLEIN 
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Structuurschets
De dorpssfeef van Overijse wordt bepaald door drie structuren: 
de IJse, de dorpskern en de groene zuidzijde. We stellen 
voor om deze structuren te versterken. De IJse kan meer 
zichtbaar gemaakt worden in de J.B. Dekeyserstraat en op 
de stationssite. Het dorpskarakter kan versterkt worden door 
de bouwblokken af te werken. Een éénvormige aanleg van de 
straten bevordert de samenhang in de publieke ruimte. Het 
privaat groen kan gestimuleerd worden, wat een positieve 
werking heeft op de beeldkwaliteit en verblijfskarakter in 
de straten. Het Justus Lipsiusplein is het dorpsplein, waar 
activiteiten kunnen geïntensiveerd worden. Begijnhof- en 
Vuurmolensite kunnen de parkstructuur versterken en laten 
vloeien, door de elementen groen en water te versterken en 
door aansluitende en doorlopende wandelpaden aan te leggen. 
Leegheid kan in deze groene rand opgenomen worden door 
doordringbaarheid en groenaanplanting te realiseren, die 
aansluit op de parksfeer.

adres
dorpscentrum te Overijse B.

ontwerpers
Atelier JPLX

i.s.m. planoloog verkeersdeskundige 
ir. Rob Cuyvers, 

         landschapsarchitect  Michel Desvigne,
studiebureau Arcadis/Gedas

medewerkers
Veva Roesems, Tom Vermeylen,

Heidi Veeckmans, Greg Geertsen

status
openbare aanbesteding

opdracht 
het opmaken van een masterplan voor de 

publieke ruimte centrum Overijse en 
heraanleg van Stationsplein en Stationsstraat 

datum
2002 -2005

vloeroppervlakte
ca. 30 Ha

raming 
€ 60 270.00 opmaak masterplan

opdrachtgever
gemeente Overijse

contactpersoon
Tim Houben

Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse,
T-F +32(0)2 785 34 66, +32(0)2 687 60 40

BOUWBLOKSTRUCTUUR 
VERSTERKEN

IJSE SYSTEEM DOORTREKKEN

HOOFDONTSLUITING

DORPSSTRATEN

PROJECTGEBIED

STATIONSSTRAAT

RASTERAANPLANTING

DORPSPLEIN

PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

MASTERPLAN PUBLIEKE RUIMTE DORPSCENTRUM
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De heraangelegde Stationsstraat is een eerste realisatie binnen 
de visie van het masterplan. De heraanleg van deze straat als 
startproject vormt het referentiekader voor de centrumstraten 
wat materialenpalet en profi lering betreft.
De Stationsstraat bindt het Stationsplein en het J. Lipsiusplein, 
de twee podia van het dorp, wat haar onderscheidt van de 
andere dorpsstraten.

Aanleg
Mineraalkarakter, minimale profi elen
Duidelijke doch subtiele zoneringen tussen parkeren, wandel- 
en rijzone.

Materiaal
Natuursteen
Eenheid in materiaalgebruik en maatvoering / variaties in 
oppervlakte behandeling, monochrome bestrating.

Specifi eke verlichting
Voor de Stationsstraat als belangrijke winkelstraat en 
verbinding tussen twee belangrijke polen, Stationsplein, J. 
Lipsius, geldt hier ook specifi eke verlichting.

PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

HERINRICHTING STATIONSSTRAAT

adres
gemeente Overijse  B.

ontwerpers
Atelier JPLX i.s.m.

planoloog verkeersdeskundige ir. Rob Cuyvers,
Michel Desvigne paysagiste dplg, 

studiebureau Arcadis/Gedas
 medewerkers

Veva Roesems, Tom Vermeylen, 
Heidi Veeckmans, Greg Geertsen

status
openbare aanbesteding

uitvoering
2004

opdracht 
herinrichting Stationsstraat fase 1

datum
2002-2005

vloeroppervlakte
3 827 m²

raming staionsstraat fase 1
€ 636 618.00

opdrachtgever
gemeente Overijse

contactpersoon 
Tim Houben, 

Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse,
T-F +32(0)2 785 34 66, +32(0)2 687 60 40
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De heraanleg van de Danhieuxstraat en Borchthof kan als 
referentieproject beschouwd worden voor de aanleg van de 
dorpsstraten in Overijse en het heropenleggen van delen van 
de IJse.

