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De opmaak van een visie en masterplan voor de Albrechtlaan en omgeving 
kan niet losgezien worden van de historische evolutie, de landschappelijke 
en stedelijke context van de ruimere omgeving van het voorgestelde 
projectgebied. De zoektocht naar de toekomstige waarde en betekenis van 
de Albrechtlaan mag niet louter bepaald worden op een analyse van zijn 
huidige functie en verschijningsvorm.

De voorgestelde visie komt tot stand door de potenties voor de stad en 
het landschap te benoemen binnen een veel ruimere omgeving. Uit de 
analyse blijkt dat het gebied van de Albrechtlaan, het rangeerterrein en de 
Amylumsite niet helemaal los van elkaar kunnen bepaald worden. Gelegen, 
ontstaan en gegroeid op de oevers van de Dender hebben deze drie gebieden 
door de tijd een sterke oostelijke barriere gevormd bij de verdere uitbouw 
van het stedelijke weefsel. Deze gebieden bieden op landschappelijk en 
stedelijk nivo uitermate interessante groeimogelijkheden. De mogelijke 
invulling van deze drie gebieden bepalen niet enkel de identiteit van het eigen 
gebied, maar vormen het toekomstige beeld van de stad! de voorgestelde 
ingrepen binnen de visie voor de albrechtlaan en omgeving bieden 
een meerwaarde met uitstraling over de verschillende aangrenzende 
stadsdelen. het masterplan moet de ambitie koesteren zowel de relatie 
met het hart van de stad als met de landschappelijke waarde van de 
dendervalei te versterken. 

Een belangrijk uitgangspunt bij de realisatie van het masterplan is het 
zoeken naar een gemeenschappelijk draagvlak tussen de verschillende 
belanghebbende actoren en binnen de politiek. Een gefaseerde aanpak, 
vertrekkende van het benoemen van een gemeenschappelijke ambitie tot 
het vastleggen van verschillende planonderdelen vormt de basis tot goede 
dialoog en consensus. Het masterplan is zo opgebouwd dat parallel en op 
verschillende snelheden verschillende onderdelen tot uitvoering kunnen 
worden gebracht. Een heldere visie, vertaalt in algemene ruimtelijke 
uitgangspunten is steeds aanpasbaar en laat een flexibele invulling door 
de tijd toe. Het begeleiden van het proces en de wijze van aanpak vormen 
integraal onderdeel bij de uitvoering van het masterplan.

1. InleIdIng
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2.1 Bergemeersen
Een eerste lezing van het gebied verwijst ons naar de rijke landschappelijke 
waarde. plaatselijke naamgeving als ‘kasteel ten Berge’, ‘Bergekouter’, 
‘Bergemeersen’ verraden de waardevolle onderliggende topografie. De 
ligging van de historische toegangswegen tot de stad alsook de inplanting 
van dreven en hoger gelegen landgoederen of kastelen vormen verdoken 
getuigenissen van de oorspronkelijke context van het gebied. Waterrijke 
oevers van de Dender.

Door deze slechte bouwgrond aan de oostflank is met name de historische 
stad sterk naar het westen toe ontwikkeld. De oostelijke stadsontwikkeling 
bleef beperkt tot bebouwing en verdichting langs de verschillende 
invalswegen, gelegen op de hoger liggende zandruggen van o.a. de 
‘Molenbeek’.
De Bergemeersen zijn als tussengebied door de tijd doorkruist met 
verkeersinfrastructuur, stedelijk stoomnetwerk en de spoorverbinding 
Brussel-Gent. De spoorinfrastructuur is hier lokaal uitgebouwd ten behoeve 
van de industriële bedrijvigheid op eiland Chipka, het gebied tussen de 
(gedempte) oude Dender en de gekanaliseerde Dender.
De stedelijke verbindingen en uitbouw van het historische centrum met de 
oostflank van de Dendervalei zijn hierdoor vrij vroeg in de kiem gesmoord. 
Het gebied is als achterkant van de stad vervolgens dichtgeslibt met 
verschillende programmatorische invullingen.

het gebied Bergemeersen en albrechtlaan ligt op binnenstedelijke 
afstand van het stadscentrum. de ruimtelijke ontwikkeling dient dan ook 
in relatie te staan met het centrum van de stad en het stedelijke netwerk 
van de aangrenzende stadsbuurten.

