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Gemeente Temse anno 1777 (Ferraris kaart)
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LEESWIJZER
Dit rapport is opgebouwd uit 4 hoofdstukken die samen de urgenties en
potenties van ruimtelijke en duurzaamheidsvraagstukken schetsen en een
aanzet tot ambitieuze transitie meegeven. Waar een wil is, is een weg.
01. VERKENNING
Dit hoofdstuk geeft een eerste inkijk en een
korte situering van de gemeente. Het bevat data en een
ranking t.o.v. de 308 Vlaamse gemeentes.
02. DIAGNOSE
De diagnose behandelt 5 thema's met betrekking
tot ruimtelijke & duurzaamheidsvraagstukken. De analyse streeft geen volledigheid na, maar tracht per thema
de vinger op de wonde te leggen. Wat loopt er goed, wat
minder, welke symptomen zijn er en waardoor worden
deze veroorzaakt?
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03. AMBITIE
Volgend uit de diagnose, worden verschillende ambities naar voren geschoven die een antwoord
trachten te formuleren op de meest urgente ruimtelijke
en duurzaamheidsvraagstukken waarmee de gemeente
vandaag kampt.
04. TRANSITIEAGENDA
De transitieagenda biedt concrete handvaten
om de vooropgestelde ambities ruimtelijk te vertalen.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen quick
wins (relatief makkelijk te implementeren), strategische
projecten (locatiegebonden cases, hetzij urgent, hetzij
met een hoog potentieel), programma's (uit te rollen
over het volledige grondgebied) en tenslotte adviezen
aan hogere overheden.
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WOORD VOORAF
Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van Temse
in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd ontwikkeld door het
Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Departement Omgeving, de
Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vereniging van de
Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het
grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. Het
nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een radicale
hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere kostenefficiëntie en brede maatschappelijke winsten.
De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open ruimte, het
maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van nieuwe en betaalbare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame energievoorziening.
De transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en een toekomstbestendig
wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via participatie en collectiviteit.
Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?
De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze opgave te ondersteunen. Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al beantwoorden aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen,
het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 2017-2020 van de
Vlaamse Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen. Deze nemen
de vorm aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het bestudeerde gebied.
De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door een
onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het lokaal
bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de gemeentelijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De focus ligt op
strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief en representatief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie.

VOORWOORD
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Zicht vanaf de Temsebrug op nieuw (links) en oud (rechts) Temse.
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GEMEENTE
SITUERING
Temse ligt in het noordoosten van de provincie
Oost-Vlaanderen.
OPPERVLAKTE
De gemeente heeft een oppervlakte van 3.991
ha.
INWONERS
De gemeente telt 29.925 inwoners, dat zijn ca.
12.492 huishoudens (Rijksregister, 2019).
TEWERKSTELLING
De jobratio ligt in de gemeente wat lager en
de werkloosheidsgraad wat hoger dan gemiddeld
in het Vlaams gewest.
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1.1 SITUERING VAN DE GEMEENTE
“ De aanwezigheid van de Schelde noopte de Temsenaren om te leren zwemmen. Tussen de 2 wereldoorlogen was er al een (openlucht)zwembad in
Temse. ”
Ligging en context

Situering binnen het kleinstedelijk gebied op
provinciaal niveau

Temse is een gemeente in de provincie OostVlaanderen en wordt in het zuiden begrensd door de
Schelde, die de gemeente van het grondgebied van de
provincie Antwerpen scheidt. De buurgemeenten zijn
Beveren, Bornem, Hamme, Kruibeke, Sint-Niklaas en
Waasmunster.
De gemeente valt binnen het arrondissement
Sint-Niklaas. Ze is één van de 10 gemeentes die tot de
geografische streek Waasland behoort en maakt tevens
ook deel uit van het Regionaal Landschap ScheldeDurme. Gezien ca. 35% van de gemeentegrens grenst
aan deze waterlopen, heeft het Sigmaplan van de
Vlaamse Overheid een grote invloed op het grondgebied
van de gemeente.
Temse is een zeer gegeerde woonplaats door
de goede verbinding met Gent en Antwerpen (E17),
Sint-Niklaas, Mechelen en Brussel (N16-A12) en
Dendermonde (N41). Ook de gunstige ligging aan de
Schelde heeft bijgedragen tot de bloei van de dorpen.

Het roosdiagram op p.10 vergelijkt Temse met
het kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau (Vrind—
classificatie, zie bijlage). Anders dan een eerste blik op
Temse doet vermoeden, scoort de gemeente op vlak van
groen niet best. Slechts 51% van de inwoners heeft binnen de 800m toegankelijk wijkgroen (t.o.v. 68% in het
gemiddelde provinciaal kleinstedelijk gebied). Het aandeel biologisch waardevol groen is beperkt (11% t.o.v.
gemiddeld 23% voor provinciaal kleinstedelijk gebied)
en de open ruimte per inwoner is minder dan de helft
van het gemiddelde in provinciaal kleinstedelijk gebied
(respectievelijk 869m2 t.o.v. 1.968m2).
Het aandeel voetgangers, fietsers en gebruikers
van openbaar vervoer voor woon-werk-school verkeer
ligt telkens iets lager dan gemiddeld in provinciaal
kleinstedelijk gebied en dan gemiddeld in Vlaanderen.
Opvallend is het hoog ruimtelijk rendement
wonen en de sterke evolutie hierin. De gemeente tracht
in te zetten op compacte woonvormen.

Luchtfoto historisch centrum. Foto: Mapio.net
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1.2 KENCIJFERS
1.

Knooppuntwaarde © VITO

2.

Voorzieningsniveau © VITO

3.

Synthese © VITO

Alle cijfers hier besproken zijn afkomstig van het
rapport ‘Jouw gemeente in cijfers – editie 2018’, tenzij
anders vermeld.
RUIMTEBESLAG

Sint-Niklaas
Antwerpen

zeer goede knooppuntwaarde

Temse heeft een ruimtebeslag van 40%, hiermee
zit het fors boven het Vlaams gemiddelde van 33%. Het
TTS industrieterrein eist al 13,6% van het totale ruimtebeslag van de gemeente op. Temse oogt als een relatief
landelijke gemeente maar kent wel degelijk een bovengemiddelde verstedelijkingsgraad. Tussen 2005 en 2015
verloor Temse 208 m2 open ruimte per dag. Met nog 360
ha bouwgrond ter beschikking is er een groot betonrisico. Voor Vlaanderen ligt dit cijfer op gemiddeld 258 ha
(Natuurpunt, 2018).

goed
matig

KNOOPPUNTWAARDE

beperkt

Sint-Niklaas
Antwerpen

zeer goed voorzieningsniveau

De ruime kern van Temse beschikt over een goede knooppuntwaarde. De doorkruising van een gewestweg, ontsluiting met de E17 en aanwezigheid van een
station liggen hier mee aan de basis. Voor de kernen van
Tielrode en Elversele is de knooppuntwaarde beperkt.
Op vlak van voorzieningen scoort het kleinstedelijk gebied zeer goed. De uitrusting van de noordwestelijke as (N16) zorgt voor een aansluiting met het
centrum van Sint-Niklaas. Een synthese van deze twee
indicatoren definieert de kern van Temse als een goed
gelegen locatie voor verdere ontwikkeling. Opgelet, dit
geldt louter voor het kleinstedelijk gebied Temse.

goed
matig

Brussel

BEVOLKING

beperkt

Sint-Niklaas
Antwerpen

De gemeente kent de laatste jaren een zeer sterke groei. Temse telt 29.925 inwoners, waarvan 20.276
in deelgemeente Temse en tussen de 2.359 en 3.487
in deelgemeenten Steendorp, Tielrode en Elversele
(Rijksregister, 2019). De bevolkingsdichtheid van 750
inw/km2 ligt een stuk hoger dan het Oost-Vlaams
gemiddelde (509 inw/km2). Met 12.492 private huishoudens in 2019 telt een huishouden in Temse gemiddeld

(*) De paarse kleuren wijzen op een goede
A3

C1 (*)

A4

C2

B3

C4

D1

D2
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knooppuntwaarde én voorzieningenniveau.
Blauw op een matige knooppuntwaarde en een
Brussel

goed tot zeer goede voorzieningenniveau.
Zie VITO (2016).
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ZORG EN WELZIJN

Evolutie totale bevolking (Statbel, 2018)

2,4 personen. In vergelijking met Vlaanderen heeft
Temse een iets jongere bevolking (20,7% t.o.v. 19,4%).
Van die inwoners is 22,9% van een vreemde
origine, wat Temse gemiddeld multicultureel maakt in
vergelijking met de rest van Vlaanderen (20,5%).

Het ziekenhuis AZ Nikolaas telt 810 bedden
en heeft 5 campussen in het Waasland waaronder één
in het centrum van Temse. Voor senioren zijn er in de
gemeente 6 plaatsen per 100 65-plussers, dat cijfer ligt
voor Vlaanderen op 8 plaatsen. Ook wat betreft het
aantal opvangplaatsen per 100 0-3 jarigen scoort de
gemeente lager dan het Vlaams gemiddelde (36 t.o.v. 48
plaatsen). Er heerst een tevredenheid over de gezondheidsvoorzieningen (82% van de inwoners).

WONEN
VRIJE TIJD
Van de bebouwde oppervlakte heeft 67,3% een
woonfunctie (2017). Het betreft hoofdzakelijk (half)
open bebouwing maar met 23,0% ligt het aandeel appartementen hier aanzienlijk hoger dan in de rest van
Oost-Vlaanderen (20,6%). De 600 appartementen op de
voormalige Boelwerf site, die omgedoopt werd tot ‘de
Zaat’, hebben hier ongetwijfeld een invloed op.
Het aandeel sociale huurwoningen ligt in Temse
beduidend hoger dan het Provinciale en Vlaamse gemiddelde (respectievelijk 10,2% t.o.v. 6,3% en 5,9%) waardoor de gemeente vrijgesteld is van het Bindend Sociaal
Objectief.

Een nipte meerderheid geeft aan tevreden te zijn
over de recreatievoorzieningen en culturele voorzieningen (respectievelijk 52%, 54%). Een minderheid is tevreden over het aanbod speelvoorzieningen voor kinderen
tot 12 jaar en over het aanbod geschikte plekken voor
de jeugd. De lage tevredenheid over de shopping- en
winkelvoorzieningen en uitgaansgelegenheden (38% en
29%) springen er ook tussenuit. Het aanbod aan restaurants en eetcafés kunnen op meer bijval rekenen. Al
bij al liggen de cijfers hier niet zo goed en kan er extra
aandacht besteed worden aan voorzieningen inzake
vrije tijd in Temse.

ECONOMIE
Temse, geënt op een knooppunt aan infrastructuur (spoorlijn Gent-Antwerpen, E17 en N16) fungeert
als een knooppunt voor werkgelegenheid.
Sinds de komst van het Waasland Shopping
Center verliest het handelscentrum van Temse veel
klanten aan Sint-Niklaas. Een studie over de impact
hiervan toont zelfs aan dat Temse met een spectaculaire
koopvlucht de grootste klappen krijgt van al de Wase
gemeenten (UNIZO, 2008).
Temsenaren moeten met een netto-belastbaar
inkomen van gemiddeld €18.620 met wat minder rondkomen dan een gemiddelde Vlaming.

Van scheepswerfindustrie (boven) naar
woontorens op de Zaat (onder). Bron:
Rijksarchief Antwerpen-Beveren en www.
dezaat.be
01. VERKENNING
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Ruimtelijke beschrijving . schaal 1/45.000 (grid 2 km)
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1.3 RUIMTELIJKE BESCHRIJVING
“ Temse wordt ook wel de parel aan de Schelde genoemd”
						

		

(deelnemer workshop)

DE AANTREKKING VAN TEMSE
1.

Uitstekende ligging

De goede ontsluiting richting verschillende
stedelijke gebieden maakt van Temse een goede uitvalsbasis. De gemeente geniet van een positie tussen de
grootsteden Antwerpen en Gent en nabij de regionaalstedelijke gebieden Sint-Niklaas en Mechelen.
2. Het blauwe goud

De aanwezigheid van de Schelde, de Durme, de
Barbierbeek en hun valleien verrijken de woonkwalititeit
en de recreatieve waarde van de gemeente. Ook kenmerkend zijn de vele poelen, waardevolle kleine landschapselementen met een hoge biodiversiteitswaarde.
3. Gewaarborgde zichten

De dorpen langsheen de Schelde hebben een
mooi zicht op de natuurgebieden van Bornem, die zich
aan de overkant van de rivier uitstrekken. Een zicht
dat bovendien bestendigd is in de groene kleur van het
gewestplan (zie bijlage 5.3).
4. Levendige kern ingebed in rustige
omgeving

Het voorzieningsniveau van een kleine stad
hebben maar toch een kleine en rustige gemeente zijn
(dat laatste is iets wat een Vlaming vaak als kwalitatief
beschouwt). Dorp en stad: Temse heeft voordelen van
beide identiteiten.

SCHELDE EN DURME LEIDRAAD ONTWIKKELING KERNEN, WASE CUESTA
CREËERT ZICHTEN
Binnen de entiteit van het Waasland situeert
Temse zich aan de getijden onderhevige Schelde. De
Wase Cuesta strekt zich oost-west over de gemeente uit en vormt de overgang van Waasland met de
Scheldevallei. Het typisch Wase coulisselandschap
getuigt van het kleinschalige grondgebruik. Ook de bolle
akkers, begrensd door grachten zijn eigen aan Temse.
De dorpen zijn in de steile flank aan de zuidzijde
van de Cuesta gesetteld en hebben zo zichten over de
stromen en hun valleien. Men beweert op de ‘berg van
Tielrode’ zelfs Brussel te kunnen zien op een goede dag.

01. VERKENNING

1 STEDELIJK DORP , 4 STRAATDORPEN
EN VAN ALLES ERTUSSEN
67% van de inwoners woont in de deelgemeente
Temse, dit duidt op een belangrijke concentratie. Temse
kent een zekere stedelijkheid. Deze centraliteit herbergt
een relatief goed voorzieningsniveau, een groot voordeel waar makkelijk op verder gebouwd kan worden. De
centra van de overige deelgemeenten zijn veelal straatdorpen, aaneengeregen d.m.v. lintbebouwing. Deze is
uitgesmeerd over het hele grondgebied. In het noorden
bevindt zich ook nog het gehucht Velle, dat onder druk
staat door een sterke aangroei van appartementen.

1/4E INDUSTRIE
Gezien haar strategische ligging aan de Schelde
kent Temse een sterk industrieel verleden. Een groot
deel van de bebouwde oppervlakte gaat naar deze sector
(25,2% in 2017, voor Vlaanderen is dit gemiddeld 15,9%).
Scheepsbouw en textiel waren lang de hefbomen voor
welvaart. De aanleg van de E17 en de N16 (rond 1970)
hebben ervoor gezorgd dat de bedrijvigheid zich ook in
de noordelijke richting ontwikkelde (T.T.S.). Tot in SintNiklaas ontstond een as van aaneengesloten economische bedrijvigheid. De T.T.S. site van 217ha vormt samen
met de Zaat (60ha) de grote industriezones van Temse.
Daarnaast zijn er nog een heel aantal kleinere industrieterreinen gelegen in de dorpenband.
De industrie evolueerde doorheen de jaren van
water- en spoorgebonden naar weggebonden bedrijvigheid. De Schelde boette in aan economisch belang. De
boelwerfkraan (beschermd monument) staat symbool
voor het rijk industrieel verleden. Uitbreiding van industrie in evenwicht met het woongebied blijft een belangrijk aandachtspunt.
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02.

DIAGNOSE
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OVERZICHT
Temse wordt gekenmerkt door een verstedelijkt centrum en daarbuiten
landelijke dorpen als parels langs de Schelde. Het centrum van Temse wordt
verbeeld als een vlinder rond de Temsebrug. De verlinting die de landelijke parels
aan elkaar rijgt maar verder verstedelijkt is een actueel probleem. Met zijn strategische ligging en woonkwaliteit aan de Schelde, is de druk op de woonmarkt - en
dus op de open ruimte - enorm.
De vlinder, die het hart van de gemeente vormt, heeft een oostelijke
vleugel rijk aan verkavelingen en woonontwikkelingsgebieden en een westelijke vleugel met een oud én nieuw centrum. De Gewestweg als verlengde van de
Scheldebrug zorgt voor een harde barrière tussen de 2 vleugels. Voor de oostelijke
vleugel ligt de uitdaging in het slim verdichten van de verkavelingen in relatie tot
een opwaardering van de stationsomgeving. Voor de westelijke vleugel is de verknoping tussen het oude en het nieuwe deel prioritair. Hierin zal de opwaardering
van de publieke ruimte een belangrijke rol spelen.
Buiten de vlinder ligt de uitdaging in het vrijwaren en versterken van de
open ruimte. Extra ruimtebeslag (voor wonen) is buiten het stedelijk gebied uit
den boze. Binnen het stedelijk gebied is meer dan genoeg potentieel om de woonnood op te vangen.
Op vlak van mobiliteit wordt de wagen nog te veel op de voorgrond geplaatst (ook in het nieuwe mobiliteitsplan). De vele positieve toekomstperspectieven op vlak van openbaar vervoer zijn voor de gemeente een kans om het
mobiliteitsbeleid om te gooien richting meer duurzame en zachte verplaatsingen.
Prioritair zijn daarbij de aanleg van de stationsomgeving, het verknopen van oud
en nieuw Temse a.d.h.v. een zacht netwerk en aandacht voor duurzame mobiliteitsoplossingen bij nieuwe (woon)ontwikkelingen.
Een belangrijke uitdaging voor de gemeente is het evenwicht tussen
'verwilderde' natuur en toegankelijkheid. Recreatie en toerisme langs de Schelde
karakteriseren de gemeente, maar het Sigma plan bemoeilijkt vandaag. Op termijn zal de invloed van dit plan op recreatie wellicht wel positief zijn. Die natuurontwikkeling, ook op gemeentelijk niveau, heel belangrijk en kan die een serieuze
duw in de rug gebruiken. Met het Poelenplan Temse gaf de gemeente alvast het
goede voorbeeld. Nu zou een duidelijk standpunt over de Steenbakkerij site in
Steendorp een belangrijke stap kunnen betekenen.
Een PRUP bakent het kleinstedelijk gebied van Temse af. Het GRS is op
een aantal punten niet meer in lijn met het Beleidspan Ruimte Vlaanderen maar
Temse heeft de ambitie een beleidsplan op te maken ter vervanging van het GRS.
Een nieuw ruimtelijke beleid is in aantocht met een agenda vol initiatieven en
aandacht voor participatie. Momenteel ontbreekt het echter nog aan stevige
handvaten om een slimme kernversterking te realiseren.
Temse is verschillende klimaatengagementen aangegaan, vooralsnog zonder veel resultaten. Bijkomende inspanningen zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Op vlak van klimaatadaptatie is water een belangrijk aandachtspunt.
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2.1 BEBOUWDE RUIMTE
“ De verkavelaars krijgen het huisje tuintje niet meer verkocht. Ze beginnen
toch anders te bouwen.” 					
(deelnemer intake workshop)
GEEN HOOGTEVREES
BEVORDERT COMPACT BOUWEN

OOSTWEST- KETTING AAN WUG'S :
KEUZES WERDEN AL GEMAAKT

De gemeente kent een gediversifieerd woonaanbod en is niet bang om een bouwlaag meer toe te laten.
Het is positief dat compacter, en dus ook hoger bouwen
wordt aangemoedigd in de kern. De ruimtelijke condities langs de Schelde ondersteunen dit en stedelijkheid
wordt positief onthaald. De hogere torens met gestapeld
wonen genereren meer gedeelde zichten op de Schelde.
Hoewel de gemeente bereid is om op de juiste plaatsen
in de hoogte te bouwen, wordt er te weinig functioneel
verweven. Beide dragen bij tot een kwalitatief ruimtelijk
rendement.