Er wordt gestreefd naar éénvormigheid in de aanleg over heel 
het IJse parcours. Oriëntatieverlichting kan op discrete wijze 
in de wanden van de opengelegde delen van de IJse worden 
ingewerkt.
Het gebruikte materiaal is hoogwaardig (sier)beton onder de 
vorm van gemoduleerde plaatelementen. 
Ook al wordt de IJse niet over de gehele lengte heropengelegd, 
toch zal ze “voelbaar” zijn. Zo wordt het belang dat de rivier 
voor het dorp heeft en haar naam er aan heeft ontleent, in ere 
wordt hersteld.

PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

HERINRICHTING DANHIEUXSTRAAT, BORCHTHOF

Danhieuxstraat
Borchthoh

adres
gemeente Overijse  B.

ontwerpers
Atelier JPLX i.s.m.

Arcadis Belgium nv, studiebureau
medewerkers

Greg Geertsen, Jordi Duchateau, Sofi e Lambert

status
onderhandelingsprocedure

uitvoering
2007

opdracht 
herinrichting Danhieuxstraat en Borchthof, 

heropenleggen deel van de Ijse te Overijse
datum

2004-2006
vloeroppervlakte

2 247 m²
raming stationsplein

€ 463 303.00 (excl BTW)
opdrachtgever

gemeente Overijse
contactpersoon 
Tim Houben, 

Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse,
T-F +32(0)2 785 34 66, +32(0)2 687 60 40
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adres
gemeente Overijse B.

ontwerpers
Atelier JPLX

i.s.m. studiebureau Arcadis  Belgium
medewerkers

Pierric De Coster, Johan Van Mol

uitvoering
eind 2010

status
onderhandelingsprocedure 

opdracht 
inrichting van de langzame verkeersas

 “ De Leegheid “, Overijse 
datum

2006-2007
vloeroppervlakte

2906 m²
raming 

€ 533 964.00

         opdrachtgever
gemeente Overijse

contactpersoon 
Tim Houben, 

Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse,
T-F +32(0)2 785 34 66, +32(0)2 687 60 40 

De Leegheid wordt ingericht als langzame verkeersas.Het 
groene karakter van de site en van de IJse wordt maximaal 
versterkt, het verblijfskarakter eveneens. 
Om aanplantingen mogelijk te maken boven de ondergrondse 
kokers wordt er gewerkt met verhoogde plantvakken. Deze 
plantvakken hebben de vorm van “taluds” waar zitelementen 
zijn geïntegreerd. De  taluds worden aangeplant met 
siergrassen en bomen met een natuurlijke uitstraling. 
De verhoogde plantvakken creëren ook een buffer tussen 
publieke  en minder publieke zones aan de zijde van de 
woningen. 
Langs de woningen wordt er halfverharding voorzien, een 
aanleg met grasvoegen. 
De aanleg heeft  een uitgesproken groen karakter. Ter hoogte 
van de toegangen is er verharding voorzien (gevoegde 
kasseien).
Er is een niveauverschil tussen de twee oevers van de IJse. 
Er wordt van deze eigenschap gebruik gemaakt om de twee 
oevers plaatselijk op een zelfde niveau  te brengen.
Zodoende wordt er een verlaagd grasplein gecreëerd, een 
rustplek langs de IJseweg. De brugjes liggen nu horizontaal 
over de IJse. 

PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

INRICHTING LANGZAME VERKEERSAS ‘DE LEEGHEID’
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adres
dorpscentrum te Overijse B.

ontwerpers
Atelier JPLX

i.s.m. Arcadis Gedas n.v., studiebureau
medewerker

 Greg Geertsen, Jordi Duchateau, Sofi e 
Lambert

status
uitgevoerd

opdracht 
herinrichting Stationsstraat - 
Danhieuxstraat - Borchthof 

datum
2004-2006

opdrachtgever
gemeente Overijse

PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

ZONERINGSELEMENT - FIETSENSTALLING
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De stationssite vormt het grensgebied tussen dorpstructuur en 
parkstructuur. Hier ontmoeten de drie systemen elkaar.

Door een grondruil met de huidige eigenaar, De Lijn, komt 
deze site voor het grootste deel in het bezit van de gemeente 
waardoor het mogelijk wordt om dit grensgebied d.m.v. 
verschillende acties leesbaarder te maken.  Een eerste ingreep 
hierbij is de aanleg van een vijver. Dergelijke ingreep versterkt 
de tweeledige structuur van Overijse aan beide kanten van 
de IJse.
De noordkant van de vijver wordt strak begrensd door een 
versteende oever die aansluit op het stationsplein. Aan de 
zuidkant wordt de vijver begrensd door de helling van het 
terrein. Deze natuurlijke overgang kan ook in de beplanting 
worden doorgezet: waterplanten, semi- waterplanten, 
bomen. 
In deze zone kan tevens nieuwe bebouwing opgenomen 
worden, in de vorm van ‘solitaire’ gebouwen. Zo wordt de 
reeds bestaande structuur verdergezet. Tezelfdertijd wordt 
een open park gecreëerd, dat het stationsplein verbindt met 
de bestaande parken.

Op termijn zou de ‘markthal’ kunnen vervangen worden door 
een nieuwe constructie. Door transparantie kan de hal deel 
uitmaken van het plein, de publieke ruimte.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er gestart met de 
opmaak van een RUP. 

adres
gemeente Overijse B.

ontwerpers
Atelier JPLX

i.s.m. Arcadis Gedas n.v., studiebureau
medewerker

 Katrijn Apostel
status

in opmaak
opdracht 

ontwerpend onderzoek en opmaak RUP 
datum

2006 - heden
kostprijs studie

€ 39 550
opdrachtgever

gemeente Overijse

PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

RUP STATIONSPLEIN
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De stationssite is grensgebied tussen dorpstructuur en 
parkstructuur, de ontmoeting van de drie systemen. Bij het 
vrijkomen van de stationssite (grondruil met De Lijn), komt 
het  grensgebied vrij.

Wij stellen voor om dit  grensgebied leesbaar te maken met 
de aanleg  van een vijver. Dergelijke ingreep versterkt de  
tweeledige structuur van Overijse aan beide  kanten van de 
IJse.  
De noordkant van de vijver  wordt strak begrensd door een 
versteende  oever die aansluit op het stationsplein. Op het 
stationsplein wordt de Ijse heropengelegd. De uitvoering ervan 
dient  analoog aan de Danhieuxstraat gebeuren, met kasseien 
en begroeide voegen.
Aan de zuidkant  wordt de vijver begrensd door de helling van 
het  terrein. Deze natuurlijke overgang kan in de  beplanting 
worden doorgezet: waterplanten,  semi- waterplanten, bomen. 
Een overdekt picknick-/vissersplatform in het park geeft uit op 
het water en zorgt voor een accent dat het publiek karakter 
van deze vijver benadrukt.
Het Stationsplein wordt van rand tot rand in kasseien uitgevoerd 
om een “tapijt-effect” te creëren en om het mechanisch verkeer 
ter hoogte van het stationsplein te vertragen. 
Het accent ligt nu op de verblijfskwaliteit en niet meer op het 
doorgaand verkeer.

adres
gemeente Overijse  B.