2.analYse

Aalst, stedelijke ontwikkeling op westelijke oever, landschappelijke meersen op  oostelijke oever

grootschalige stedelijke voorzieningen ongeordend in het meersengebied
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binnenstedelijke bereikbaarheid
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binnenstedelijke bereikbaarheid2.2 hIstorIsche en landschappelIjke structuren
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De visie op het ruimere gebied wordt gevormd door een gebalanceerd 
evenwicht tussen het zachte en het harde landschap. De ambitie bestaat 
eruit om zowel de landschappelijke als de stedelijke structuur als kwaliteit 
te erkennen en te versterken. 

3. vIsIe 1. aalst, stad aan de dender

Met de voorgestelde ruimtelijke uitgangspunten wordt getracht het bestaande 
bebouwde landschap te transformeren tot een nieuw stedelijk landschap 
dat zijn karakter ontleent aan de oorspronkelijke industriële activiteiten, 
alsook aan de oorspronkelijke landschappelijke context van de Dendervallei. 
Het streefbeeld wordt gevormd door een uitbreiding van het levendige 
stadsweefsel over het industriële complex van Amylum en de spoorterreinen. 
Opmerkelijke gebouwen van de fabriek en het spooremplacement worden 
geïntegreerd in een stedelijke campus van middenhoogbouw en hoogbouw 
met een mix aan functies. Naast wonen en werken kunnen ook stedelijke 
voorzieningen opgenomen worden. Aalst krijgt een duidelijke identiteit aan 

2. versterken van 
landschappelIjke IdentIteIt van 
Bergemeersen

vanuit landschappelijke context vormt het gebied van de Bergemeersen een 
ongeloofelijke opportuniteit om de ruimtelijke waarde van de Dendervallei 
te benadrukken. De rijkdom aan kleinere landschappelijke structuren 
vormen de aanknopingspunten. Het gebied van de Bergemeersen kan als 
landschapspark zorgvuldig geïntegreerd worden in de stedelijke structuur. 
Nergens penetreert de natuur zich zo diep bij het hart van de stad.  Dit 
parklandschap vormt een waardevolle aanvulling binnen het bestaande 
netwerk van natuurgebieden als Osbroek en Gerstjens. 

Osbroek

Gerstjes

Bergemeersen
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3. Wonen en Werken aan de flanken 
van de dendervaleI.

Het landschapspark ‘De Bergemeersen’ wordt aan zijn randen begrensd 
door de bouw van nieuwe voorkanten. Het huidige parkgebied wordt als 
‘meersengebied’ ingericht door aanplant van populieren en gras. Een 
overzichtelijk en transparante groene ruimte wordt doorsneden door de 
loop van de Molenbeek. Het gebied kan  optimaal ingezet worden voor de 
waterhuishouding van dit stadsdeel.
De afwerking van de randen met aanvullende bebouwing voorziet in 
een aantrekkelijke binnenstedelijke en landschappelijke adreslokatie. 
Woningbouw wordt ook hier afgewisseld met kleinschalige stedelijk 
programma of beperkte kantoorfuncties. 

voorgesteld wordt een aantal gebouwen die geplaatst zijn in de gevoelige 
corridor van de landschapsstructuren op termijn te herlokaliseren in 
de aangeduide randzones. Het rusthuis en het zwembad kunnen als 
hedendaagse interpretatie van een landgoed gepositioneerd worden in dit 
meersengebied.

Grootschalige handel wordt bij voorkeur getransformeerd tot een 
overzichtelijke cluster van bestaande programma’s, aangevuld met kantoren 
en eventueel wonen. 
Nieuwe gebouwen binnen deze cluster voldoen aan landschappelijke 
randvoorwaarden met betrekking tot waterhuishouding, beperkte 
grondinname, parkeeroplossingen binnen of onder het gebouw, enz. 