Op grondgebied van de gemeente werden maar
liefst 12 WUG’s ingekleurd, samen goed voor ca. 135,4
ha. Vandaag is ongeveer 44% van dit potentieel ingevuld. Het merendeel (9 WUG's) is geënt op het kleinstedelijk gebied, waar ze als lobben tussen de uitdijende
lintbebouwing werden ingetekend. Het doet denken aan
het vingerplan van Kopenhagen, maar dan in bebouwde
vorm. Jammer.
Het is zeker wenselijk om in de hoofdkern verdere groei op te vangen, dit houdt echter niet het volledig invullen van het juridische woonaanbod in. Temse
beseft dit reeds, 3 WUG's werden in het Gemeentelijk
Ruimtelijk Structuurplan bevroren van verdere ontwikkeling (1, 10 en 12). Dit komt neer op 23,9 ha open ruimte die (voorlopig?) gevrijwaard blijft van bebouwing.
Verschillende WUG's in het stedelijk gebied werden al
via een BPA of RUP omgezet naar woongebied. Dat de
WUG's in de dorpen (1, 2 en 12) slechts beperkt aangesneden zijn, is een positief gegeven (zie bijlage 5.3 Tabel
WUG). Maar ook het WUG Roomacker (2) werd bestendigd als woongebied in het RUP Tielrode. Dat is jammer.
De laatste 25jaar zijn er heel wat woon(uitbreidings)
gebieden aangesneden, de laatste grootste verkaveling
was de Stripwijk (14) (zie bijlage 5.4).

GROEI IN DE HAND?
JURIDISCH WOONAANBOD GROOT,
MAAR ONTWIKKELINGSDRUK OOK
De gemeente kent een sterke bevolkingsgroei
(+6,3% tussen 2010-2019, Statbel). Dat Temse als woonplaats in trek is, maakt ook dat de druk op de woonmarkt enorm is. Er is nog een groot juridisch woonaanbod voorhanden (350 ha), maar dit maakt het er niet
gemakkelijker op. In 2008 werd het stedelijk gebied van
Temse afgebakend, dit impliceert een stedelijk beleid
van concentratie en ontwikkeling. Al werd er de laatste
jaren volop gebouwd (o.m. de Zaat, Stripwijk, Cliviawijk,
...), projectontwikkelaars blijven hun pijlen op Temse
richten, soms met ongelukkig gekozen locaties.
Belangrijk voor de gemeente is de ontwikkelingsdruk in de hand te houden en mee te sturen. De
nood aan een duidelijk beleidskader dringt zich op.

TEMSE OMARMT STEDELIJKHEID,
OVERIGE KERNEN VECHTEN ERTEGEN.
BETONMOLENS DRAAIEN OVERAL
Verdere appartementisering en/of het ontwikkelen van grootschalige verkavelingen kan reeds op
veel weerstand rekenen van de inwoners in Tielrode

Nieuwbouw (met zicht op de Schelde) ver-

Open ruimte die bedreigd wordt door verka-

sterkt de verlinting.

veling Roomacker met op de achtergrond de
kerk van Tielrode.
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“ Ik woonde in het idyllische plattelandsdorp Velle en nu heb ik de indruk dat
ik in Deurne woon.” 					
(deelnemer intake workshop)
(Burgerinitiatief Roomacker), Velle (Burgerplatform
Dorpsbelang Velle) en Steendorp (burgerprotest tegen
herbestemming steenbakkerij). De druk van de bevolking wordt steeds groter. Gezien de autoafhankelijkheid
en het laag voorzieningenniveau wordt de draagkracht
van de dorpen reeds overschreden. Dit neemt niet weg
dat er overal in de gemeente (binnen en buiten de kernen) volop gebouwd wordt. Dat is jammer. De hoofdkern
Temse bezit de potentie om de omliggende dorpen en
gehuchten te ontlasten. Hier kan een goed bondgenootschap opgezet worden waarbij de identiteit van zowel de
dorpen als het centrum worden versterkt.

STEDELIJKE VLINDER :
VERGROENING VERSUS VERDICHTING
De bebouwde kern wordt morfologisch wel eens
met een vlinder vergeleken met aan de ene zijde een
sterk verdicht centrum en aan de andere zijde hoofdzakelijk residentiële verkavelingen. De verkavelingen

Hollebeek kennen een lage dichtheid (ca. 16 wo/ha,
zie bijlage 5.1). Gezien de strategische ligging nabij
het station en het centrum is het aangewezen hiervoor
verdichtingsstrategieën te onderzoeken, telkens in een
gezonde balans met de open ruimte.
De gewestweg vormt vandaag een harde scheiding tussen de twee vleugels. Het verdichten van de
Hollebeek wijk moet gekoppeld worden aan ingrepen die
de barrièrewerking van de N16 verzachten.
Voor het centrum liggen de uitdagingen anders.
Hier vinden we stedelijke dichtheden van ca. 54 wo/ ha
(zie bijlage 5.1). Dit is positief, maar het is jammer dat
de publieke ruimte hoofdzakelijk is verhard. Verluchting
en verlichting kunnen gezocht worden in ontharding.
Temse doet inspanning voor een verbetering van
haar centrum. De opmaak van een beeldkwaliteitsplan,
die een samenhangende visie voor het kernwinkelgebied
vooropstelt, wordt momenteel afgerond. Maar er is meer
potentieel dan beeldkwaliteit alleen.

verkavelingen
> verdichten

dens centrum
> vergroenen
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Fietspaden verdwijnen ter hoogte van het

De Wilfordkaai in 2004 (boven) en de hui-

Frans Boelplein.

dige situatie na de heraanleg (onder).
Bron: Google Earth

VERKNOPING DE ZAAT- CENTRUM
ONTBREEKT
Uit de voormalige Boelwerf ontstond een heel
nieuwe wijk, een nieuw Temse. De ontwikkeling leidde tot een heuse transformatie van de gemeente. Met
hogere woongebouwen en publieke oevers wordt een
positieve nieuwe koers gevaren. Desalniettemin zorgt
de moderne wijk ook voor breuken met het historisch
centrum. Het administratief centrum, sinds 2008 in het
voormalig administratief gebouw van de Boelwerf, is
met haar rug naar het oude centrum gericht. De inplanting van parking de Zaat, versterkt de breuk en vormt
een dode zone tussen het oude en het nieuwe centrum.
Ook de organisatie van verkeersstromen visualiseert de scheiding : ter hoogte van het Frans Boelplein
verdwijnen fietspaden en sluiten voetpaden niet aan. De
aanleg van nieuw Temse moedigt autogebruik aan, daar
waar het historisch centrum meer aandacht voor zachte
weggebruikers heeft.

METAMORFOSE WILFORDKAAI KAN
STAPJE VERDER
In 2016 werd de Wilfordkaai in het centrum van
Temse onder handen genomen. De nieuwe inrichting
schroefde het parkeeraanbod met 50% terug (nog 107
plaatsen) en er werd een brede promenade voorzien
naast de kaaimuur. Het autoluw karakter vormt een verbetering naar verkeer en veiligheid. Er werd voldoende
aandacht aan de zachte weggebruiker en groen besteed,
maar de kwalitatieve inrichting (zeker voor groen) blijft
wat achterwege. De heraanleg draagt bij aan de opwaardering van het centrum, doch functioneert het nog niet
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echt als een aantrekkelijke verblijfplaats. Gezien de
30.000 boottoeristen die hier jaarlijks toekomen, vormt
het nochtans een belangrijke toegang.

INDUSTRIE GROTE RUIMTE - SLOKOP
Zelfs zonder Boelwerf, neemt industrie in Temse
enorm veel ruimte in. De gemeente doet inspanningen
voor een verduurzaming van de industrie: Interwaas is
momenteel bezig met de opmaak van een masterplan
voor de verouderde TTS-zone. Bij de recentere ontwikkeling van de KMO Zone op de Zaat werden groene
bermen en waterhuishouding in rekening gebracht. Het
ruimtegebruik op deze KMO zone is ook veel efficiënter.

VERSPREID PATRIMONIUM
In de historische brand van de 17e eeuw zijn er
jammer genoeg interessante gevels verloren gegaan,
maar Temse heeft nog altijd parels die het straatbeeld
verrijken. Het centrum kent tal van historische gebouwen met architecturale waarde. Buiten de dorpskern van
Temse vormen de steenbakkerijen belangrijk pre-industrieel patrimonium, ook het fort van Steendorp mag in
dit lijstje niet ontbreken.

CENTRALITEIT KLEINE KERNEN ZOEK
In de kernen van de deelgemeenten (met name
Velle en Steendorp) is de kerk het enige dat op enige
centraliteit duidt. De kernen beschikken nagenoeg niet
over een centrum.
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2.2 MOBILITEIT
“ Het is zeker de ambitie om als fietsgemeente uit te groeien.”
										(deelnemer workshop)

NIEUW MOBILITEITSPLAN MAAKT
KOMAF MET GROOTSTE KNELPUNTEN
In het nieuwe mobiliteitsplan werden de thema’s verkeerscirculatie, verblijfsgebieden en langzaam
verkeer, openbaar vervoer en parkeerbeleid verder uitgediept. Daarmee worden de belangrijkste knelpunten
zoals omschreven in de oriëntatiefase van het mobiliteitsplan reeds aangepakt. Gelet op de recente goedkeuring van het mobiliteitsplan is vandaag moeilijk een
evaluatie te maken. Veel knelpunten die op het terrein
zichtbaar zijn worden in het mobiliteitsplan aangepakt.
Gezien een mobiliteitsplan doorgaans een
planhorizon van ca. 10 jaar heeft, is een toekomstbeeld
op langere termijn voor Temse logischerwijs slechts
beperkt belicht. De gewijzigde verkeerscirculatie in centrum Temse met o.a. invoering van éénrichtingsverkeer
in de Kouterstraat dient bij te dragen tot meer ruimte
voor voetgangers en fietsers, maar kan op langere termijn misschien nog ambitieuzer (bv. niet enkel beperken
tot Kouterstraat maar doortrekken tot Schoolstraat). Het
gebrek aan ruimte voor voetpaden, fietspaden en busbanen blijft nog een te groot probleem. Zo is de huidige
inzet op autoluwe straten/zones nog beperkt.
Inzake parkeerbeleid ligt de focus nog te veel op
de auto als belangrijkste vervoermiddel. De vele (straat)
parkeergelegenheden die verspreid gelegen zijn over het

centrum van Temse zorgen voor aantrekking van autoverkeer en een straatbeeld dat nog in teken staat van de
auto. Door parkeren te clusteren of meer ondergronds
te voorzien, kan de auto uit het straatbeeld gehaald
worden.

WEINIG AANDACHT VOOR DUURZAME
MOBILITEITSOPLOSSINGEN
BIJ ( WOON ) ONTWIKKELINGEN
Bij nieuwe woonontwikkelingen staat de auto
nog steeds centraal. Zo stelt de gemeente op vandaag nog geen voorschriften voor fietsenstallingen bij
bouwprojecten. De recent gebouwde woontorens aan
de Schelde (P. Saveryslaan) zijn voorzien van een ruime
ondergrondse parking voor wagens. Fietsparkeren wordt
eveneens ondergronds voorzien. Fietsers dienen via
dezelfde inrit als wagens de fietsenstalling te bereiken.
Fietsparkeren is zo eerder van ondergeschikt belang,
waardoor de fietser geen concurrentieel voordeel krijgt
t.o.v. de wagen. Door fietsenstallingen te voorzien naast
de ingang tot het gebouw, en fietsers dus een betere
toegankelijkheid te bieden, had men hier aan tegemoet
kunnen komen.

Logo ‘Temse op de fiets’ moet bewustwording

Fietsparkeren in ondergrondse parking

creëren bij de Temsenaar

zorgt voor blijvend competitief voordeel
van wagen.
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BARRIÈRE TUSSEN OUD EN NIEUW
DORPSSGEDEELTE

De auto domineert het beeld in de recent
ontwikkelde Doornwijk (stripwijk).

Ook in de Doornwijk (bv. Stripfigurenlaan) krijgt
de wagen een zeer belangrijke rol. Bovenop de parkeergelegenheid op eigen terrein werd een centrale parkeerzone voorzien. De auto domineert het volledige straatbeeld, en het ontbreekt aan verblijfsruimte of plaats
voor fietsers.
Kortom, er is nog veel marge om de implementatie en doorvertaling van de vooropgestelde duurzame
mobiliteitsambitie (‘Temse als fietsgemeente’), op vlak
van bouwprojecten te verbeteren.

Smalle doorsteek Dijkstraat - Oeverstraat

Tussen het nieuwe centrum met woontorens
aan de Schelde en het historische centrum van Temse
ontbreekt een goede verbinding. In eerste instantie
vormt de Oeverstraat een barrière. Deze verkeersintensieve as zal in de toekomst, met invoering van de nieuwe
verkeerscirculatie, nog meer verkeer te verwerken
krijgen en daardoor een nog grotere barrière worden. De
inplanting van het AC De Zaat en de naastgelegen ruime
parking lijken de barrièrewerking tussen beide dorpsgedeelten te versterken. De gratis parking doet eveneens
dienst als oefenterrein voor leerling-automobilisten
en er werd een camperplaats voorzien. Deze functies
lijken niet echt op hun plaats in het centrum. De huidige
invulling van het terrein is een gemiste kans op groene
verblijfsruimte voor de Temsenaren. Hier ligt potentieel.
Vooral voor fietsers is er gebrek aan een vlotte
en veilige fietsverbinding. Aan het Frans Boelplein werd
geen fietsinfrastructuur voorzien. Fietsers kunnen vanuit het nieuwe dorpsgedeelte evenwel via de autovrije
Orlaylaan/ Scheldedijk richting AC De Zaat rijden (overgang Frans Boelplein – Dijkstraat), maar een verdere
autoluwe aansluiting met het oude dorpsgedeelte ontbreekt: de doorsteek tussen Dijkstraat en Oeverstraat is
heel nauw voor fietsverkeer in twee of zelfs één richting.
Bovendien is er geen comfortabele oversteek voorzien
aan de Oeverstraat.

Parking de Zaat, dode vlek tussen oud en
nieuw Temse
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STATIONSOMGEVING NIET AANGEPAST
AAN ZACHTE WEGGEBRUIKER
De stationsomgeving komt weinig of niet ter
sprake in het nieuwe mobiliteitsplan. De verknoping
van verschillende verkeersassen in combinatie met de
verschillende fiets- en voetgangersoversteken zorgen
voor een zeer onoverzichtelijke situatie voor zachte
weggebruikers.
De Guido Gezelleplaats werd evenwel ingericht
als fietsstraat, ter verbinding van het centrum ten westen en het station aan oostelijke zijde van de spoorweg.
Daarnaast is er een goede fietsverbinding tussen station
en Wilfordkaai, door het verhoogde tweerichtingsfietspad op de Rik De Rycklaan. De connectie met Parklaan
in noordelijke richting en Stationsplein-Parklaan in
oostelijke richting wordt voorzien door een wirwar van
oversteekplaatsen. Bovendien zijn deze straten niet
voorzien van fietspaden. Het nieuwe voorstel tot verkeerscirculatie, en het aanmoedigen van de as Rik De
Rycklaan – Parklaan ter ontsluiting van Temse naar de
N16 die daarmee gepaard gaat, zal zorgen voor een toename van de verkeersintensiteiten op deze as. Dit zal de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor voetgangers
en fietsers aan het station enkel maar verslechteren. Een
herinrichting van de stationsomgeving met inbegrip van
een eenduidig en uniform wegbeeld lijkt onontbeerlijk
om verwarring en bijgevolg conflicten tussen zachte
weggebruikers en gemotoriseerd verkeer te vermijden.
In het kader van de vervoerregio Waasland zijn
echter processen lopende om het station Temse uit te
bouwen als een mobipunt met plaats voor gedeelde mobiliteit, laadpunten, een fietsherstelplaats en dergelijke
meer. Hierbij wordt ook nagedacht over het creëren van
een pleingevoel. Temse is immers één van de 19 OostVlaamse gemeenten die hiervoor door de provincie werd
geselecteerd en participeert aan Mobipunt vzw.