ontwerpers
Atelier JPLX

 i.s.m. studiebureau Arcadis Belgium 
medewerkers

Nele Aernouts

uitvoering
2011

opdracht 
inrichting Stationsplein, heropenleggen van 

de IJse en ontwerp publieke vijver te Overijse,
openbare aanbesteding, fase 2 ‘masterplan 

voor de publieke ruimte’  
datum

2009-2010
vloeroppervlakte

20 862 m²
raming stationsplein

€ 2 966 400.00 (excl BTW)

opdrachtgever
gemeente Overijse

contactpersoon 
Tim Houben, 

Justus Lipsiusplein 9, 3090 Overijse,
T-F +32(0)2 785 34 66, +32(0)2 687 60 40

PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

HERINRICHTING STATIONSPLEIN
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PUBLIEKE RUIMTE OVERIJSE 

stationsgebouw aan vijver

Eeuwfeestplein inrichting rond de bron

bus abri aan stationsplein
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PUBLIEKE RUIMTE OUDENAARDE

OPMAAK MASTERPLAN VOOR DE PUBLIEKE RUIMTE VAN DE HAM

.    DE GEDEMPTE SCHELDEARM ALS GROENE RIVIER

.    EEN BELEEFBARE SCHELDEOEVER

.    JAN ZONDER VREESLAAN ALS DEEL VAN HET WEEFSEL

.    DE MATTHIJS CASTELEINSTRAAT ALS STADWAL

UITVOERING DEELPROJECT DE GEDEMPTE SCHELDEARM

ONTWERPEND ONDERZOEK SCHELDEBOORDEN VAN SMALLENDAM TOT OPHAALBRUG

UITVOERING HERAANLEG PARKING DE HAM

ONTWERPEND ONDERZOEK HERAANLEG MATTHIJS CASTELEINSTRAAT
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Het masterplan schetst de toekomst van de open ruimte van 
de Ham, gelegen in Oudenaarde. De Ham is aangeduid als 
één van de drie strategische projecten in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan die de ontwikkeling van de kern 
van Oudenaarde als hoogwaardig stedelijk gebied moet 
stimuleren. Dit is mogelijk door de herstructurering van het 
gebied zowel door acties m.b.t. de bebouwde ruimte als door 
acties m.b.t. de onbebouwde ruimte. 

Binnen de openbare ruimte van de Ham worden er vier 
deelruimten onderscheiden :

1.  Een beleefbare Scheldeoever
2.  Jan Zonder Vreesstraat als deel van het weefsel
3.  Matthijs Casteleinstraaat als stadswal
4.  Oude Scheldearm als groene rivier 
  
Het masterplan voor de buitenruimte moet deze deelprojecten 
binden tot een geheel waarbij de inzet meer is dan de som 
der delen, m.n. de annexatie van de Ham bij het historisch 
centrum, waardoor er ook een vernieuwde dialoog met de 
overzijde van de rivier ontstaat, en de ambitie om Oudenaarde 
een stedelijk teken te geven aan de Schelde.

PUBLIEKE RUIMTE OUDENAARDE

MASTERPLAN VOOR DE PUBLIEKE RUIMTE DE HAM

1

1

1

2

3

3

4

adres
Oudenaarde  B.

ontwerpers
THV Atelier JPLX - Soresma nv.

medewerkers
Johan Van Mol, Katrijn Apostel, 

Pierric de Coster, Nele Aernouts

status
laureaat open oproep 1305

uitvoering
2009

opdracht 
volledige studieopdracht voor de opmaak van 

een masterplan voor de publieke ruimte 
van De Ham, Oudenaarde

datum
2007-2008

raming 
€ 30 000.00

opdrachtgever
stad Oudenaarde

contactpersoon 
Geert De Zaeytydt, 

Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde
 T +32(0)55 31 46 01 

1

1

1

2

3

3

4
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PUBLIEKE RUIMTE OUDENAARDE

Het is van belang voor de openbare ruimte in het algemeen 
dat de ontwikkeling ervan als een cultuur beschouwd wordt 
die elk project opneemt in een groter stedelijk geheel. We 
zijn dan ook van mening dat er meer waarde ligt in het verder 
ontwikkelen en verfi jnen van die cultuur in varianten dan in 
het systematisch zoeken naar originaliteit en vernieuwing.