4. leIrekensroute als verBIndend 
element

De oude spoorlijn vormt als ruimtelijke drager een verbindende functie 
van de Albrechtlaan met het stadcentrum. Aan deze ruimtelijke structuur 
worden een fietsverbinding en een beperkte autoverbinding gekoppeld. Een 
bijkomende onderdoorgang onder het spoor verbindt de toegangsweg aan 
de laan naast het kanaal en voorziet in de ontsluiting van de toekomstige 
ontwikkeling. Niettegenstaande het belang van het behoud van de 
carnavalloodsen geloven wij dat het doortrekken van de groenstructuur over 
Hoveniersplein tot aan de varkensmarkt een positieve impuls brengt in deze 
sterk verdichte buurt. 
ter hoogte van Bergekouter heeft deze structuur de potentie een nieuwe 
voorkant te vormen voor bebouwing op de diepe percelen.

5. groenstructuren versterken 
perceptIe van de dendervalleI

De Denderstructuur en zijn vallei worden visueel versterkt door het 
vervolledigen van de aanplantingen langs de jaagpaden. De Albrechtlaan 
en de Brusselsesteenweg kunnen als groene boulevard de hoge rug 
symboliseren van de oostflank van de Dender.
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3.6. meervoudIge duurzaamheId

DUUrzAAMHEID IN HEt ONtWErp
Duurzaamheid zien wij niet als een apart architectuurthema noch als een 
modeverschijnsel. Ons inziens is het een door logica gestuurde houding 
die permanent in stedenbouw, landschapsontwerp en buitenruimteontwerp 
aanwezig is zonder dat het zich dient te manifesteren in een specifieke 
verschijning als ‘duurzame architectuur of stedenbouw’.
We situeren dit element op twee vlakken; technisch en ecologisch:
De duurzaamheid op technisch vlak situeert zich voornamelijk op gebied 
van maximale integratie van bestaande gebouwen of maximale transfor-
matie van bestaande gebouwen. Het masterplan bouwt zoveel mogelijk 
verder op de bestaande gelaagde rijkdom van de stad of het landschap.
Slopen van gebouwen of structuren kunnen enkel gemotiveerd worden uit 
een aantoonbare kwalitatieve toevoeging voor de ruimere context.
In de ontwerpvisie voor de Albrechtlaan en omgeving is daarom ook 
uitgegaan van het verder bouwen op de aanwezige kwalitatieve structuren 
en elementen.

Een definitie van de ecologische prestaties zijn eveneens belangrijk. Deze 
prestaties dienen geëvalueerd in het kader van de globale doelstellingen 
van het project.
Binnen de visie voor de Albrechtlaan en omgeving wordt  sterke nadruk 
gelegd op de voor en nadelen van het valleigebied van de Dender. Gezien 
de waterrijke identiteit van het landschap wordt zuinig omgesprongen met 
de verharde, niet waterdoorlatende oppervlakte, de visie dient de water-
huishouding; het vasthouden van water wordt  voorzien door een relatief 
groot groen oppervlakte. Wij wensen verder te onderzoeken of binnen het 
masterplan meerdere maatregelen kunnen worden genomen die de nega-
tieve effecten op huidige waterbeheer mitigeren (veel open groene ruimte, 
zodat water maximaal kan infiltreren).

Door het maximaal aanplanten van bomen wordt er geïnvesteerd in een 
microklimaat. Er wordt ruimte voorzien voor het groeien van nieuwe bo-
men. Bij de boomkeuze worden hoofdzakelijk inheemse of streekeigen 
boomsoorten voorgesteld die geschikt zijn voor deze waterrijke omgevin-
gen. De inzet van groen verbetert de luchtkwaliteit en de lokale klimatolo-
gische eigenschappen. 