OPENBAAR VERVOER VANDAAG EN
MORGEN : MEER TREINEN, STATION
ALS MOBIPUNT, EEN WATERBUS, ... ?
Vanuit Temse zijn geen rechtstreekse treinverbindingen beschikbaar met Antwerpen of Brussel.
Enkel via een overstap kan men de grootsteden bereiken. Gezien de lopende processen rond de opmaak van
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Gebrek aan eenduidig wegbeeld voor zachte
weggebruikers aan voorzijde station.

een regionaal mobiliteits- en openbaar vervoersplan
(vervoerregio Waasland) kan de treinfrequentie in de
toekomst toenemen. Op grondgebied van Temse rijden
enkele bussen, maar geen enkele buslijn bedient het
station. Ook hier kan verandering in komen in het kader
van de vervoerregio’s. De ontsluiting van het station
met bussen is bovendien een belangrijk element indien het station in de toekomst wordt uitgebouwd als
mobipunt. Daarnaast zou de waterbus een duurzaam
alternatief kunnen bieden tussen Temse en Antwerpen.
Temse is dan ook vragende partij voor een halte in haar
gemeente. In haar Mobiliteitsvisie 2020 voorziet De Lijn
o.a. een lighttrain op het traject Sint-Niklaas – Boom
- Antwerpen, een sneltram tussen Boom en Brussel en
een snelbus tussen Temse en Antwerpen, allen aan een
minimum frequentie van 4 ritten per uur.
Het nieuw regionaal mobiliteitsplan en de
ambities van De Lijn zullen het openbaar vervoersaanbod in Temse een enorme boost geven. Dit zal uiteraard een stijging van het aantal gebruikers in o.a. de
stationsomgeving met zich meebrengen, wat de nood
aan herinrichting van het stationsplein doet rijzen (zie
hierboven). Bovendien zal het beleid moeten inzetten op
voldoende voor- en natransport door bv. het uitbouwen
van een fijnmazig fietsnetwerk. De vele toekomstperspectieven op vlak van openbaar vervoer zijn voor de gemeente een kans om het mobiliteitsbeleid om te gooien
richting meer duurzame en zachte verplaatsingen en de
wagen meer naar de achtergrond te schuiven.

27

BWMSTR SCAN
Bebouwing
water
Wegenis

Hamme

Groot Broek

Overstromingsgevoelig gebied

bronbosjes

2

Agrarisch gebied
Natuurgebieden
Parkgebieden
Sigmagebied

Elversele

Klein Broek
Durme

Biologisch waardevol gebied
Stiltegebied
Bossen
Hoogtelijnen (interval: 5m)
Fort van Steendorp
Wase Cuesta

Tielrode

Sc

Groenpool

he

Sint-Niklaas

Tielrode

ld

e

1
Tielrodebroek
Waesmeer

Velle
Barbierbeek

Temse

Meulenbroek
Scheldepark

Bornem

3
Schouselbroek

Roomkouter

eld

Sch

Kijkverdriet

e

Gelaagpark
Steendorp

Bestaande natuur

ha

mensvrij

status

Roomkouter-Noord
Roomkouter-Zuid
Gelaagpark
Provinciaal domein
Roomacker

3
14
6

0
14
0

park
natuur
park

12

0

park

het Kijkverdriet
Schouselbroek

4
150

4
0

natuur
natuur (sigma)

totaal: 64,2)

33

natuur (sigma)

32,8
97
4
3
358,8

32
96
0
0
179

natuur (sigma)
natuur (sigma)
park
natuur

Groot Broek
Klein Broek
Tielrodebroek
Scheldepark
Meulenbroek
TOTAAL

28

Open ruimte . schaal 1/45.000 (grid 2 km)

33 (in Temse,

Eindrapport gemeente Temse

2.3 OPEN RUIMTE
“ Het heeft 20 jaar geduurd eer de gemeente het belang van natuur zag,
maar nu zijn we er wel mee bezig.”
		
(deelnemer intake workshop)
BELANG VAN HET SIGMAPLAN
Het Sigmaplan, met als hoofddoel Vlaanderen
beter te beschermen tegen overstromingen, omvat tal
van projecten op het grondgebied van de gemeente.
Het overstromingsgebied Tielrodebroek (1) werd reeds
gerealiseerd, de ontpolderingen in Klein en Groot Broek
(2) en een gecontroleerd overstromingsgebied met
gereduceerd getij te Schousselbroek (3) staan nog op
de planning. Hier wordt telkens ruimte teruggegeven
aan de natuur, waarbij de toegankelijkheid van de open
ruimte veelal wordt teruggeschroefd.
Monding van de Durme in de Schelde, Tielrodebroek op de voorgrond. Foto: Yves Adams

ZOEKTOCHT EVENWICHT NATUURONTWIKKELING & BELEVING
De Scheldevallei, als aaneengeschakeld gebied,
rijgt verschillende natuurgebieden aan elkaar en legt
voor Temse een rol weg als een toeristisch-recreatieve
poort op bovenlokaal niveau. Temse fungeert als uitvalsbasis voor Schelderondvaarten en biedt ook enkele
watersporten aan. De beleving op en naast de Schelde en
Durme zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van de
gemeente. Het jaagpad wordt functioneel en recreatief
gebruikt door Temsenaren en inwoners van de ruime
omgeving en werd uitgerust met zitmeubilair en poëzie.
De gemeente kijkt dan ook wat angstvallig naar
de ontpoldering die toegankelijkheid voor de zachte
weggebruiker zal terugschroeven. De kencijfers inzake
toegankelijk groen zijn al niet optimaal. Een belangrijke uitdaging voor de gemeente is het evenwicht tussen
'verwilderde' natuur en toegankelijkheid. Men moet ook
in het achterhoofd houden dat op termijn de invloed
van het Sigmaplan op recreatie wellicht positief zal zijn.

VISIE GROENPOOL TIELRODE UITROLLEN OVER GEMEENTE
In RUP Tielrode (2013) werd een groenstructuur
vastgelegd (zie bijlage 5.4). De Durmetuin werd hier via
planologische ruil gevrijwaard als potentieel woongebied. Er is een masterplan voor de groenpool in opgemaakt. Momenteel is dit het enige initiatief inzake een
bestemmingswijziging in het voordeel van open ruimte,
maar alvast een goede start. Deze groenpool zal een link
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maken met de bestaande groengebieden en deze vanuit
de dorpskern beter bereikbaar maken. Een gedachtegang die elders in de gemeente ook inzetbaar is. Waar
kan er nog groen binnengetrokken worden dwars op de
Schelde? Hoe aansluiten op de publieke ruimte van de
dorpskernen, die overal blauwer en groener mag.

BIOLOGISCH WAARDEVOLLE GEBIEDEN ( NOG ) BEPERKT: KAN TEMSE BUUR
BORNEM ACHTERNA ?
De Biologische waarderingskaart toont de
Schelde als drager van natuurwaarde, alsook het ecologische belang van verschillende (klei)ontginningsmeren
binnen de gemeente. Al bij al blijft het biologisch waardevol aandeel beperkt (11% van de totale oppervlakte, in
Vlaanderen ligt dit cijfer op 21% en in Bornem zelfs op
35%). De Sigmagebieden kunnen hier een boost geven.

4% BEBOST & SCHAARS
BOMENBESTAND SLINKT
Naast verkavelen, brengt ook ontpolderen het
rooien van bomen met zich mee. Met de inrichting van
Schouselbroek tot gecontroleerd overstromingsgebied
zal de vegetatie drastisch veranderen en een belangrijk
aandeel bos in Temse sneuvelen. Vandaag is al maar
slechts ca. 4% van de gemeente bebost (154 ha in 2011),
ook dit kan een inspanning gebruiken. Graag boscompensatie op grondgebied van de gemeente!
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“ Typische landschapselementen van Temse: Wase Cuesta, valleigebieden en
bolle akkers ” 								
GROENE TOEKOMST
VOOR STEENBAKKERIJ STEENDORP
Een zeer omvangrijke site (18 ha) van de
Wienerbergersteenbakkerij bevindt zich ten westen van
de kern van Steendorp. Het bijzonder Plan van Aanleg
‘Schauselbroek’ bepaalde dat deze zone uitsluitend
bestemd is voor activiteiten die in relatie staan met ,
waarbij er geen nabestemming werd voorzien. Sinds
de sluiting in 2011 dringt een toekomstvisie zich op.
Ongunstige adviezen en vele bezwaren hebben de opmaak van een RUP in 2017 doen stilleggen. Momenteel
liggen er twee scenario's op tafel voor deze site: een
rood-groen invulling en een ophoogscenario (Wase
cuesta terug herstellen met 800.000 m² grond). Gezien
de ligging t.o.v. de Schelde en het fungeren als schakel
tussen verschillende natuurgebieden (het Gelaagpark,
de Roomkouter, Fort Steendorp, Kijkverdriet en
Schouselbroek) is een groene invulling van de volledige
site de enige logische keuze. Toch belangrijk op te merken dat het initiëel BPA de eigenaar terecht nooit hoop
heeft gegeven op een andere invulling.

BOL AKKERLANDSCHAP ONDER DRUK
Aan de noordzijde van de Cuesta betreft de open
ruimte voornamelijk landbouw. De vochtige zandleembodems lenen zich hier bij uitstek toe. De landbouw
wordt op sommige plaatsen nog gekenmerkt door een
bol akkerlandschap. Dit Waas fenomeen omvat een vrij

gesloten landschap met veel perceelsbegroeiing. Dit is
doorheen de jaren al sterk verminderd, een ontwikkeling
die de nodige aandacht verdient.
46,7% van de oppervlakte van de gemeente wordt ingenomen door landbouw (Departement
Landbouw en Visserij, 2018). Dit agrarisch gebied is
sterk versnipperd door verspreide bebouwing en lintbebouwing.
Positief in de gemeente is de manier waarop de
landbouw betrokken wordt bij landschapsontwikkeling
o.m. rond de Barbierbeek (Project "de Barbierbeek verbindt"). Afwezig is een gemeentelijke ambitie om naar
een alternatieve, meer lokale afzetmarkt toe te werken. Is er een draagvlak voor gemeenschapslandbouw
(CSA's), kleinschalige initiatieven, een 'buurderij', ... De
gemeente kan kansen voor een landbouwconversie faciliteren en aanmoedigen.

VOORBEELDPROJECT POELEN : WAAR
BIODIVERSITEIT, RECREATIE EN EDUCATIE SAMENKOMEN
Temse is een heuse poelengemeente. Van de
500tal aanwezige poelen werden er reeds 75 opgewaardeerd in functie van amfibieën (Poelenplan Temse,
gestart in 2007). Het belang en de rijkdom van de poelen
wordt sterk erkend. Jaarlijks wordt hier een educatief
spel aan gekoppeld dat leerlingen de biodiversiteit in
een poel laat ontdekken. Een voorbeeldproject voor
andere gemeenten.

Steendorp

Steenbakkerij

De omvang van de site is zeer groot t.o.v.

Een visser aan een plas van Schouselbroek,

de kleine kern Steendorp. @Vildaphoto

achteraan loopt het jaagpad over de berm.
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2.4 ENERGIE I KLIMAAT
“ In de toekomst kan vooral de Vrouwenhofbeek leiden tot bijkomende overstromingen. ” 								
VERSCHILLENDE BELEIDSENGAGEMENTEN, MAAR WEINIG
VERANDERING
In 2015 is Temse toegetreden tot het Europees
Burgemeestersconvenant. De gemeente engageerde
zich zo om de CO2-uitstoot te reduceren met 20% tegen
2020, maar behaalde dit doel niet. Ter ondersteuning
en als begeleiding van de Wase gemeenten, waaronder
Temse, werd Waasland Klimaatland opgestart, d.i. een
samenwerking tussen Provincie Oost-Vlaanderen en
Interwaas. Deze samenwerking is uitgemond in een
gemeentelijk actieplan.

GEEN EVOLUTIE IN DE CO2- UITSTOOT,
CO2- UITSTOOT VAN BEDRIJVIGHEID EN
TRANSPORT NEEMT TOE
Op basis van cijfers, aangeleverd door het VITO,
kan geconstateerd worden dat de CO2-uitstoot in 2017
1,51% hoger lag dan het referentiejaar 2011 (VITO,
2011; VITO, 2017). Ter vergelijking werd in Vlaanderen
over deze periode gemiddeld een daling van 2,9% genoteerd (Provincie in Cijfers, 2020). Indien het aandeel van
de snelweg niet opgenomen wordt, daalt de stijging tot
0,82%. Het particulier en commercieel vervoer heeft het
grootste aandeel in de uitstoot, gevolgd door de huishoudens en de industrie en tertiaire sector. De grootste
stijging van de CO2-uitstoot werd opgetekend door
bedrijvigheid, gevolgd door transport.

AFSTANDSREGEL WINDMOLENS :
VLAREM X2
In Temse is er in 2017 17.238 MWh elektriciteit
geproduceerd door middel van PV-panelen. Ten opzichte van 2011 betekent dit een stijging van 217% in
elektriciteitsproductie. Daarnaast is er WKK-installatie
op het grondgebied van de gemeente met een thermisch
vermogen van 62 MW (VITO, 2017).
In het verleden zijn er diverse vergunningsaanvragen ingediend voor windturbines, waarvoor de
gemeente steeds een ongunstig advies afgeleverd heeft.
Om zelf het voortouw te nemen, heeft de gemeente een
ruimtelijke visie ontwikkeld waarin potentiële inplantingsplaatsen onderzocht zijn. Slechts één zone werd
weerhouden, namelijk een gebied in de omgeving van
de E17, de zogenaamde zone Velle. Op dit gebied werd
recent vergunning verleend voor één windturbine, waarvoor de gemeente een gunstig advies afleverde. Dat de
gemeente een beleidsvisie rond windturbines opgesteld
heeft is lovenswaardig. Wel wordt er een vrij strenge
afstandsregel gehanteerd die stelt dat er geen windturbines geplaatst mogen worden binnen een afstand
van 500 m van woongebied, woongebied met landelijk
karakter, woonuitbreidingsgebied en recreatiegebied.
Hiervoor is geen juridische basis, en deze regel is het
dubbele van de door VLAREM opgelegde afstandsregel
van 250 m van woongebied.

KLIMAATADAPTATIE
De Vlaamse strategieën voor klimaatadaptatie
zijn ontharden, bebossen, ventileren, ruimte voor water,
afschermen en beheersen van wateropname. De gemeente zelf geeft aan vooral aandacht te schenken aan
bebossen (o.a. geboortebossen, implementeren groen in
nieuwe projecten) en water (o.a. aanleg bufferbekken,
wadi’s, poelen, …). Volgens de klimaatkaarten van de
VMM is water een belangrijk aandachtspunt, aangezien
het percentage overstroombare kwetsbare instellingen
in Temse hoger ligt dan in Vlaanderen (24,1% t.o.v.
15,7%) (zie bijlage 5.6). In de toekomst kan vooral de
Vrouwenhofbeek (t.h.v. stationsbuurt – Kattebrug –
Doornstraat) leiden tot bijkomende overstromingen.
Ook kampt de gemeente plaatselijk met erosieproblemen waar al verschillende maatregelen tegen genomen
worden.

CO2 uitstoot per sector.
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2.5 REGELGEVING & PUBLIEK
ONDERNEMERSCHAP
“ We zouden een GECORO Waasland moeten hebben”
								(deelnemer workshop)

TWEEDELING TUSSEN KLEINSTEDELIJK
GEBIED EN BUITENGEBIED
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
(GRS) is van kracht sinds 2007. Hierin staat als doelstelling o.a. kernversterking in Elversele, Tielrode en
Steendorp. De ruimtelijke ontwikkelingskansen zijn
in deze landelijke woondorpen echter gering. Het zou
leiden tot versnippering en de ontwikkeling van 'slaapdorpen'. Het GRS is dus op een aantal punten niet meer
in lijn met de principes van de strategische visie van het
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het goede nieuws
is dat Temse het GRS op korte termijn wil vervangen
door een beleidsplan en dat deze bouwmeesterscan als
inspiratiebron wordt beschouwd.
Een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
(PRUP) bakent het kleinstedelijk gebied van Temse
af (2008). Dit PRUP legt de beleidsmatige grens vast
tussen de gebieden met stedelijke ontwikkelingskansen
enerzijds en anderzijds het buitengebied waar de ontwikkeling van de bebouwing, landbouw, natuur en bos
moet verlopen volgens de algemene principes van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 2011). Het
past ook binnen de krachtlijnen van de goedgekeurde
strategische visie van het BRV.
Op gemeentelijk niveau zijn 9 RUP’s (periode 2009-2018) van kracht. Een belangrijke daarvan is
‘Tielrode’, dat de bestaande toestand van de kern van
dit dorp planologisch vastlegt. Het bestemt onder meer
de woonwijk Appelsvoorde en geeft WUG Roomacker
vrij. Problematisch is dat enkele vastgelegde woonzones in recent overstroomd overstromingsgebied liggen,
waaronder de zone waar de Kerkstraat de Burgemeester
Achiel Heymanstraat kruist en de zone tussen de
Gentstraat en Durmestraat. De vrijgave van WUG
Roomacker stuit op veel kritiek van lokale bevolking.
De voorschriften hiervan geven voorrang aan klassieke
eengezinswoningen en het WUG bestemt de laatste open
ruimte die de Durme met het cuestalandschap verbindt.
Geen goede zaak dus voor het behoud van open ruimte
en de waterhuishouding. Naast de bebouwde ruimte
worden op vier locaties parken voorzien en nog een deel
open ruimte geconsolideerd, zoals het gebied ‘Bolle
Akkers’ met een oppervlakte van 84,5 ha, wat dan weer
positief is.
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GOEDE WIL, MAAR EEN GEBREKKIG
INSTRUMENTARIUM
Temse wil haar centrumgebied 'verluchten' (d.i.
het inbrengen van kwalitatieve publieke ruimte), het
bestaande woonpatrimonium herwaarderen en streven
naar een concentratie van wonen, handel en horeca
(GRS). Momenteel ontbreekt het nog aan voldoende
handvaten om een slimme kernversterking te realiseren.
Temse beschikt bv. niet over een register van leegstaande en onbebouwde percelen, waardoor zij geen duidelijk
beeld van het beschikbare patrimonium hebben om mee
aan slag te gaan. Hoewel de gemeente bereid is om op
de juiste plaatsen in de hoogte te bouwen, wordt er te
weinig functioneel verweven. Beiden zijn nodig om aan
kernversterking te doen met een voldoende hoog en
kwalitatief ruimtelijk rendement.
De gemeente wil uitbreiding en verdichting in
de woonlinten vermijden, net zoals bebouwing in het
agrarisch gebied en versnippering van de open ruimte
(GRS). Dit kunnen wij alleen maar aanmoedigen, maar
dan zal de gemeente haar vergunningenbeleid moeten scherpstellen. Dat betekent meer aandacht voor
de goede ruimtelijke ordening want anders dan bij de
bestemmingstoets, ligt daar wel ruimte voor een streng
opportuniteitsoordeel. We beseffen dat dit voor een
gemeente als Temse met een beperkt aantal middelen
geen evidentie is. De betonmolens draaien hard en de
druk van de vastgoedmarkt zwelt aan. Jaarlijks worden
er ongeveer 300 vergunningen verleend, waarvan 1/3
voor nieuwbouwprojecten, wat meer is dan vergelijkbare gemeenten (De Standaard, 2019). Er moet dus snel
worden ingegrepen want Temse beschikt over een grote
juridische woonvoorraad met heel wat WUG’s, waarvan
recent besloten is er slechts een aantal kunnen worden
aangesneden. Terwijl er tot en met 2025 geen woonbehoefte kan worden aangetoond en de gemeente reeds
over een voldoende aantal sociale woningen beschikt
(10%).
Met het RUP ‘Zonevreemde woningen’ werden 13 woningen geregulariseerd. Dat is op zich niet
zorgwekkend en zeker verantwoord om een bestaande
situatie te bevriezen, maar een streng vergunningenbeleid – ook in het buitengebied – moeten vergunningen
op slecht gelegen locaties (lees: open ruimte, niet in de
nabijheid van vervoersknooppunten of beperkt voor-
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Gemeentelijk RUP Tielrode, goedgekeurd op 29/08/2013.
Bron: www.temse.be/index.php/gemeentediensten/ruimtelijke-ordening/994

zieningenniveau) worden vermeden. Op de orthofoto’s
is duidelijk te zien dat het open en waterrijk gebied
tussen de E17 en de verbinding Temse-Waasmunster
(Dorpsstraat/ Legen Heirweg / Gentstraat) sinds de jaren
’70 langzaam aan het dichtslibben is (zie bijlage 5.5).