Het masterplan beoogt geen star eindbeeld maar stelt een 
strategie en een werkwijze voor die de ontwikkeling van de 
Ham moet ondersteunen en sturen in de tijd.
Door ingrepen op korte en middellange termijn voor te stellen, 
meer bepaald landschappelijke interventies, wordt het gebied 
in ontwikkeling ruimtelijk kwalitatief opgeladen. De negatieve 
uitstraling van het  braakliggend gebied wordt hierdoor 
opgeheven.

gewenste toestand: bebouwde en niet-bebouwde ruimte 

visie op korte termijn
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PUBLIEKE RUIMTE OUDENAARDE

UITBREIDING BESTAANDE PARKING DE HAM ALS INGREEP OP KORTE TERMIJN:
EEN LANDSCHAPPELIJKE AANLEG

De landschappelijke herinrichtiing van de bestaande parking 
en de uitbreiding ervan illustreerd een ingreep op korte termijn 
op een site in ontwikkelijng. 

Op de archeologische site aan de kop van de parking De 
Ham wordt de ruïne van de fundamenten van een klooster 
en de oude stadsmuur leesbaar gemaakt. Niet door de site 
bloot te leggen, maar door het idee van een ruïne weer te 
geven. Op de muren van het voormalige klooster worden 
wandelpaden in kleiklinkers aangelegd. Daartussen groeien 
hagenmassieven.
Het archeologisch park en de berm deinen langzaam uit in 
de parking en komen puntsgewijs terug over de hele parking 
waardoor deze een groen karakter krijgt. 
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PUBLIEKE RUIMTE OUDENAARDE

DE OUDE SCHELDEARM ALS GROENE RIVIER
ONTWERP - UITVOERING

uitvoering:
2010-heden
oplevering:

gepland in mei 2011
opdracht:

uitvoering “inrichting gedempte Schelde” tot park
deelproject masterplan voor 

de publieke ruimte van De Ham, Oudenaarde
raming

€ 412 170.60 (excl BTW)

Het concept van het park gebruikt de rivier als metafoor, “een 
groene rivier”. Het reliëf in het park verwijst naar diepte en hoort bij 
het idee van de rivier. De Groene Rivier fl ankeert de boulevard met 
een wandelpad op niveau van het maaiveld. Deze continue strook 
verwijst naar de boordsteen van een kade. Aan de zijde van de 
stad wordt de poreuze structuur van de bebouwing, het voormalige, 
gehavende, Scheldefront geaccentueerd door elke gebouwencluster 
zijn terras aan de kade te geven. Dwarse verbindingen geven 
het café, de school, Burg en het begijnhof een informeel adres 
aan de boulevard. Het geplooide oppervlak is met gras begroeid. 
Enkele vlakken zijn ingezaaid met  bloemen. Op de terrassen zijn 
uitsparingen in de verharding met lage begroeiing en bomen.
De bedding van de Burgschelde wordt doorgetrokken in de Groene 
Rivier. De schoolgebouwen worden verbonden door een bruggetje.
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Herinrichting van de Scheldekade

De kade wordt niet langer opgeofferd aan autoverkeer en parkeren. 
De bestaande parkeerplaatsen worden herschikt om de voetganger 
en fi etser maximale ruimte te geven aan de kant van het water. 
Kleinere en groene clusters van parkeerplaatsen verbeteren de 
beeldkwaliteit en de sfeer op de kade. Naast circulatiezone is het 
ook (en voornamelijk) een fl aneerruimte aan het water met een hoge 
verblijfskwaliteit. De heraanleg werkt als impuls om het recreatief 
gebruik en de economische ontwikkeling te stimuleren. 

PUBLIEKE RUIMTE OUDENAARDE

OVERZICHT DEELPROJECTEN
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