CULtUrELE DUUrzAAMHEID
Stedenbouw, landschap en architectuur zijn elementen die een lange 
tijdspanne meegaan. Als minimale afschrijfperiode wordt dikwijls 25 a 30 
jaar genomen.
Daarnaast blijven vele stedenbouwkundige en architecturale elementen 
verschillende eeuwen functioneren. In die zin is het maken van een goed 
masterplan natuurlijk primordiaal.
Architectuur en stedenbouw zijn “harde’ elementen in de ruimtelijke orden-
ing en in onze maatschappij in het algemeen.
ze zijn niet alleen dominant aanwezig maar ook langdurig.
Binnen deze tijdsdimensie is flexibiliteit dan ook een belangrijke notitie.
Een goed ontwerp zal door een evidente kracht ook de wisselingen die het 
dagelijkse leven en de evoluerende maatschappij met zich meebrengen 
kunnen absorberen.

Op basis van deze twee duurzaamheidsprincipes wil het masterplan ook 
verdergaan op de kwaliteit van de historische gelaagdheid van de context. 

De uitvoering van het masterplan voor de Albrechtlaan en omgeving vormt 
geen eindpunt, maar een tussenstap in een tijdslijn die het gebied doorlo-
pen heeft en zal doorlopen. De uitgangspunten en voorgestelde ingrepen 
zijn overzichtelijk, flexibel in uitwerking en laten een wisselend gebruik in 
de toekomst toe.
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zwembad en rusthuis als hededaagse interpretatie van een landgoed Landschapspark Bergemeersen: Uitbreiding populierenbos

stratenweefsel programma: mix  van functies
zone voor kantoor en handel

4.masterplan
4.1 onderdelen masterplan
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4.2. masterplan
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afBouW achterkanten, adres aan Bergemeersen

nieuwe voorkanten en adressen 
aan het groen

huidge ‘achterkanten’

hedendaagse InterpretatIe van landgoed

landschappelijke integratie

4.3 BeBouWIng tYpologIen
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zone voor kantoor en handel stadsWonIngen
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5.WerkWIjze
Belangrijkste uitgangspunten bij het opmaken van het masterplan is het zoeken van een 
gemeenschappelijk draagvlak, het bepalen en vastleggen van de algemene ruimtelijke 
uitgangspunten en de vertaling ervan in de verschillende voorgestelde deelgebieden. 

De uitwerking gaat uit van de kengetallen van het masterplan voor wat betreft 
bebouwingsvolumetrie, aantallen woningen, verhouding uitgeefbaar/niet uitgeefbaar en 
verhard/onverhard.  per deelgebied worden voorstellen geformuleerd met betrekking tot 
ontsluiting, parkeren, groen en waterhuishouding.
Bij de uitwerking worden de eigendomsverhoudingen in het plangebied als uitgangspunt 
meegenomen.
parallelle en onafhankelijke ontwikkeling en realisatie van de verschillende deelgebieden 
wordt nagestreefd. Elke fase of tussenfase dient als eindfase aanschouwd te worden. 

In het plan wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd, daarom heeft de opdracht meer 
specifiek betrekking op onderzoek; hoe creëren we een eigentijdse stadsbuurten met allure 
en een positieve uitstraling. Binnen dit kader zal onderzocht worden welke ruimtelijke 
typologieën en welke functies gewenst en haalbaar zijn.

verder heeft het gewenste kwaliteitsnivo betrekking op het ontwerp van de buitenruimte 
van het plan. Binnen de opgave van de opmaak van het masterplan is het aangewezen 
onderzoek te verichten naar nieuwe invullingen van de beschikbare openbare ruimtes. Dit 
zowel binnen stedelijke als landschappelijke context.

W E r k W I j z E 
voor de directe coördinatie van werkzaamheden en een snelle voortgang van het proces, 
stellen wij voor een 2 a 3 wekelijks planteamoverleg in te stellen tussen de opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Op belangrijke mijlpalen in het proces wordt door de stuurgroep, 
die bestaat uit de verschillende belanghebbende actoren, goedkeuring gegeven aan 
uitgangspunten en oplossingen alvorens een volgende fase in het proces gestart wordt. 
Directe betrokkenheid van de gemeente voor het welslagen van het project is vereist, niet 
enkel stedenbouwkundig maar ook op het vlak van grondeconomie, groen, onderhoud en 
de politiek. 