NOEMENSWAARDIGE INITIATIEVEN:
ER KOMT SCHOT IN DE ZAAK
Een nieuw ruimtelijk beleid is in aantocht. Het
huidige bestuur hecht veel aandacht aan participatie
(zie bv. de speerpuntnota bij het meerjarenplan 20202025 en de zeer actieve Gecoro). Andere beleidsinitiatieven zijn een beeldkwaliteitsplan voor het centrum, een
mobiliteitsplan en een masterplan voor een verduurzaming van het bedrijventerrein TTS. Naast de herziening
van het GRS, is ook een stedelijke parkeerverordening
gepland.
Verder zijn er enkele noemenswaardige projecten gaande zoals o.a. de reconversie van de steenbakkerij en de herontwikkeling van oude school SintAmelberga (PPS-formule met Interwaas). Dit project wil
de school transformeren naar een wooncomplex dat op
de begane grond verweven wordt met kleinhandel en
kwalitatieve publieke ruimte. Dit is een voorbeeldproject van slimme kernversterking en 'verluchting' in het
centrumgebied.
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Provinciaal RUP Afbakening kleinstedelijk
gebied Temse, goedgekeurd op 03/10/2008.
bron: Provincie Oost-Vlaanderen, (2007).
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“ Van een vespreid naar een slim en selectief verstedelijkingsmodel”
										(De Bruyn et al, 2018)
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3.1 'STEDELIJKE VLINDER' IN EEN
WAARDEVOL GROENBLAUW LANDSCHAP
HOU VAST AAN 'STEDELIJK' TEMSE &
VERMINDER RUIMTEBESLAG BUITEN
DE VLINDER
Het centrum van Temse heeft een relatief hoge
dichtheid door het toepassen van stedelijke concepten
als hoger bouwen, dense woontypologieën, ... . Toch zijn
er binnen het kleinstedelijk gebied (de vlinder) nog tal
van verdichtingsmogelijkheden. De bevolkingsgroei, en
hieraan gekoppelde woonvraag in Temse opvangen zal
bovendien het voorzieningenniveau voeden.
GEBRUIK CENTRALITEIT VOOR PERFORMANT OV
Gedeelde mobiliteit functioneert optimaal bij
een hoge dichtheid. Focussen op Temse komt dus ook
het openbaar vervoer ten goede. Een hogere woondichtheid nabij het station leidt tot meer gebruikers, en zo
wordt ook een potentie gecreëerd voor meer treinen.
Maak van Temse een essentiële schakel in het performant openbaar vervoersnetwerk van de regio.

BEHOUD EN BESCHERM HET LANDSCHAP DOOR HIER NATUUR OP DE EERSTE
PLAATS TE ZETTEN
De Schelde omgeven door open ruimte is het
goud, de identiteit van de gemeente, maar dat landschap
wordt bedreigd door zijn eigen aantrekkingskracht.
Indien Temse die aantrekkingskracht wil behouden, moet de gemeente de open ruimte maximaal vrijwaren van bijkomend ruimtebeslag. Natuurontwikkeling
primeert, hand in hand met laag dynamische recreatie.
ZET OVERIGE DORPEN NIET IN VOOR
WOONONTWIKKELING EN DURF ZELFS
ONTLINTEN
Vandaag worden er nog veel te veel vergunningen toegelaten buiten het stedelijk gebied. Voorzie een
strenger kader en verhinder zo ontwikkelingen.
De dorpen zijn volledig aan elkaar geregen
d.m.v. uitdijende lintbebouwing. Op lange termijn kan
ontlinten het landschap terug herstellen.

Bebouwing
Water
Hoogtelijnen
Afbakening kleinstedelijk
gebied
Station
Microkern status quo
met ontlinting
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3.2 KERNVERSTERKING MET ANDERE
ACCENTEN VOOR DE TWEE VLEUGELS
WESTELIJKE VLEUGEL : PUBLIEK DOMEIN

OOSTELIJKE VLEUGEL : VERDICHTING

VERKNOOP OUD EN NIEUW TEMSE
MET RECREATIEVE GROENE PUBLIEKE
RUIMTE

HANTEER EEN GEDIVERSIFIEERD VERDICHTINGSBELEID MET PRIORITAIRE
ZONES

Zet in op een continue inrichting van het publiek domein die de verschillende delen van het centrum
met elkaar verbindt : wandelpaden, fietsverbindingen,...
maar ook een ambitieuze recreatieve groenstructuur.
SPEEL BELEVING WATER IN HET
CENTRUM UIT
Het handelscentrum kan moeilijk concurreren
met het Waasland shoppingcenter maar heeft wel een
andere troef: centrum aan de Schelde. Deze potentie is
vandaag onderbenut ondanks de zeer korte afstanden.
MOBILITEITSTRANSITIE VOOR RUIMTEWINST
Zet in op een mobiliteitstransitie, dit levert een
onmiddellijke ruimtewinst op, maar draagt ook sterk bij
tot de verblijfskwaliteit in het centrum.
Bebouwing
Water
Publiek domein
Stedelijk gebied
Station
Voorziening
Verdichting
Verknoping wijken
Potentiële groene vinger
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Temse kent binnen de afbakening van het stedelijk gebied zeer diverse wijken. Nuanceer het stedelijk gebied en zet prioritair in op de verdichting van de
Stationsomgeving, Hollebeekwijk, ... Pas verschillende
strategieën toe om het patchwork van verkavelingen te
verdichten. Laat concentratie steeds gepaard gaan met
open ruimte. Durf ook opnieuw inzetten op hoger bouwen in combinatie met het vrijwaren van wug's.
GEEF EEN NIEUWE BOOST AAN DE STATIONSOMGEVING MET STATION ALS
MOBIPUNT
Werk het station uit als mobipunt en zet hiermee in op de mobiliteitstransitie. Tracht ook de barrièrewerking van de gewestweg te verzachten en bestudeer
hoe de schakeling van kleine, onderbenutte parkjes (Den
Esch, het Waasmeer en het stationspark) hierin een rol
kan spelen. Het 'stedelijke' dorp kan deze groene longen
goed gebruiken.
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3.3 COMPACTE DORPEN
ALS POORTEN NAAR DE SCHELDEVALLEI
BRENG DE SCHELDE/DURME NAAR DE
DORPEN, OF OMGEKEERD
Het masterplan groenpool Tielrode biedt kansen
om het dorp recreatief met de scheldevallei te verbinden. Maar elk dorp uit de Scheldeband zou van zo een
verbinding kunnen genieten. Kijk waar groenblauw
dwars op de stromen dorp en rivier kan verbinden.
BEWAAR EVENWICHT MENSVRIJE MENSRIJKE NATUUR
De Temsenaar heeft nood aan toegankelijk
groen. Kijk welke doorsteken mogelijk zijn bij de ontpoldering. Waar kan er vanuit de kernen aangetakt worden
op het trage wegennetwerk, ...
MINDER STRENG VOOR WINDMOLENS
Stel de normen gelijk aan de Vlarem wetgeving,
die is als streng genoeg. Neem zelf het voortouw en
onderzoek of een coöperatie waarin de burgers participeren, van windenergie een positief verhaal kan maken.

LOKALE LANDBOUW OP BOLLE AKKERS
Ga lokaal aan de slag met het kleinschalig
karakter van de bolle akkers. Stimuleer en ondersteun
initiatieven als pluktuin. CSA (Community Supported
Agriculture), ... Tracht tegelijkertijd het karakter van de
kleine landbouwkamers te versterken.
STEL VOORBEELD MET STEENDORP
De compactheid van de dorpen bewaren betekent het ruimtebeslag terug dringen. Met de positie die
gemeente inneemt over de steenbakkerij in Steendorp,
kan ze een krachtig voorbeeld stellen.
BEBOS VOLGENS PRINCIPES
'TREESCAPE'
Zet in op het combineren van boom- en boselementen met andere functies: wonen +bos, werken +bos,
infrastructuur +bos en landbouw +bos. Door boom - en
boselementen te combineren met andere functies moet
voor bebossing geen oppervlakte (landbouw)gronden
verdwijnen maar worden toch boomstructuren gerealiseerd die ecosysteemdiensten leveren.

Bebouwing
Water
Onbebouwd WUG
Hoogtelijnen
Stedelijk gebied
Groene, recreatieve long
Plukboerderij
Poortdorpen
Steenbakkerij
Steendorp
Microkern status quo
met ontlinting
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AMBITIE 3:
COMPACTE DORPEN
ALS POORTEN
AMBITIE 2:
KERNVERSTERKING
MET ACCENTEN
AMBITIE 1:
STEDELIJKE VLINDER
IN GROENBLAUW
LANDSCHAP

QUICK WINS
QW1. Voeg hoofdstuk fietsparkeerrichtlijn + autodelen toe aan de
autoparkeerrichtlijnen
QW2. Zet actief in op de verluchting van het (historisch ) centrum
QW3. Reik een subsidie uit voor initiatieven omtrent lokale afzetmarkten
QW4. Herwaardeer traag wegennet
QW5. Maak werk van fietsostrade richting Sint-Niklaas
QW6. Grijp het masterplan TTS aan om de mogelijkheid tot een warmtenet
te onderzoeken

x
x
x
x
x
x

x

STRATEGISCHE PROJECTEN
SP1. Koppel verdichting aan de opwaardering van de stationsomgeving
SP2. Groene publieke ruimte verweeft oud en nieuw Temse
SP3. Het niet bouwen van verkaveling Roomacker

x

x
x
x

PROGRAMMA'S
PR1. Werk een gediversifieerde verdichtingsstrategie uit
PR2. Van WUGvingers naar groenvingers
PR3. Zet in op een beleidsmatig kader voor een strenger vergunningenbeleid
PR4. Bewaak en versterk het bolle akker DNA

x
x
x
x

PUBLIEKE SLAGKRACHT
PSK1. Verluchting van het kleinstedelijk gebied door een slimme inzet van
lasten
PSK2. Versoepel gemeentelijk beleidskader windturbines en maak er een
positief verhaal van
PSK3. GECORO Waasland
PSK4. Inventariseer de ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente om op
termijn gronden mobiel te maken

ADVIEZEN AAN HOGERE OVERHEDEN
AHO1. Zet in op OV-verbindingen met grootstedelijke gebieden
AHO2. Overlegcommisie verlicht werk op lokaal niveau
AHO3. Muur naast gewestweg: groenstructuur
AHO4. Verknoping buslijnen met stationsomgeving
AHO5. Belasting op onbebouwde percelen: slecht gelegen percelen niet
zwaarder belasten, eerder belonen
AHO6. Boscompensatie binnen gemeentegrenzen
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x
x
x
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x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
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4.1 QUICK WINS

QW1. VOEG HOOFDSTUK FIETSPARKEERRICHTLIJN + AUTODELEN TOE
AAN DE AUTOPARKEERRICHTLIJNEN
Hanteer een sturend parkeerbeleid bij nieuwe
ontwikkelingen door substitutie naar meer fietsparkeerplaatsen en het integreren van autodelen.
Fietsparkeren

Om het fietsgebruik verder te stimuleren, dient
bij nieuwe (woon)ontwikkelingen een minimum aantal
parkeerplaatsen voor fietsen op eigen terrein voorzien
te worden. De fietsparkeernorm voldoet hierbij minstens
aan volgende eisen:
•

•
•

Eén fietsparkeerplaats per hoofdkussen voor
de woonfunctie, met een omvang van 2,85
m² per plaats (zie onderstaande figuur)
Minimum 5% van de fietsparkeerplaatsen
voor buitenmaatse fietsen (bv. bakfietsen)
Bevoordeelde locatie van de fietsparkeerplaats ten opzichte van de autoparkeerplaats: gelijkvloers en op minder dan 30m
van de ingang

Duurzame gebouwen worden voorzien van
voldoende ruime fietsenstallingen. Bron:
Leefmilieu Brussel, 2013.
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Autodelen

Het systeem van autodelen vormt voor velen
een volwaardig alternatief voor de wagen of 2e wagen.
Het is een belangrijke schakel om de parkeervraag van
bewoners te beheersen (lager autobezit) of biedt een
oplossing voor mensen die weinig de wagen gebruiken,
gezien de kost van de deelauto in verhouding staat tot
het gebruik ervan.
Integreer autodelen in de parkeerverordening
als argument om af te wijken van de opgelegde parkeernorm. Een parkeerplaats voor een autodeelwagen staat
immers gelijk aan 4 tot 8 parkeerplaatsen voor private
wagens (Bond Beter Leefmilieu, 2011). Bovendien kan
opgelegd worden om bij grotere woonprojecten het potentieel van autodelen in de directe omgeving te onderzoeken. Een belangrijke voorwaarde is dat het voorzien
van een autodeelsysteem een permanent engagement
is, en dat de autodeelplaatsen niet terug ingewisseld
worden voor gewone parkeerplaatsen. Bij voorkeur
wordt autodelen binnen het (woon)project voorzien in
de vorm van publiek autodelen. Autodeelplaatsen met
een publiek karakter, waarbij ook deelnemers vanuit
de buurt kunnen participeren, kunnen immers tot een
sterkere daling leiden van de parkeernorm dan private
autodeelplaatsen. Zo hebben onder andere de gemeenten Geel en Kapellen autodelen reeds geïntegreerd in
hun parkeernorm als mogelijk argument om, in overleg
met de gemeente, een afwijkende hoeveelheid parkeerplaatsen te voorzien binnen het project.

Eindrapport gemeente Temse

QW2. ZET ACTIEF IN OP DE VERLUCHTING VAN HET ( HISTORISCH ) CENTRUM

Minerale aanleg van het historisch centrum
van Temse (Akkerstraat).

Groenslingers bieden een oplossing voor
het vergroenen van smalle straten. Bron:

Ook Temse ontsnapt niet aan warmte die wordt
vastgehouden in verharding en bebouwing (zie bijlage
5.4). Zet in op ontharden en vergroenen om hittestress
te verminderen, met name in het historisch centrum van
Temse zijn dergelijke ingrepen dringend aan de orde. De
dorpskern is de facto een verstedelijkte omgeving, de
bebouwde ruimte moet dus ook haar steentje bijdragen
in de vergroening. Dergelijke ingrepen verhogen tevens
de beeldkwaliteit en creëren een aangename publieke
ruimte. Zaken waar het historisch centrum vandaag
gebrek aan heeft.
Aanzet maatregelen voor op privaat domein:

• Faciliteer en stimuleer geveltuinen naar
voorbeeld van buurgemeente Kruibeke met
VZW Zonnewende . Zet ook in op groenslingers.
• Voorzie een subsidie of premie voor de aanleg van groendaken.
• Neem ontharding op in een gemeentelijke
verordening, leg ontharding op als stedenbouwkundige last, ...

Klappeistraat Antwerpen op groenegevels.be

Aanzet maatregelen voor op publiek domein:
•
•
•

•

Voeg bomen toe in het straatbeeld
Voorzie parkeerplaatsen in doorlatende
materialen
Zet in op waterbufferende straten: indien
er ruimte voorhanden is kunnen lineaire
bioswales of regenparken helpen met de
waterhuishouding.
Maak plaats voor de Vrouwenhofbeek in het
historisch centrum

Lineaire bioswale in de straat om water op
te vangen, te infiltreren en eventueel te
transporteren. Bron: City of Portland,
Environmental Services
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QW3. REIK EEN SUBSIDIE UIT VOOR
INITIATIEVEN OMTRENT LOKALE AFZETMARKTEN
Voorzie subsidies voor promotie en
ondersteuning van de lokale afzetmarkt voor streek- en
hoeveproducten in Temse. Laat de gemeente bestaande
en nieuwe producenten ondersteunen op verschillende
niveaus. Denk aan ondersteuning op vlak van :
• de verkoop op de hoeve zelf
• de verkoop in buurtwinkels
• de verkoop op een lokale boerenmarkt (er is
een jaarlijks terugkerende boerenmarkt aan
de Hollebeek)
• voedselteams, groenteabonnementen of
coöperaties van hoeveproducten, distributie
van de producten, ...
Er werd al heel wat bereikt door Confrerie de
Gouden Sleutel, opgericht in 2018 door Toerisme Temse,
om de typische Temsese producten promotioneel te
ondersteunen en hun uitstraling te optimaliseren.