voor het formuleren van de stedenbouwkundige ambities en ter versterking van een 
collegiale samenwerking tussen de verschillende actoren binnen het projectgebied 
is het gewenst in een vroegtijdig stadium een excursie te organiseren naar, of een 
brainstormsessie te houden over stadsbuurten die als ruimtelijk en architectonisch 
voorbeeld voor de ontwikkeling kunnen fungeren.

ten behoeve van een overzichtelijke en gestroomlijnde werkwijze zal het werk worden 
opgesplitst in fasen, te weten:

FASE 1  ONDErzOEk, OpStELLEN prOGrAMMA vAN EISEN, 
tOEtSING StEDENBOUWkUNDIGE HOOFDOpzEt

In deze fase zal onderzoek worden gedaan naar de (nieuwe) basisrandvoorwaarden 
voor het stedenbouwkundig plan op basis van de stedenbouwkundige hoofdopzet uit het 
schetsontwerp voor 
de Albrechtlaan en omgeving. Aan het eind van deze fase is er een eensluidend beeld over 
interne en externe factoren die een rol spelen bij het vervolgens op te stellen masterplan.
De gegevens komen voort uit overleg met de opdrachtgever en (in) directe gesprekken met 
de verschillende bepalende actoren binnen het projectgebied.
De randvoorwaarden hebben betrekking op programmatorische invulling, verhouding 
uitgeefbaar/niet uitgeefbaar grenzen plangebied, ontsluiting, fasering etc. voor het ingaan 
van de volgende fase is er een volledige beschikking over de benodigde ondergronden; 
topografie, hoogtekaart, eigendomskaart, bodemopbouw. Met een geaccordeerde en 
vastgestelde programmas van eisen is de uitwerking van het masterplan toetsbaar. Het 
vastleggen van de uitgangspunten biedt flexibiliteit en aanpasbaarheid van de verschillende 
deelgebieden doorheen de tijd.

FASE 2  vOOrLOpIG StEDENBOUWkUNDIG ONtWErp, 
vOOrLOpIG ONtWErp MAStErpLAN

De uitwerking in een voorlopig ontwerp heeft betrekking op drie afzonderlijke onderdelen. 
te weten; verkavelingplan, buitenruimteplan en architectonische kader. Het verkavelingplan 
vertaalt het programma van eisen in een bijstelling en nadere precisering van de 
stedenbouwkundige hoofdopzet en doet uitspraken over kavelgroottes, kavelvormen, 
oriëntatie, programmaverdeling en parkeeroplossingen.

Het buitenruimteplan geeft inhoud aan het groenconcept als drager van het plan. In de 
vorm van variantenstudies wordt de ligging, de afmetingen en programmatische invulling/
beplanting van de buitenruimte gestalte gegeven. Hierin komen ook de relatie tot de 
omgeving en de vormgeving van de randen aan de orde. vormgeving en profilering van de 
ontsluitingsinfrastructuur behoren tevens tot het buitenruimteplan. 
De ontwikkeling van het architectonische kader heeft in deze fase betrekking op de bijdrage 
die de bebouwde gehelen hebben in het beeld van de buurt. Het gaat hierbij met name om 
discussies over eenheid/verscheidenheid, hoogte, volumetrie en uitstraling.

FASE 3  DEFINItIEF StEDENBOUWkUNDIG ONtWErp, 
DEFINItIEF ONtWErp MAStErpLAN

Het definitief stedenbouwkundig ontwerp heeft betrekking op dezelfde onderdelen als het 
voorlopig ontwerp; verkavelingplan, buitenruimteontwerp en architectonisch kader. De in 
het voorlopig ontwerp vastgelegde deelgebieden worden verder uitgewerkt en verfijnd.
Het verkavelingsplan en buitenruimte ontwerp heeft in deze fase betrekking op de 
verschillende deelgebieden.
Het architectonisch kader wordt in deze fase verder uitgewerkt door typologisch onderzoek 
van de verschillende bebouwingsprogrammas en architectonische uitdrukking.
Er wordt een rekenkundig overzicht opgemaakt met betrekking tot de belangrijkste 
planonderdelen.
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