QW4. HERWAARDEER TRAAG WEGENNET
Trage wegen zijn hoofdzakelijk bestemd voor
traag verkeer (voetgangers, fietsers, ruiters,...) en
vormen het ideale instrument om zachte verbindingen
te creëren. Ze bieden een rustige verbinding niet enkel
voor recreatieve doeleinden maar ook voor functione-
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le fietsers of wandelaars naar een dorpskern, naar de
school, naar de sporthal, etc.
Door het Gemeentewegendecreet (Vlaamse
Overheid, 2019) is de gemeente voortaan autonoom
bevoegd om te beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen. De verjaring
door 30-jarig onbruik werd eveneens opgeheven, waardoor de gemeente zelf kan beslissen over elke afschaffing. De gemeenten kunnen hun eigen visie op zachte
mobiliteit vastleggen in het beleidskader en concrete
actieplannen opstellen ter uitvoering hiervan.
De Provincie Oost-Vlaanderen biedt ondersteuning aan gemeenten zodat ze een visie over de
ontwikkeling van een gemeentedekkend tragewegennetwerk kunnen uitwerken. Een tragewegenplan bevat
een inventaris van de trage wegen, een adviesnota en
een wenselijkheidskaart en actieplan met heraanleg en
heropening van trage wegen.
De trage wegen op grondgebied Temse werden
in het verleden reeds in kaart gebracht (wandelknooppuntenkaart), en worden vaak gebruikt door inwoners.
De gemeente ontving in 2012 zelfs een prijs (Gouden
Spoor) van de vzw Trage Wegen voor hun baanbrekend
werk (o.a. openstellen van trage wegen). Recentelijk
is het project ‘Wegspotters’ van start gegaan, waarbij
inwoners zich inzetten om de trage wegen proper en
toegankelijk te houden.
Na de opmaak van het tragewegenplan volgt de
uitvoering ervan: via concrete uitvoeringsdossiers kunnen bestaande wegjes verbeterd worden of nieuwe verbindingsstukken opengesteld worden. Trage wegen met
een belangrijke verbinding en potentieel hoog functioneel gebruik, zijn idealiter toegankelijk en comfortabel
ingericht voor zowel fietsers als voetgangers. Ook voor
de herinrichting van trage wegen, opmaak en plaatsing
van naambordjes of opmaak van een tragewegenkaart
kan de gemeente rekenen op subsidies van de provincie. Nadien is het van belang om hierover duidelijk te
communiceren naar bewoners toe, het ter beschikking
stellen van een tragewegenkaart, bewegwijzering van
het netwerk. Op die manier zullen de inwoners voldoende zicht hebben op de mogelijke trajecten of bestemmingen die het trage wegennetwerk biedt, in functie van
– niet enkel recreatief – maar ook functioneel gebruik
ervan.
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QW5. MAAK WERK VAN FIETSOSTRADE
RICHTING SINT- NIKLAAS
Het traject tussen Willebroek en Bornem van
de fietssnelweg F18 is op vandaag goed befietsbaar. Om
een vlotte fietsverbinding te creëren tussen Temse en
Sint-Niklaas enerzijds, maar ook in Temse zelf bv. van
centrum Temse naar Eigenlo, dient deze missing link
langsheen spoorweg 54 weggewerkt te worden. In het
kader van de oostelijke tangent tussen N70/R42 en E17
te Sint-Niklaas, wordt reeds werk gemaakt van het traject op grondgebied Sint-Niklaas (dubbelrichtingsfietspaden tussen de N70 en Eigenlo). De realisatie van het
traject op grondgebied van Temse werd intussen opgenomen in het nieuwe gemeentelijk mobiliteitsplan en
een haalbaarheidsonderzoek is lopende. De uitwerking
voor aanleg van het segment vanaf Bornem via station
tot Doornstraat is opgenomen op de korte termijn, het
resterend gedeelte van Doornstraat tot Eigenlo wordt
voorzien op de middellange termijn.
De aanleg en verbetering van fietsvoorzieningen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
wordt voor 100% gesubsidieerd (50% door de provincie
en 50% door Vlaanderen). Het ruimtelijk vooronderzoek
dat nodig is ter bepaling van het tracé wordt eveneens
gesteund door de provincie. Een belangrijke voorwaarde
voor realisatie is echter dat de gemeente zelf zorgt voor
verwerving van de gronden die gelegen zijn op het tracé.
Sinds 17 juni 2020 kunnen gemeenten hiervoor even-

eens rekenen op steun van de provincie, namelijk een
subsidie van 50% van de kosten voor grondinnames in
functie van de aanleg van fietsinfrastructuur op fietssnelwegen (Provincie Oost-Vlaanderen, 2020).
De fietsostrade heeft een groot potentieel waar
de Temsenaren al lang voor ijveren. Maak werk van een
versnelde uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek
waarbij het volledige traject, en niet enkel het meest
zuidelijke gedeelte tussen Bornem en Doornstraat, aan
bod komt.

QW6. GRIJP HET MASTERPLAN TTS
AAN OM DE MOGELIJKHEID TOT EEN
WARMTENET TE ONDERZOEKEN
Gezien de hoge dichtheden die gehaald worden
in het kleinstedelijk gebied en de aanwezigheid van de
industrieterreinen de Zaat en TTS is het voor Temse
interessant om de mogelijkheid van warmtenetten te
onderzoeken. Het historisch centrum en de nieuwe wijk
‘de Zaat’ hebben bijvoorbeeld een dichtheid van meer
dan 50 woningen per ha. In opdracht van Interwaas is
een studiebureau aangesteld voor de opmaak van een
strategisch masterplan voor de reconversie van het
bedrijventerrein TTS. Grijp de opmaak van dit masterplan aan om de mogelijkheid van een warmtenet mee te
onderzoeken.

warmte

TTS grenst aan het stedelijk gebied van
Temse, waar hoge dichtheden gehaald worden.
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4.2 STRATEGISCHE PROJECTEN
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2
1

1
2
3

SP1. Koppel verdichting aan de heropwaardering van de stationsomgeving
SP2. Groene publieke ruimte verweeft oud en nieuw Temse
SP3. Het niet bouwen van verkaveling Roomacker
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“ Ook de kleine stations winnen opnieuw aan belang. Meer en meer reizigers
erkennen de strategische positie van de kleine stations in het vervoersnetwerk.” 								( Maarten Van Acker)
SP1. KOPPEL VERDICHTING AAN DE
OPWAARDERING VAN DE STATIONSOMGEVING
De gemeente heeft de visie om het station en
zijn omgeving uit te bouwen en op te waarderen. Het
station zal worden uitgerust als mobipunt waarbij vervoersmodi op elkaar worden afgestemd en de overstap
vlotter gemaakt kan worden, waar ook plaats is voor
andere voorzieningen zoals deelmobiliteit, laadpunten, fietsherstelplaats, pakjesmuur... (project Netwerk
Mobipunten). Hierbij wordt er ook gezocht naar hoe de
ruimte rond het station meer uitnodigend kan zijn en
er een pleingevoel ontstaat. Een aandachtspunt is de
bereikbaarheid voor zachte weggebruikers vanuit de
verschillende richtingen. De belangrijkste functionele
verbindingen (richting centrum en Wilfordkaai) zijn
idealiter voorzien van gescheiden fietsinfrastructuur
aan weerszijden van de weg en met minimale hindernissen; richting de oostelijke woonlobben kunnen minder
eisen gesteld worden aan de fietsinfrastructuur (vb.
fietsstraat) of kunnen trage wegen ingezet worden (vb.
wegeling tussen Parklaan en Eupenlaan).
Samen met het bouwen aan een duurzame
mobiliteit moet ook de bebouwde ruimte onder de
loep genomen worden. Een efficiënter ruimtegebruik
staat hierbij voorop. Gedeelde mobiliteit functioneert
bovendien optimaal bij een hogere concentratie aan
gebruikers. De oostelijke vleugel van de vlinder omvat
een groot deel van het stedelijk gebied maar haalt geen
stedelijke dichtheden. Met het belang van het station als
(OV) knooppunt moet het bebouwde weefsel een transitie ondergaan. Deze zone wordt dan ook als prioritaire
verdichtingslocatie naar voren geschoven.
Dit strategisch project focust op de verschillende
verkavelingswijken en hun mogelijke ontwikkelingen.
De moeilijkheid van het verdichtingsvraagstuk is het feit
dat dit stadsdeel al grotendeels (m.u.v. enkele WUG's)
bebouwd is. Er zal dus perceelsgewijs moeten gekeken

Het stationsplein vandaag: verkavelingen
en overmaat aan infrastructuur.

Een levendig groen stationsplein begrensd
door hogere bebouwing, Budapest. Bron:
Építész Stúdió + Lépték-Terv

worden naar de mogelijkheden. Op de volgende pagina's
worden voor een aantal wijken verdichtingsstrategieën
uitgewerkt. Hierbij wordt extra verharding en footprint
beperkt. Er is telkens bijzondere aandacht voor de inrichting van de publieke ruimte.
Maak concreet werk van een RUP voor de stationsomgeving waarbij hogere densiteiten ingetekend
worden voor de omliggende wijken. Voor de Parklaan
werden hiervoor al eerste stappen ondernomen maar
door het in werking treden van de Codextrein werd het
RUP Ter Uilen stopgezet.

dichtheid

opp.

aantal wo

verdubbelde bouwhoogte

stationsplein

ca. 10 wo/ha

ca. 4,5 ha

ca. 44 wo

+

103 wo

historische assen

ca. 36,5 wo/ha

ca. 6,0 ha

ca. 219 wo

+

0 wo

Hollebeek

ca. 9 wo/ha

ca. 5,5 ha

ca. 50 wo

+

44 wo

WUG Oostbergwijk

ca. / wo/ha

ca. 7,0 ha

ca. 0 wo

+

136 wo

TOTAAL								+

48

283 wo
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bestaand
2 verdiepingen
≥ 3 verdiepingen
opdeling wooneenheid
nieuwbouw ≥ verdiepingen
+1

+ woningen
opdeling wooneenheden
herwaardering patrimonium
park
overstroombaar park
moestuinen
speelterrein
basisonderwijs

3. Hollebeek

2. historische assen
4. WUG Oostbergwijk

1. stationsplein
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ZOOM 1 . Het Stationsplein wordt vandaag gekenmerkt door vrijstaande woningen met 1 à 2 bouwlagen. Voor deze zone wordt een combinatie vzn verdichtingsstrategieën voorgesteld waardoor verschillende
typologieën ontstaan: (1) Door op termijn woningen af
te breken kunnen hier densere bouwvolumes komen in
de geest van een stedelijke stationsomgeving.
(2) Voor de achterliggende Eupenlaan wordt
geopteerd voor een scenario van opdelen in kleinere
woonentiteiten.

ZOOM 2 . De Krijgsbaan en Sint-Jorisstraat
vormen de historische assen van Hollebeek. Ze worden
gekenmerkt door gesloten bebouwing op vrij smalle percelen. Voor deze assen wordt geen verdichtingsscenario
voorop gesteld maar wel een behoud van de kleine korrel en verticaliteit van de gevels. Bewaar het straatbeeld
met rijwoning typologie en laat deze niet verloren gaan
in verappartementisering. Het openbaar domein kan
hier ook wel een steuntje gebruiken…

densiteit

densiteit

footprint
+1

aantal wo

+1

densiteit
footprint
aantal wo

openbaar groen

openbaar groen
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ZOOM 3 . Dit deel van de Hollebeek wijk valt
op door grote woningen en overgedimensioneerde straten en voortuinen. Gezien de overstromingsgevoeligheid
van bepaalde zones is extra footprint hier niet wenselijk.
Een interessant scenario is het stapelen van een extra
woning op elke bestaande woning (dubbele duplex).
Aan de straatkant, is er met de grote voortuinen ruimte
genoeg voor water in de vorm van bioswales of wadi's.

+1

ZOOM 4 . Het WUG Oostbergwijk werd nog
niet aangesneden. Een slimme ontwikkeling van dit
WUG bestaat uit densere volumes in de randen in combinatie met een grote, groene parkstructuur. De visie
om dit WUG als groenvinger te ontwikkelen wordt in
PR1 verder geëxpliceerd. Op termijn kunnen de eengezinswoningen grenzend aan het WUG eveneens plaats
maken voor densere volumes met andere woontypologieën.

densiteit
footprint
aantal wo

densiteit
footprint
+1
+1

aantal wo

densiteit

densiteit

footprint

footprint

aantal wo

aantal wo

openbaar groen

openbaar groen
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Traag traject
Bestaande voorzieningen
nabij groengordel
Deelprojecten a-b-c

Vrouwenhofbeek
vallei

H

stiltetuin

I

volkstuinen

J

sportplein

G

F
volkstuinen

E
sportterreinen

K
vergoende
stationsomgeving

C

groenblauw
park Den Esch

D

Scheldepark

parking
Zaat

L

A
B
lineair
Zaatpark
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schaal 1/10.000

stedelijk
waterfront
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“De inplanting van parking de Zaat vormt een dode zone tussen het oude en
het nieuwe centrum.” 						(PTA)

SP2. GROENE PUBLIEKE RUIMTE VERWEEFT OUD EN NIEUW TEMSE
Ter plaatse van het AC keert oud en nieuw Temse
elkaar letterlijk de rug toe. Verknoop de 2 delen van het
centrum door op strategische locaties de publieke ruimte aan te pakken (zie volgende pagina's).

Bij de uitwerking van de groene gordel worden
verschillende deelgebieden onderscheiden. Hierbij
wordt verder gebouwd op bestaande groenstructuren.
De schakeling van verschillende deelgebieden levert een
netwerk op waar voorzieningen en recreatie samenkomen. De deelgebieden :
A

Ga een stap verder en positioneer deze publieke
ruimte in een groene gordel die kan uitgroeien tot een
ruggengraat voor het dorp met verschillende doelstellingen:
Het verknopen van de publieke ruimte van de
verschillende dorpsdelen: de nieuwe wijk de Zaat, het
historisch centrum van Temse en de oostelijke verkavelingsvleugel Hollebeek.

B
C
D

E

Zoals eerder aangetoond heeft de Temsenaar
nood aan toegankelijk buurtgroen (> 0,2 ha), dit strategisch project kan hier een antwoord op bieden. Met het
aaneensluitend voorzien van kwalitatieve groene zones
wordt er ruimte geboden voor recreatie,
sport & spel.

F
G

Met het verbeteren van de doorwaadbaarheid
van het dorp wordt zachte mobiliteit gestimuleerd.
Voorzie de groene gordel van een fiets- en wandelnetwerk dat de verschillende wijken verbindt. Voetgangers
en fietsers kunnen zich zo op een veilig en kwalitatieve
manier doorheen Temse bewegen. Een aantakking op de
fiestsostrade (zie Quickwin 5) vergroot het potentieel.

J

H
I

K

L
Temse streeft naar een kindvriendelijk beleid en behaalde reeds het label uitgereikt door het
Departement Cultuur, Jeugd en Media. Als kindvriendelijke gemeente dient ze hier nu concreet werk van te
maken. "‘Kindvriendelijk’ is ook gewoon ‘mensvriendelijk’. Veilige wegen, zuivere lucht, voldoende onderwijsen opvangmogelijkheden komen iedereen ten goede."
(eindrapport kindvriendelijk Temse, 2015)

Herinrichting Wilfordkaai: van parking naar
stedelijk waterfront.
Inrichting tot lineair park van het groengebied
tussen de woontorens van de Zaat.
Breuklijn parking Zaat wordt ontmoetingsplek
Inrichting Park Den Esch: groenblauw recreatiedomein in het dorpshart. Trage wegen al verankerd in RUP de Zaat.
Sportterreinen: sportinfrastructuur met openluchtsportvelden, zal vernieuwd worden (reeds
gepland).
Volkstuinen Sompershoek, reeds ingericht
Sportplein: ruimte voor sport & spel, reeds
ingericht.
Een zicht- en beleefbare Vrouwenhofbeek(vallei),
wandelpad naast de beek deels aanwezig.
Het kerkhof als stiltetuin, aandacht voor toegankelijkheid.
Volkstuinen, reeds ingericht en doorsteek aanwezig.
Vergroende stationsomgeving: de gemeente zal
werk maken van het station en zijn omgeving.
Tracht hierbij dit geheel in het groen netwerk te
schakelen. Er komt een voetgangersbrug over de
Kasteelstraat richting het Scheldepark.
Scheldepark, reeds ingericht als vrij toegankelijk
park.

Op de volgende pagina's worden de drie projectgebieden a, b en c verder uitgewerkt.
C

A
B
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A. Wilfordkaai: van parking naar
stedelijk waterfront

De Wilfordkaai ligt op nog geen 50 meter van
de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het historisch centrum
van Temse. Samen met het station vormt de kaai een
belangrijke toegangspoort tot de gemeente. Geef het
centrum van Temse een gezicht aan de Schelde en zet
de Wilfordkaai in als aantrekkelijke toegangspoort en
recreatieve hotspot. De zuidelijke oriëntatie is alvast
uitstekend voor het verhogen van de verblijfswaarde.

Referentie : Hornsbergs Strandpark Zweden
van Nyréns Arkitektkontor. Foto: Åke E son
Lindman

Parking Wilfordkaai blokkeert vandaag

Referentie : vergroende kaai. HafenCity

een mogelijke relatie centrum-Schelde en
steelt het mooie uitzicht.
Bron: www.mapio.net

Verweef en verbind

Laat de kaai integraal deel uitmaken van de
publieke ruimte door deze te integreren in het weefsel. Behoud parking Brug maar schrap het westelijke
deel van parking Wilfordkaai (ca. 31 plaatsen). Zet deze
ruimte, waar overigens de boottoeristen voet aan wal
zetten, in als een ontvangst plein dat in relatie staat
met het centrum. De beeldbepalende Molens van Temse
zullen bovendien meer tot hun recht komen.
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Versterk het groen kwalitatief

Bij de heraanleg in 2016 werd meer groen geïmplementeerd, men kan deze groenzone echter als een
kaal grasveld omschrijven. Het groen kan een biodiversiteitsprik gebruiken en verder aangevuld worden met
enkele punctuele groenelementen in de verharde zones.
Deze kunnen aansluiting vinden met de solitaire bomen
op de markt en zo een meer solide groenstructuur tot
stand brengen. Investeren in kwalitatief groen zal de
kaai aantrekkelijker maken en een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier.

Eindrapport gemeente Temse

zachte as versterkt relatie
centrum-Schelde
stimuleer
actieve plint

implementeer
multi inzetbaar
meubilair
vergroen

Verhoog de verblijfswaarde met creatief
meubilair

Richt de publieke ruimte in met multi inzetbaar
straatmeubilair, vandaag beperkt tot enkele eenzame
zitbanken. Denk aan picknick tafels, zonne ligstoelen,
spelaanleidingen (voor kinderen), ... Zet in op elementen die de ruimte een hoge verblijfswaarde geven opdat
mensen kunnen genieten van de Schelde, het uitzicht,
de horeca, ... Een dynamische en levendige kaai zal
bovendien ook dat laatste een boost geven.

Stimuleer actieve plint in de bebouwde
rand

Er zijn al wat horecazaken gevestigd aan de
kaai. Blijf in de rand aandringen op een open en actieve
plint. Samen met de markt ontstaat een aaneensluitende concentratie van culturele voorzieningen en horeca.
Bij nieuwbouw dient het kleinschalig karakter van de
bebouwing bewaard te blijven.

Grote houten platformen nodigen uit om

Speelse elementen en kleuren vrolijken

te blijven hangen en te genieten van het

de kaai op. Fredriksdalskajen van Nivå

uitzicht. Marco Polo Terrassen HafenCity

Landskapsarkitektur (Zweden). Foto: Robin

(Duitsland) van Miralles Tagliabue EMBT.

Hayes

Foto: ELBE & FLUT
04. TRANSITIEAGENDA
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B. Lineair Boelpark (of Zaatpark)

De publieke ruimte tussen de woontorens voelt
nog aan als een ongedefinieerde ruimte zonder duidelijk
statuut. Nochtans biedt deze omvangrijke open ruimte
nabij het historisch centrum veel potenties.

Doorwaadbaar groen met verblijfskwaliteit

Besteed voldoende aandacht aan de doorwaadbaarheid en toegankelijkheid voor een optimaal gebruik.
Een veelheid aan hekken beperkt dit vandaag en trekt
het publiek karakter in twijfel.

Inzetten op biodiversiteit, ruimte voor
'verwilderde natuur' en water

In het centrum krijgt water niet veel mogelijkheden om op een natuurlijke manier te infiltreren. Op deze
vlek is echter wel ruimte. Zet een duurzame invulling
voorop. Denk aan:
• Wadi's of regentuinen
• Geclusterde bomen die schaduw bieden.
• Wilde bloemenweiden die kleuren toevoegen aan het landschap.
Vandaag: een afgescheiden jaagpad.

Naast biodiversiteit verhogen deze elementen
ook de beeldkwaliteit van de publieke ruimte.

Ruimte voor spel en waterinfiltratie.

Urban villa's ingebed in een vegetatierijk

Pennepoelpark Mechelen van OMGEVING. Foto:

park. Escher Park (Zurich) van E2A. Bron:

Yannick Milpas

www.te-coop.be
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ontwikkeling naastgelegen perceel

Den Esch

ondergrondse
parking

C. Breuklijn parking Zaat wordt
ontmoetingsplek

De inrichting van de parking Zaat komt de
verknoping van de twee wijken niet ten goede maar de
aanwezige onbebouwde ruimte biedt anderzijds veel potentieel. Het is een relatief groot perceel (ca. 7000 m2),
vandaag quasi volledig benut als parkeerterrein: een
publieke parking, een camperplaats en een deel privé
parking voor de politie.
Deze centrale locatie dient optimaal ingezet te
worden waarbij parking, openbaar groen en verdichting
gecombineerd worden. Hiervoor moet een masterplan
of raamwerk worden opgemaakt. Maak hiervoor gebruik
van een wedstrijd procedure met ondersteuning van de
Vlaams Bouwmeester.

nieuwbouw
definieert
randen park

administratief
centrum

Upgrade publieke ruimte via
dorpsinbreiding

Laat nieuwbouw de randen van de site definiëren en de laat de verkregen bouwrechten (3 of meer
bouwlagen) betalen voor een ondergrondse parking
en een publiek park. Speel het reliëf uit, gezien het
niveauverschil kan nieuwe bebouwing ook op de
Onderhoudlaan aantakken. Ontwikkel eveneens een
visie op het braakliggend terrein (3000 m2) naast de
parking.

De Deeltuin (Utrecht) van Delva Landscape
Architecture & Urbanism. Foto: Luuk
Kramer.

Van breuklijn naar zachte verbinding in
netwerk

Zet de publieke ruimte in als verbindend element en laat deze aansluiting vinden bij de bestaande
open ruimte. Trek de publieke ruimte voor het administratief centrum door tussen de nieuwe ontwikkelingen.
Het parkeren wordt ondergronds voorzien, bij voorkeur
onder de bebouwing zodat grote delen van de publieke
ruimte waterdoorlatend kunnen worden ingevuld.

04. TRANSITIEAGENDA

Verzonken groene publieke ruimte. Fareground
at one eleven (Texas) van studio dwg.
Foto: Leonid Furmansky.
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“Bevolkingsgroei is geen doelstelling, een ontwikkelaar teleur stellen geen
ramp."					
SP3. HET NIET BOUWEN VAN
VERKAVELING ROOMACKER
In 2013 werd in het RUP Tielrode het WUG
Roomakker opnieuw (na een BPA) bestendigd als woongebied. Vandaag liggen er plannen voor een grootschalige woonontwikkeling op tafel. De 116 bijkomende woningen zijn ingrijpend voor de schaal van het dorp, het
inwonersaantal zal zo in één klap met 20% groeien (116
ten opzichte van ca. 570 woningen). Het burgerinitiatief
Roomacker heeft reeds werk gemaakt van een hele reeks
gegronde bezwaren tegen verkaveling Roomacker. Dit
gaat van het behoud van het unieke cuestalandschap
en de open ruimte, tot de negatieve klimaatimpact en
reeds problematische waterhuishouding in de omgeving.
Tielrode beschikt niet over de nodige voorzieningen en
de grootschalige wijk overschrijdt de draagkracht van
het dorp.
Deze overwegen samen met het feit dat er
binnen het stedelijk gebied nog voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn, zet enorm veel vraagtekens bij
het project. Hier niet bouwen blijft dan ook de absolute
voorkeursoptie. Ga als gemeente op zoek naar mogelijke oplossingen voor een bestemmingswijziging via een
herziening van het RUP Tielrode. Een openruimtefunctie (natuurgebied en/of landbouwgebied) is hier de enige
logische bestemming. Naast de invulling van projectzone Roomacker lijkt het hele RUP Tielrode wel een
herziening te kunnen gebruiken. Enkele aandachtspun-

ten zijn het verharden van grote lappen open ruimte,
verouderde bouwvoorschriften, ...

Aan de hand van het Eindrapport
"Monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen"
(Vermeiren et al., 2019) werden de maatschappelijke
kosten van de ontwikkeling van verkaveling Roomacker
ingeschat. Om dit in kaart te brengen wordt verkaveling
Roomacker vergeleken met een te ontwikkelen zone
binnen het stedelijk gebied met een gelijkaardige oppervlakte: WUG Oostbergwijk. Een gelijkaardige ontwikkeling met 116 woningen op deze locatie levert een baten
van 251.073 € per jaar op. Op een termijn van 50 jaar,
de gemiddelde levensduur van een woning, komt deze
baten op 11,5 miljoen euro. Vooral wat mobiliteit betreft
vallen er veel winsten te boeken (1.378 € per woning per
jaar).

Alles op een rijtje voor het niet bouwen van
verkaveling Roomacker:
•
•
•

•
•

•
Een van de verschillende protestmarsen
tegen verkaveling Roomacker, 2017. Foto:
Joris Vergauwen
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•

Verlies van uniek cuestalandschap en open
ruimte
Verlies van zichten vanaf het prov. domein
richting Schelde
Voorzieningen Tielrode staan reeds onder
druk: bij ontwikkeling dient er ook gedacht
te worden aan o.m. de uitbreiding van de
basisschool
Bestaande wateroverlast in het dorp
Veel ontwikkelingspotentieel binnen het
stedelijk gebied > alternatieve meer duurzame locaties voorhanden
Maatschappelijke meerkosten inzake infrastructuur, mobiliteit en ecosysteemdiensten
...

Eindrapport gemeente Temse

Ruimte voor natuur,
landbouw en bos op de
Roomacker

Inrichtingsplan van Matexi

Verkaveling Roomacker
7,5 ha
116 wo
typologie:
infrastructuur

Wug Oostbergwijk
7 ha

verkaveling en linten

dorpskern en stadsranden

2.222 € / wo / jaar

1.683 € / wo / jaar

Aanleg en onderhoud van wegen, nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, riolering) en verlichting.

mobiliteit

7.427 € / wo / jaar

6.049 € / wo / jaar

Private kost van verplaatsingen die particulieren maken + bijkomende externe kosten (o.m. luchtvervuiling, file, geluidshinder, ongevallen, …)

ecosysteemdiensten

225 € / wo / jaar

150 € / wo / jaar

De toenemende verharding zorgt voor een verlies aan open ruimte en aan ecosysteemdiensten.

TOTAAL voor de wijk per jaar

1.145.384 €

914.312 €
verschil >
gemiddelde leeftijd woning : 50jaar >

231.072 € / jaar
11.553.600 €

Maatschappelijke kosten berekend volgens de bevindingen uit het
Eindrapport "Monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen" (Vermeiren et
al., 2019).

04. TRANSITIEAGENDA
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4.3 PROGRAMMA'S
“Een school met 400 kinderen in een dorp (Velle) van 1.200 inwoners, ergens
merk je dat de verhouding niet klopt.”			
(deelnemer workshop)			
		
PR1. WERK EEN GEDIVERSIFIEERDE
VERDICHTINGSSTRATEGIE UIT

De oostelijke vleugel van de stedelijke vlinder
kent relatief lage dichtheden, schuif deze verkavelingswijken prioritair naar voren als verdichtingslocatie.

Stedelijke vlinder in groen landschap

De open ruimte van de gemeente kan pas gevrijwaard worden als er ook echt maximaal ingezet wordt
op het stedelijk gebied. Temse mag dan wel geen stadstitel dragen, ze heeft alle kenmerken van een kleine
stad en stedelijke concepten zijn dan ook aan de orde.
Het stedelijk gebied is zeer divers. Daar waar sommige
wijken stedelijke dichtheden halen, komen andere niet
hoger dan 16 woningen/ha (zie bijlage 5.1).

In de woonkernen Velle, Elversele, Tielrode en
Steendorp, die slechts een lage knooppuntwaarde hebben en minder voorzieningen voor handen, is een veel
gematigdere verdichtingsstrategie aan de orde.
Ontwikkelingen hier moeten in de visie van een
compact dorp passen, zonder bijkomend ruimtebeslag
en met op langere termijn zelfs een vermindering van
het ruimtebeslag.
De overige bebouwing in de open ruimte en
linten eist een zeer strenge aanpak.

Dit vertaalt zich in een gediversifieerd verdichtingsbeleid, het schema hiernaast formuleert hiertoe
een eerste aanzet. Horizontaal wordt een onderscheid
gemaakt tussen verschillende gebieden (Stedelijke
vlinder Temse, dorpskernen, rest) en verticaal worden
aspecten uit het verdichtingsbeleid behandeld (snelheid,
dichtheid, flankerende maatregelen, maatschappelijke
winsten). Verder onderzoek dient deze aanzet te verfijnen. Om de gediversifieerde verdichtingsstrategie
te kunnen toepassen is er een kader voor een strenger
vergunningenbeleid nodig, dit werd verder uitgewerkt in
PR3.

Woondorpen: kleiner, compacter en op termijn
minder.
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Velle

Temse

Steendorp

Tielrode
Elversele

Stedelijke vlinder Temse

Dorpskernen Velle,
Elversele, Tielrode en
Steendorp

Open ruimte (linten)
Dorprand
Steenwegen

Snelheid

Sterk stimuleren

Niet stimuleren

Absoluut niet meer toelaten

Dichtheid

> 40 wo/ha

Te onderzoeken
circa 20 wo/ha
( nu 16 wo/ha zie analyse)

Stoppen (rand)
Ontdichten (open ruimte
/ linten)

Typologie

Gediversifieerd
woonaanbod

Compact grondgebonden

Hier geen opdeling of appartementisering toelaten

flankerende 		
maatregelen

Buurtgroen
Slim parkeerbeleid en
zachte mobiliteit stimuleren
Voorzieningen

Flankerende maatregelen nodig voor duurzame
mobiliteit (promoten
verplichte deelwagens,
elektrische deelfietsen,
investeren in zachte verbindingen).

maatschappelijke
meerwaarde

Versterken van kernfunctie en performantie
openbaar vervoer

Versterken dorpsstructuur
en behoud identiteit
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Beschermen van de open
ruimte
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PR2. VAN WUGVINGERS NAAR GROENVINGERS
Temse kreeg veel WUG's ingekleurd in het stedelijk gebied. Gezien hun beperkte aansnijding (ca.44%)
vormt een alternatieve invulling een belangrijke potentie voor de gemeente. Voor kernversterking opteren binnen het stedelijk gebied staat buiten discussie.
Essentieel hierbij is om het centrum aantrekkelijk en
leefbaar te houden. Werk een visie uit voor de nog niet
aangesneden woon(uitbreidings)gebieden. Sta hierbij op
het reservekarakter van de woonuitbreidingsgebieden

en snij deze enkel aan indien er zowel een woonbehoefte als een verzadiging in het woongebied aangetoond
kan worden.
Voor de verschillende nog niet aangesneden
woon(uitbreidings)gebieden in en rond het stedelijk
gebied werden 3 scenario's onderzocht : vrijwaren (1),
bebouwde randen (2), bewaren voor later (3). Op onderstaande kaart wordt voor de verschillende sites het
gewenste scenario's opgetekend.

stedelijk gebied
WUG en naar woongebied omgezet WUG
scenario 1: vrijwaren
scenario 2: als groenvinger ontwikkelen
scenario 3: bewaren voor later

WUG Veldwijk
ca. 15% ingevuld

zachte verbinding
woonontwikkeling
ca. 60% ingevuld
woongebied (RUP)
ca. 65% ingevuld

woongebied (BPA)
ca. 95% ingevuld

WUG Tuinwijk-Hollebeek
ca. 10% ingevuld

ca. 55% ingevuld

WUG Oostbergwijk
ca. 15% ingevuld

woongebied (BPA)
ca. 15% ingevuld

woongebied (BPA)
ca. 80% ingevuld
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“ In recente verkavelingen daalt het aandeel publieke ruimte steeds meer en
meer.” 								(deelnemer workshop)
scenario 1: vrijwaren
Voor: WUG's die buiten de afbakening van het
stedelijk gebied vallen.
Toekomstvisie: Herbestemming naar landbouwen/of natuurgebied, ruimte voor boscompensatie.

scenario 2: groenvinger met intense randen
Voor: WUG's (of reeds naar woongebied omgezette WUG's) binnen het stedelijk gebied die nog amper
aangesneden werden of een groot aanbod onbebouwde
percelen hebben.
Toekomstvisie: De WUG's bezitten een strategische locatie die het ontwikkelen motiveert. Indien
de woonbehoefte aangetoond wordt of elders slecht
gelegen woongebied geschrapt wordt (vb. projectzone
Roomacker), kan er ontwikkeld worden. Doe dit met een
'groenvinger' visie. Durf hier compacter bouwen opdat er
een groene zone gevrijwaard kan worden die het stedelijk gebied binnendringt. Hogere densiteiten creëren
een stedelijke rand die een duidelijke grens dorp-open
ruimte afbakent. Vandaag bestaat die overgang vaak uit
private tuinzones waardoor het zicht op de open ruimte
geprivatiseerd is en de rand rommelig. Net zoals bij de
Schelde mogen ook hier de open zichten naar het landschap gedeeld worden. De ontwikkelingsrechten m.b.t.
het intensifiëren van de randen worden gekoppeld aan
het creëren van groen. Hanteer volgende principes bij
het ontwikkelen van deze zones:
•
We bevinden ons binnen het stedelijk gebied,
hanteer hier dan ook stedelijke densiteiten. Zet in
op kwalitatieve bouwvolumes die in verhouding
staan met de open ruimte. Minimaliseer de footprint en verharding.
•
De groene vinger moet voel- en beleefbaar zijn en
vindt indien mogelijk aansluiting bij bestaande
open ruimte. Het dorp wordt bediend door aaneensluitende parkstructuren. Voor een ecologische verbinding moeten we gaan naar een groenvinger met een minimale breedte van 40-50m.
•
De ontwikkeling levert een bijdrage aan het trage
netwerk. Tracht ook de projectsite via trage wegen te verbinden met de groene gordel uitgewerkt
in SP2. Deze verbindingen maken het groen zacht

netwerk groter en maken snelle doorsteken naar
buiten het stedelijk gebied mogelijk.

scenario 3: bewaren voor later
Voor: WUG's (of reeds naar woongebied omgezette WUG's) binnen het stedelijk gebied met een groot
aandeel overstromingsgevoelige gronden.
Toekomstvisie: Op termijn ontwikkelen analoog
aan scenario 2, behandelen als reservegronden.

Woonontwikkeling in parkstructuur.
Green park van PPA architectures.
Foto: Philippe Ruault

Cohousing Waasland (Sint-Niklaas)
van DENC!-STUDIO en BLAF architecten. Foto: Alexander Meeus
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PR3. ZET IN OP EEN BELEIDSMATIG
KADER VOOR EEN STRENGER VERGUNNINGENBELEID
Inzetten op een streng vergunningenbeleid is
een kosteloze en pragmatische manier om een strategisch ruimtelijk beleid te voeren. Door bij de beoordeling van een omgevings-vergunningsaanvraag (OVA)
uitvoerig stil te staan bij het criterium van ‘de goede
ruimtelijke ordening’ uit artikel 4.3.1 VCRO, krijgt een
gemeente meer grip op de vergunningsplichtige ruimtelijke ontwikkelingen in haar gemeente in haar gemeente.
Het criterium van de “goede ruimtelijke ordening” biedt het bestuur de mogelijkheid om zich uit te
spreken over de opportuniteit van een OVA. Het bestuur kan namelijk een OVA weigeren op basis van een
gemotiveerde case-to-case beoordeling in het licht van

dit criterium. Artikel 4.3.1 VCRO reikt hiervoor enkele
hulpmiddelen aan met o.m. het principe ‘kwalitatieve
ruimtelijke rendementsverhoging’ en de ‘beleidsmatige
gewenste ontwikkelingen’.
De gemeente kan bij het ontwerpen van een
nieuw beleidsplan dieper ingaan op de door haar
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Bij onderhandelingen met ontwikkelaars kan Temse steunen op de
principes uit het nieuw beleidsplan. Dit bevordert de
rechtszekerheid en laat Temse toe om een coherent vergunningsbeleid te voeren. Voorafgaand of parallel aan
de opstelling van het beleidsplan, is het aangeraden om
in overleg met de provincie ook een kader voor ‘beleidsmatige gewenste ontwikkelingen’ op te maken zodat een
weigeringsbeslissing bij een eventueel beroep niet wordt
herzien op basis van de beleidsmatige gewenste ontwikkelingen.

De Doornstraat werd doorheen de jaren volledig toegebouwd : verlinting stedelijk gebied - Velle.
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" De afwijkingsmogelijkheden zijn zodanig ruim dat deze het ruimtelijk rendement verhogen op locaties waar het niet gewenst is. "
								(deelnemer workshop)

Ga in tegen de fortuinering van Temse
zijn bolle akkers en polders

Bij het stopzetten van de landbouwactiviteit
treedt zonevreemdheid automatisch in. Sinds 1996
kwam er in Vlaanderen 90% van de verkochte boerderijen en landbouwgronden in handen van niet landbouwers die deze hoeves ombouwden i.f.v. wonen en/
of kleinschalige economische activiteiten, zoals bv.
een villa, een architectenbureau of een feestzaal. Deze
praktijk noemt de ‘fortuinering van het platteland’. Dit
werkt versnippering en verlies van de open ruimte in de
hand waardoor er minder oppervlakte voor de landbouw
overblijft.
Het herbestemmen van een oude hoeve naar
één van de voormelde activiteiten, is volgens het Besluit
vergunningsplichtige functiewijzigingen vergunningsplichtig. Een streng vergunningsbeleid met een
uitvoerige opportuniteitstoets aan de goede ruimtelijke
ordening kan helpen om zonevreemdheid in het gebied
tussen de E17 en de dorpenband tegen te gaan en om de
bolle akkers en vele polders van dit gebied te vrijwaren.

Neem het beleid rond de vele WUG’s in
eigen handen

Ook inzake de WUG’s kan de gemeente het heft
in eigen handen nemen. Naast de legaliteit van de aansnijding van WUG moet, zoals bij elk vergunningsdossier, ook de opportuniteit en de overeenstemming met
de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld. Deze
logica gaat ook op wanneer ontwikkelaars toepassing
maken van een PRIAK. De deputatie kan slechts een
PRIAK afleveren wanneer zij het advies heeft ingewonnen van de gemeente. Als de gemeente een negatief
advies verleent, dan is dit bindend.
Er zijn meerdere redenen om aansnijding van
WUG’s te vermijden. Een WUG heeft bovenal een reservekarakter en kan slechts worden aangesneden wanneer
er in de gemeente een woonbehoefte is die niet kan
worden opgevangen in de bestaande woongebieden.
Daarnaast zijn sommige WUG’s beter gelegen dan andere, waardoor deze prioritair in aanmerking komen. Kijk
hiervoor zeker naar de afbakening van het kleinstedelijk
gebied Temse (PR2). De Veldwijk en de Blauwhofwijk
kunnen best gevrijwaard worden van verharding omdat
zij volgens dit PRUP gelegen zijn in het buitengebied.

Nieuwbouw in agrarisch gebied
(rechts) gekoppeld aan landbouwbedrijf.
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"Het ‘Waaslandse bos’, dat door de bomenrijen veroorzaakt werd, verdwijnt
stilaan." 									
(Meirsman et al., 2015)

PR4. BEWAAK EN VERSTERK HET
BOLLE AKKER DNA
Benader de bolle akkers niet louter als landbouwgrond maar ook als waardevol landschapselement.
Het samenvoegen van percelen, opvullen van de grachten en het egaliseren van de akker door het aanvoeren
van grond zijn bedreigingen die de landbouw voor de
specifieke karakteristieken van de bolle akkers vormen.
De gemeente weigert reeds vergunningen voor het samenvoegen van bolle akker percelen, dit is zeer positief.
Verdere aantasting moet tegengegaan worden, maar
het bolle akker DNA kan ook een boost gebruiken. Bolle
akker percelen zijn door een gracht begrensd en vroeger
ook steeds begroeid (zie bijlage 5.8).
In ambitie 3 kwam het principe 'treescape' reeds
aan bod, waar boom- en boselementen gecombineerd
worden met ander functies. Gezien de historische omzoming van de bolle akkers lijkt dit een uitgewezen locatie
om het bomenbestand te versterken en de boom- en
bosstructuren landbouwkamers te laten afbakenen.
Bovendien kunnen bomen heel wat water vasthouden en helpen zo de bodem om water te absorberen.
Het aanplanten van bomen verhoogt de sponswerking
van de grond, waarvan de nood steeds duidelijker wordt
door de recente droogte periodes. Dit is maar één van de
voordelen, andere zijn :

landbouwgrond graslanden. Daar waar boeren niet enthousiast worden van de combinatie akkerland + bomen
zien ze wel tal van voordelen bij graslanden. Bomen
bieden het vee voeding, schaduw, minder stress door de
natuurlijke omgeving, ...

Stimuleer agro-foresty in de gemeente door
het verplichten/ aanmoedigen van het omzoomen van
akkerlandpercelen :
•

•

•

•
Winst bij perceelsbegroeiing landbouwkamer:
• Historisch karakter bolle akkers intact
• Buffer tegen lawaaihinder
• Biodiversiteit stimulans voor fauna en flora
• Verhoging sponswerking grond
• Onderzoek wijst uit dat op termijn de opbrengst op het perceel hoger is dankzij een
gezondere watercyclus en temperatuursbuffering
Verlies bij perceelsbegroeiing landbouwkamer:
• Beschaduwing van boomkruin zorgt voor
een verminderde opbrengst net onder of
naast de boomkruin

•

Breng de bestaande subsidie voor de aanleg van een bos met inheemse soorten
van Agentschap Natuur en Bos in de kijker:
Landbouwers die een boslandbouwsysteem
aanleggen, kunnen een terugbetaling tot 80%
ontvangen voor de aanplant van hun bomen.
Recentelijk (18/09/2020) werd een nieuw besluit
over de subsidiëring van bebossing goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het geeft financiële ondersteuning aan private en openbare
grondeigenaars (tot € 2,5 subsidie / m2 afhankelijk van een aantal voorwaarden).
Breng de bestaande vergroeningspremie van
Departement Landbouw en Visserij in de kijker:
een jaarlijkse compensatie voor de inspanningen
die een landbouwer levert voor het toepassen
van klimaat- en milieuvriendelijke praktijken.
Teken een teeltvrije zone (van bvb. 1m) in op de
perceelsranden van bolle akker percelen en laat
deze zones beschikbaar stellen als grond voor de
aanplanting van bomen / van een houtkant.
Treed harder op tegen het verdwijnen van kleine
landschapselementen (met of zonder kapvergunning).

Naast het stimuleren van bijkomende perceelsbegroeiing kan de gemeente ook de mogelijkheid
onderzoeken of sommige percelen hersteld kunnen
worden naar de oorspronkelijke bolle akker morfologie.
Landbouwgebruik :
Grasland

De landbouw in Temse wordt getypeerd door
intensieve veehouderij en rundvee (Departement landbouw en visserij, 2016). Bijgevolg betreft 44,5% van de
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Overige gewassen en teelten
Landbouwinfrastructuur
Bolle akkers
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bomen + grasland
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4.4 PUBLIEKE SLAGKRACHT

PSK1. VERLUCHTING VAN HET KLEINSTEDELIJK GEBIED DOOR EEN SLIMME
INZET VAN LASTEN
Lasten zijn flexibel maar geen passe-partout

De inzet van lasten bij de vergunning is een
handig instrument om de ontwikkelaar te laten bijdragen aan de ontluchting van het centrumgebied en aan
de valorisatie van het speelnetwerk. Lasten vinden hun
oorsprong in het voordeel dat de ontwikkelaar uit die
vergunning haalt en zijn dus bedoeld om de ontwikkelaar ook een deel van de maatschappelijke kosten te
laten dragen als gevolg van het project, in plaats van
enkel de baten. Lasten compenseren de bijkomende
bestuurstaken van de gemeente die voortvloeien uit
de verleende vergunning. Het kan gaan om parkeerproblemen, verkeersafwikkeling, waterzuivering, de
bijkomende behoefte aan woningen, sociale of publieke voorzieningen etc. Allemaal stedenbouwkundige
aspecten die bijdragen tot het (terug) leefbaar maken
en houden van het centrumgebied. Het voordeel van
lasten is dat ze flexibel zijn en op maat van het project
kunnen worden ingezet. Daarom is het belangrijk dat de
gemeente al bij de voorbespreking van vergunningsaanvragen hierover onderhandelt met de ontwikkelaar. Het
gebruik ervan is echter geen passe-partout. Hoewel het
Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) niet strikt vastlegt wat een last precies kan inhouden, moet een last
verband steeds verband houden met de goede ruimtelijke ordening en moet de last redelijk zijn in verhouding
tot de vergunde handeling. Artikel 75 OVD somt niet-limitatief een aantal mogelijke onderwerpen op.
Lasten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben
op de verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene
ruimten, ruimten voor openbaar nut, etc. op kosten van
de vergunninghouder. Zij kunnen bijvoorbeeld inhouden
dat, wanneer de werken zijn begonnen, aan de overheid
gratis, vrij en onbelast de eigendom wordt overgedragen
van de in de vergunningsaanvraag vermelde openbare
wegen, groene of verharde ruimten, openbare gebouwen, etc.
De uitbouw van een groen netwerk

De komende decennia komen in het klein-
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stedelijk gebied van Temse een aantal locaties
vrij en zijn er enkele projecten gepland die mogelijkheden bieden voor stedelijke ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld Temsica, het Dacca complex, de ontwikkelingen
op de P. Dierckxlaan, de clustering van de sportinfrastructuur aan de Woonboot, Villa Bracke, etc. Concreet
kan Temse door middel van een last ontwikkelaars
verplichten om bij deze toekomstige projecten groene
en publieke ruimten aan te leggen.
Via lasten kan Temse op projectniveau bijvoorbeeld voorzien in een “groennorm”. De ontwikkelaar
wordt hierbij verplicht om een bepaald percentage van
zijn project als groene ruimte te voorzien of om verharding en bebouwing weg te nemen. Op termijn en op
basis van de opgedane ervaring met groennormen kan
Temse dit verankeren in een gemeentelijk stedenbouwkundige verordening. Vele van de hierboven opgesomde
locaties situeren zich in het oosten van het kleinstedelijk gebied, in korte nabijheid van het station, wat eveneens perspectief biedt om via lasten groene en publieke
doorsteken te creëren tussen deze locaties, het station
en het Scheldepark. De P. Dierckxlaan is op zijn beurt
gelegen in het westen van het kleinstedelijk gebied,
dicht bij de sportinfrastructuur aan de Woonboot, wat
perspectief biedt om ook deze locaties kwalitatief met
elkaar te verbinden (SP2).
Als Temse door middel van een inventaris van
gronden (zie PSK4) haar ontwikkelingsmogelijkheden
verder in kaart brengt, kan zij op termijn een groen netwerk uitwerken dat de verschillende publieke ruimten in
het centrumgebied met elkaar verbindt. Op deze manier
creëert Temse verluchting in haar kleinstedelijk gebied.
Een systeem van financiële lasten als
motor van stadsontwikkeling

De voorkeur gaat uit naar lasten in natura, maar
niet elk project ligt op een geschikte locatie. Alternatief
is dan een financiële last: het betalen van een geldsom
door de ontwikkelaar, waarmee Temse zelf investeert
in groene en publieke doorsteken. Een extra voorwaarde voor het opleggen van een financiële last is dat het
systeem transparant is. Hierbij is het een goed idee
om op termijn een lastenregeling uit te werken in een
stedenbouwkundige verordening. Temse kan eerst ervaring opdoen met het creatief gebruik van lasten, zowel
case- als gebiedsgebonden, om tot bedragen te komen
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die in verhouding staan tot de impact van de ruimtelijke
ingreep. Op termijn kunnen de gangbare principes dan
verankerd worden in een verordening.

PSK2. VERSOEPEL GEMEENTELIJK BELEIDSKADER WINDTURBINES EN MAAK
ER EEN POSITIEF VERHAAL VAN
In het Waasland is de gemeente Beveren met
43 windturbines op een gemiddelde van 321 inwoners/
km² de absolute koptrekker op vlak van windenergie.
Dit komt doordat er hier een oppervlakte van ongeveer
1.420 ha via een GRUP is bestemd voor de inplanting
van windturbines. Ook de gemeentes Lokeren, SintGillis-Waas en Kruibeke bezitten elk 4 windturbines.
Temse bakent één potentiële locatie af voor
windturbines, namelijk de zone Velle. Deze zone is
gelegen tegen de oostelijke grens van de gemeente ter
hoogte van de E17 en omvat een oppervlakte van ongeveer 450 ha. Hier is het mogelijk om windturbines te
bundelen bij de E17. Gelet op de omzendbrief van 2014
voor de oprichting van windturbines zijn er dit minstens
3. De onderlinge afstand tussen windturbines moet
minstens 350 m bedragen, waardoor Velle plaats biedt
voor 2 clusters van 3 windturbines. De inplanting van
een cluster van windturbines blijft echter steeds onder
voorbehoud van een gunstig milieueffectenrapport
(MER). Een gunstig MER is afhankelijk van een waaier
aan factoren, met onder meer de mogelijke hinder aan
de omliggende woningen op vlak van slagschaduw en
geluid. Het inplanten van een cluster van 3 tot 4 windturbines op de Velle is hierdoor realistisch gezien het
aan te raden maximum. Op termijn kan Temse dus het
goede voorbeeld van haar buurgemeentes Lokeren,
Sint-Gillis-Waas en Kruibeke volgen door nog 2 tot 3
windturbines langs de reeds vergunde windturbine te
plaatsen, zonder dat zij genoodzaakt is haar ruimtelijke visie aan te passen. Wil Temse verder gaan dan 4
windturbines, dan kan zij best haar ruimtelijke visie
versoepelen. Een goed uitgangspunt is om de potentiële
zoekzones, zoals vooropgesteld in de Windvisie van de
Provincie Oost-Vlaanderen, als uitgangspunt te nemen.
Schrap hiervan enkel de zone die in conflict komt met
het radiobaken voor het vliegverkeer in Sint-Niklaas.
Niettemin voert de Vlaamse Overheid stilaan de druk
op om een daadkrachtig windturbinebeleid te realiseren
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(zie bv. ‘Windkracht 2020’ en het ‘Vlaams Klimaat- en
Energieplan 2021-2030’). Bovendien stellen we vast
dat Skeyes in haar toekomstige adviesverlening minder
strikt zal gaan oordelen over de potentiële hinder van
windturbines op de radarsystemen. De rode en oranje
zones worden met andere woorden kleiner. Houd dus
een oogje in het zeil, want de toekomst biedt steeds
meer perspectief voor windenergie.
Begin 2020 startte de provincie Oost-Vlaanderen
een project ‘Energielandschap Waasland’ op, met de
bedoeling na te gaan waar en hoe hernieuwbare energie
in de regio kan worden geproduceerd, opgeslaan, getransporteerd en verbruikt. Elke actie van de gemeente
Temse omtrent windturbines kadert ook in dit project
en kan bijgevolg best afgetoetst worden met de visie van
de provincie.

PSK3. GECORO WAASLAND
Temse heeft reeds een zeer actieve GECORO,
maar om bovenlokale ruimtelijke vraagstukken op
te lossen (vb. het mobiel maken van gronden tussen
gemeenten, de ontsluiting van en op de E17 ter hoogte
van de afslag Sint-Niklaas, etc.) schiet deze adviesraad
tekort. De gemeente kan eens nadenken over de oprichting van een Waaslands samenwerkingsverband
tussen de verschillende GECORO’s (intergemeentelijke
GECORO’s) volgens artikel 1.3.3, §3/1 VCRO. Dit zou de
kwaliteit van het bovenlokaal ruimtelijke ordeningsbeleid bevorderen, een maatschappelijk draagvlak
voor bovenlokale projecten creëren en de bovenlokale
samenwerking faciliteren.
Bij nieuwe en complexe projecten doet Temse
steeds vaker beroep op het expertencomité van de
Vlaamse bouwmeester. Daarbij moet in het achterhoofd
gehouden worden dat de Vlaamse Bouwmeester ad hoc
optreedt. Wil het bestuur consistent een kwalitatief vergunningenbeleid voeren, moet ze dit voor alle toekomstige projecten nastreven. De gemeente kan hiervoor
de hulp inschakelen van een kwaliteitskamer die ze de
opdracht geeft een helicopteroverzicht te houden op
de ruimtelijke ontwikkelingen en te coördineren tussen
verschillende toekomstige projecten. Op die manier
blijft de ruimtelijke kwaliteit, van conceptvorming tot
uitvoering, op gemeentelijk en bovenlokaal niveau
gewaarborgd.
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PSK4. INVENTARISEER DE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN IN DE GEMEENTE OM OP TERMIJN GRONDEN MOBIEL
TE MAKEN
Temse beschikt niet over een inventaris van
gronden, waarop de onbebouwde percelen en leegstand is aangeduid. Nochtans zijn deze inventarissen
essentieel bij het ruimtelijk plannen. Een eerste stap is
namelijk om zicht te krijgen op de ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente. Door bijvoorbeeld leegstaande panden opnieuw in te vullen, geef je voorrang aan
ruimtelijke recyclage en voorkom je dat open ruimte
verloren gaat.
Er zijn ook inventarissen die beheerd worden
door het Vlaams Gewest, zoals de inventaris van leegstaande bedrijfsgebouwen en van ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woningen. Integreer de verschillende inventarissen in een GIS-formaat op een kaart tot
een overzichtelijke gemeentelijke inventaris van gronden. Telkens als er bebouwing en leegstand verdwijnt of
bijkomt moet je deze updaten. Het kost wel moeite om
zo een inventaris op te stellen, maar dit weegt niet op
tegen de voordelen die je er als gemeente uithaalt op
lange termijn.
Het is voor de gemeente duur om slecht gelegen
woongebied te herbestemmen tot openruimtegebied
omwille van de planschaderegeling. In plaats daarvan
kan de gemeente experimenteren met het mobiel maken
van gronden.
Een eerste instrument is de planologische ruil
met onderhandse overeenkomst, dat als doel heeft de
bestemming van percelen te ruilen door de gelijktijdige
herbestemming van percelen. Vorm een slecht gelegen
woongebied om naar landbouw- of natuurgebied en herbestem tegelijk een goed gelegen zone met hoge knooppuntwaarde en met veel voorzieningen in de buurt tot
woonzone of creëer meer ontwikkelingsmogelijkheden
in die zone (bv. meer bouwlagen of verweving). Opteer
ervoor om de meer- en minwaarden onderhands te regelen en eventueel gelijk te stellen op te nu, om procedures voor planschade te vermijden.

Net zoals bij een planologische ruil wordt de bestemming van twee gronden tegelijkertijd gewijzigd. Ruil
meteen ook de eigendom. De eigenaar van bijvoorbeeld
een bouwgrond blijft eigenaar van een bouwgrond, alleen komt die grond nu op een andere plek te liggen.
Een inventaris van gronden geeft zicht op de
percelen waar bebouwing wenselijk is en waar niet. Een
goed voorbeeld is de kaartlaag ‘bouwmogelijkheden’
van Meise, die de onbebouwde percelen weergeeft en
eveneens een onderverdeling maakt tussen publieke en
private gronden en uitklaart als het perceel gelegen is
aan een goed uitgeruste weg of niet. Zo een overzicht is
de eerste stap om op termijn te kunnen experimenteren
met de voormelde instrumenten.

Bouwmogelijkheden aan een uitgeruste weg in de gemeente Meise. De goed gelegen percelen werden in het

Een tweede instrument is de herverkaveling
uit kracht van wet met planologische ruil, waarbij de
bestemming én eigendom van percelen worden geruild.
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roze aangeduid. Bron: Bouwmeesterscan Meise (PTA).
Kaartlaag bouwmogelijkheden opgesteld door de gemeente Meise in 2019.
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4.5 AANBEVELINGEN AAN HET ADRES VAN
HOGERE OVERHEDEN
AHO1. ZET IN OP OV-VERBINDINGEN
MET GROOTSTEDELIJKE GEBIEDEN
Binnen de vervoerregio Waasland worden kleinstedelijke en grootstedelijke gebieden verbonden via
het treinnet. Voor de verbinding Temse – Antwerpen is
er echter een overstap via Sint-Niklaas nodig. Er wordt
evenwel een rechtstreekse relatie voorzien tussen Temse
en Antwerpen via een buslijn op halfuurfrequentie, die
omrijdt via Ruppelmonde en Kruibeke. Ook richting
Brussel ontbreekt een goede verbinding.
Pak deze regionale verbindingen, die op heden
nog ondermaats zijn, aan. In de Mobiliteitsvisie 2020
van De Lijn werd een lighttrain voorzien op het traject
Sint-Niklaas – Boom – Antwerpen (via Temse) en een
sneltram tussen Boom en Brussel. Heroverweeg en
concretiseer deze opties om in de toekomst een vlottere
verbinding met Brussel te creëren.
De waterbus kan een volwaardig alternatief vormen voor woon-werkverkeer naar Antwerpen. In combinatie met bijvoorbeeld de fiets, vormt de waterbus een
stress- en filevrij alternatief voor de woon-werkverplaatsing naar Antwerpen. Het potentieel van een halte te
Temse werd reeds onderzocht door de Veermaatschappij
en kwam ook aan bod binnen het kader van de vervoerregio Waasland. Het budget voor ‘Vervoer op maat’ in
het Waasland is te beperkt om de kosten van de waterbus te dekken, prioriteit gaat immers naar andere vervoer op maat initiatieven om combimobiliteit te faciliteren. Uitstel is echter geen afstel. Overweeg de waterbus
piste opnieuw in de mobiliteitsvisie op lange termijn.
Beide regionale verbindingen kunnen terug
opgenomen worden binnen het thema openbaar vervoer
van het geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan, waarin
een globale mobiliteitsvisie voor de langere termijn
wordt vastgelegd.

AHO2. OVERLEGCOMMISSIE VERLICHT
WERK OP LOKAAL NIVEAU
Bij weigering van een omgevingsvergunning
door de gemeente, kan de aanvrager een beroep instellen bij de deputatie. Deze procedure voorziet een hoorzitting waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn.
Tijdens deze hoorzitting worden nog veel punten verduidelijkt, plooien gladgestreken en lichte aanpassingen

04. TRANSITIEAGENDA

voorgesteld, waardoor de aanvraag uiteindelijk toch
nog groen licht kan krijgen. Vooraf aan deze hoorzitting krijgen de betrokken partijen alle nodige verslagen
zodat zij met kennis van zaken opmerkingen kunnen
toevoegen. Na de hoorzitting heeft de deputatie duidelijkheid over de knelpunten en kan zij een weloverwogen
beslissing nemen. Het inrichten van zo een hoorzitting
op gemeentelijk niveau zou de voortgang van vergunningsdossiers bespoedigen en faciliteren. Tegenstrijdige
belangen ontstaan namelijk reeds in eerste administratieve aanleg en kunnen nefaste gevolgen hebben voor
een vergunningsdossier als zij te lang blijven aandragen.
Wij richten ons naar de Vlaamse Overheid om te voorzien in een wetgevend kader, zodat belangenconflicten
die op gemeentelijk niveau ontstaan, hier voortaan ook
worden geremedieerd. Ellenlange procedures zullen inkorten en het biedt de kans om tot een gedragen beslissing te komen.

AHO3. MUUR NAAST GEWESTWEG:
GROENSTRUCTUUR
Het straatbeeld in de Stationsstraat wordt grotendeels bepaald door de muur langsheen Gewestweg/
N16. Een groeninvulling kan hier reeds verzachtend
werken. Er zijn echter enkele principes waar men
rekening mee moet houden bij het inpassen van groenstructuren. Met het aanplanten van bomen mag men
in elk geval niet lichtzinning te werk gaan, want kleine
boompjes worden groot en zouden wel eens obstakels
kunnen worden veeleer dan structurerende elementen (citaat ‘Veilige wegen en kruispunten’, AWV 2009).
De ruimte in Stationstraat lijkt eerder beperkt om het
straatbeeld in te groenen via bomen. Het voetpad in
Stationstraat en aan zijde van N16 is zeer smal en biedt
weinig meerwaarde (parkeerstrook, voetpad aan overzijde). Een groene inkleding van de nu grijze afschermende
muur, kan daarom heel wat betekenen voor bewoners
van de Stationsstraat.
Aan zijde N16 van de muur kan bovendien een
geluidsscherm geplaatst worden. Het geluidsscherm
wordt idealiter opgetrokken tot op slaapkamerhoogte
van de woningen in Stationstraat, waardoor bewoners
aan hun zijde zicht hebben op een met groen begroeid
geluidsscherm. Zo ontstaat een dubbel positief psychologisch effect voor de bewoners van Stationstraat:
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minder geluidshinder door geluidsscherm aan
zijde N16 van de muur én een aangenaam uitzicht door
groene inkleding ervan aan zijde Stationstraat. Het
‘Voorbeeldenboek geluidswerende maatregelen voor gewestwegen in Vlaanderen’ kan hier als inspiratie dienen:
het omvat een overzicht van ontwerpend onderzoek
naar de groene inpassing van geluidsschermen bij gewestwegen per type situatie in Vlaanderen (AWV, 2010).

Gewestweg doorsnijdt kern Temse.

Referentiebeeld duurzaam geluidsscherm met
begroeiing. (Begraafplaats Oegstgeest,
bron: www.greenwall.nl)

AHO4. VERKNOPING BUSLIJNEN MET
STATIONSOMGEVING
In het nieuw openbaar vervoersplan van de
vervoerregio Waasland wordt de buslijn vanuit Hamme
doorgetrokken tot aan het station van Temse (eindterminus). Alle andere buslijnen blijven hun oost-west
relatie behouden: het verplaatsen van de halte naar
het station zou een te grote omrijfactor betekenen
voor doorgaande reizigers en voor de busexploitatie
zelf. De wandelroutes vanaf de huidige haltes van deze
oost-westlijnen (Vrijheidsstraat en Prinsenlaan) tot
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het station zijn erg lang en niet comfortabel genoeg
om te spreken van een volwaardige verknoping van het
busaanbod met de stationsomgeving.
Er is nood aan een ruimtelijke oplossing door
betere situering van de haltes. Dit blijkt op korte termijn niet mogelijk maar kan voorzien worden in het
regionaal mobiliteitsplan op de lange termijn of meegenomen worden in de uitwerking van het mobipunt
aan station Temse. In het OV-plan van VVR Waasland
werden hieromtrent reeds enkele suggesties gegeven:
verplaatsing van halte Vrijheidsstraat richting kruispunt
Kouterstraat x Scheldestraat x Vrijheidsstraat x August
Wautersstraat om een kortere en aangenamere wandelroute richting station te creëren of het voorzien van een
nieuwe halte aan het kruispunt met Parklaan. Hiervoor
zal echter bijkomend onderzoek nodig zijn om te bepalen welke extra verkeersingrepen nodig zijn.

AHO5. BELASTING OP ONBEBOUWDE
PERCELEN: SLECHT GELEGEN PERCELEN NIET ZWAARDER BELASTEN, EERDER BELONEN
Een van de doelstellingen van het decreet gronden pandenbeleid was om slapende gronden te activeren.
Dit decreet geeft gemeenten de mogelijkheid om een
jaarlijkse belasting te heffen op onbebouwde percelen.
De gemeenten kunnen hierdoor potentiële woonlocaties
vrijmaken en grondspeculatie tegengaan, wat een goede
zaak is. Minder goed is dat wanneer de gemeente beslist
om van deze mogelijkheid gebruik te maken, zij zich
moet houden aan minimale heffingsbedragen (geteld
per strekkende of vierkante meter, met een minimum
van 125 euro per bouwgrond of kavel). Eigenaars voelen
zich onder druk gezet om bouwgronden – die volgens de
principes van het BRV zowel goed als slecht zijn gelegen
– te verkopen om later te worden ontwikkeld.
Wij richten ons naar de Vlaamse Overheid om
een gedifferentieerde belasting op onbebouwde percelen mogelijk te maken op basis van de goede of slechte
ligging van een perceel. Een onbebouwd perceel dat
gelegen is in een woonkern moet sneller worden geactiveerd in vergelijking met een onbebouwd perceel in een
woonlint, waarvan de eigenaar idealiter wordt beloond
voor het niet verkopen of ontwikkelen van zijn grond.
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AHO6. BOSCOMPENSATIE BINNEN
GEMEENTEGRENZEN
Een boom die gekapt wordt in Temse kan elders
in Vlaanderen gecompenseerd worden. Voor het ontbossen van grote oppervlakten bos binnen de gemeente,
zou een regeling die compensatie verplicht op eigen
grondgebied aan de orde zijn. Zeker als het een significante impact heeft op het bosbestand van de gemeente,
zoals het geval is in Temse waar heel wat bos zal verdwijnen ten voordele van de Schelde. Het aandeel bos
betreft vandaag al slechts 4%. Een boscompensatie op
grondgebied van de gemeente is dus op zijn minst aangewezen. Voor particulieren is dit minder evident, maar
voor publieke instanties zou een verplichting in natura
tot een integrale bebossingsvisie op grondgebied van de
gemeente kunnen leiden, en in de praktijk tot meer bos.

Laat een gemeente niet enkel aan de vraagzijde
voor meer bos zitten, maar aan de hand van een ruimtelijke beleid effectief werk maken van bosuitbreiding.
Voor Temse zijn er alvast enkele sites die hiervoor in
aanmerking komen:
1. Steenbakkerij Steendorp: zowel bij een volledig groen als bij een rood-groen scenario
is de site geschikt om te bebossen.
2. Ontwikkeling van de WUG's Veldwijk,
Tuinwijk-Hollebeek en Oostbergwijk met
groenvinger visie.
3. Ontwikkeling van woongebied Cauwerburg
met groenvinger visie.
4. Gronden verkaveling Tielrode, met of zonder
ontwikkeling ruimte vrij maken voor boscompensatie.

S

Bosaandeel Temse vandaag: 4% waarvan een groot deel in sigmagebieden,
hoofdzakelijk Schouselbroek.

2
3

1

4
S

Boscompensatie op grondgebied van de
gemeente.

04. TRANSITIEAGENDA

73

BWMSTR SCAN

05.

BIJLAGEN

74

75

BWMSTR SCAN

5.1 VERGELIJKEND ONDERZOEK WEEFSEL
A. Temse Centrum

Functie
Typologie
Bouwperiode
V/T
densiteit
Aandeel weg per wo.
Aantal bouwlagen
Afstand tot centrum
Afstand tot station
Focus weggebruiker
Aandeel :

B. De Zaat Temse

Dorpskern
Gesloten
ca. 18de -19de - 20ste eeuw
1,53
54 wo/ha (*)
39 m²/wo
G+2+D
700 m (Temse Station)

Functie
Typologie
Bouwperiode
V/T
densiteit
Aandeel weg per wo.
Aantal bouwlagen
Afstand tot centrum
Afstand tot station
Focus weggebruiker
Aandeel :

Residentieel
Open
2008 - heden
0,97
59 wo/ha
33 m²/wo
G+4+D
850 m
1.1 km (Temse Station)

wegenis

bebouwing

wegenis

bebouwing

21 %

44 %

19 %

19 %

privaat groen

openbaar groen

privaat groen

openbaar groen

35 %

0 %

52 %

10 %

Gebouwen
Water
Wegenis
Overstromingsgebied

Temse
Centre
(Kasteelstraat)
Temse
Centre
(Kasteelstraat)
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Vergelijkend onderzoek weefsel

Temse
de Zaat
(Frans
Boelplein)
Temse
de Zaat
(Frans
Boelplein)

C. Stationsomgeving Temse (Hollebeek)

Functie
Residentieel
Typologie
Open
Bouwperiode
tussen 1970 - 1990
V/T
0,42
densiteit
16 wo/ha
Aandeel weg per wo. 117 m²/wo
Aantal bouwlagen
G+1+D
Afstand tot centrum 1,1 km
Afstand tot station
240 m (Temse station)
Focus weggebruiker
Aandeel : Temse
Temse
Centre
Centre
(Kasteelstraat)
(Kasteelstraat)

D. Tielrode Centrum

Functie
Dorpskern
Typologie
Gesloten
Bouwperiode
ca. 18de -19de - 20ste eeuw
V/T
0,48
densiteit
13 wo/ha
Aandeel weg per wo. 145 m²/wo
Aantal bouwlagen
G+1+D
Afstand tot centrum 3,5 km (Temse centrum)
Afstand tot station
4,2 km (Temse station)
Focus weggebruiker
Aandeel : Temse
Temse
de Zaat
de Zaat
(Frans
(Frans
Boelplein)
Boelplein)

bebouwing

wegenis

18 %

17 %

20 %

24 %

privaat groen

openbaar groen

privaat groen

openbaar groen

65 %0

0 %

56 %

0 %

wegenis

Temse
Temse
Eupenlaan
Eupenlaan

bebouwing

Tielrode
Tielrode
Centre
Centre
(Roomakkerwegel)
(Roomakkerwegel)
05. BIJLAGE
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5.2 NIGHTINGALE ROSE DIAGRAM EN
GEMEENTEFICHE - CIJFERS
Temse

gemiddelde

gemiddelde

kleinstedelijk

Vlaanderen

provinciaal
Ruimtelijk rendement voor het wonen: aantal inwoners per hectare in kadastrale woongebieden (2017)

44

38

34

Percentage doorlatende oppervlakte (2012)

83 %

84 %

85 %

Percentage appartementen, halfopen en gesloten bebouwing (2017)

69 %

57 %

53 %

Aantal m² open ruimte per inwoner (2017)

869

2207

2383

Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen binnen 800m (2013)

51 %

65 %

66 %

Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol groen (2018)

11 %

23 %

20 %

Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (2017)

13 %

13 %

15 %

Fietsgebruik voor school en werkverkeer (2017)

12 %

14 %

13 %

Voetgangers voor school en werkverkeer (2017)

3%

6%

4%

0,86

0,31

0,55

-0,6 %

1,8 %

1,7 %

2,96

3,45

3,89

(omgekeerde ranking)

7,38

5,52

5,44

Pv-installatie < 10 kW (vermogen in kW per huishouden) (2016)

0,43

0,53

0,52

Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per ha in kadastrale woongebieden in
2011-2017)
Groei van het aandeel appartementen, halfopen en gesloten bebouwing in het totale
woningaanbod (2011-2017)
CO2-emissie voor verwarming en elektriciteit per huishouden 2016 (ton/huishouden)
(omgekeerde ranking)
CO2-emissie particulair en openbaar voor transport en vervoer 2016 (ton/huishouden)
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5.3 GEWESTPLAN

schaal 1/45.000 (grid 2km)
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5.4 TABEL WUG

Herbestemd als open ruimte (ha)

Bestemd als bebouwde ruimte (geen wonen) (ha)

Saldo woonuitbreiding (ha)

Potentieel # wo (15 wo/ha)

Potentieel # wo (40wo/ha)

82

21

0,0

0,0

3,1

-

-

78

3,1

7,5

116

15

1,0

0,0

0,0

98

260

-

7,5

3,8

23

10

0,8

0,0

0,8

12

32

97

0,8

11,7

8

8

0,4

0,3

10

150

400

48

10,0

11,8

110

18

0,3

0,0

5,5

83

220

142

5,5

9,9

157

24

1,2

0,0

3,3

50

132

107

3,3

16,1

2

1

0,0

1,2

13,1

-

-

-

13,1

13,1

78

10

0,0

0,0

5,6

84

224

222

5,6

8,4

58

10

2,0

0,0

0,5

8

20

258

0,5

17,5

0

0

0,5

0,1

15,8

237

632

68

15,8

18,7

117

11

0,0

0,8

7,0

105

280

351

7,0

9,3

0

0

0,0

0,8

7,7

-

-

-

7,7

86

950

43

10,0

54,0

0,0

-

-

-

-

5,6

200

36

0,0

0,0

0,0

0

0

24

-

1,7

75

44

0,0

0,0

1,7

26

68

-

1,7

Potentieel te herbestemmen als natuur

woondichtheid (gerealiseerd of gepland) (wo/ha)

7,1

40wo/ha)

# woningen (gerealiseerd of gepland)

Potentieel # wo door verdichting aangesneden WUG's (

potentieel

Opppervlakte [ha]

Gebied

Locatie

Beschrijving

vandaag

Woonuitbreidingsgebieden Gewestplan (WUG) en reservegebieden
1

Appelsvoorde

Tielrode

2

Roomacker

Tielrode

3

Cauwerburg, Smesstraat

Temse

4

Cauwerburg, Tulpenlaan

Temse

5

Pieter Dierckxlaan

Temse

6

Doornwijk

Temse

7

Veldwijk

Temse

8

Potaardestraat

Temse

9

De groene wandeling

Temse

10

Tuinwijk-Hollebeek

Temse

11

Oostbergwijk

Temse

ca, 43% ingevuld met halfopen bebouwing (bevroren van
ontwikkeling GRS)
ca. 17,5% ingevuld met open bebouwing - Bestendigd als
woongebied in RUP Tielrode
ca. 80% ingevuld met open bebouwing en zones om niet te
ontwikkelen (lange termijn) - BPA Cauwerburg
ca. 15% ingevuld met open bebouwing, WZI, basischool (lange
termijn) - BPA Cauwerburg
ca. 55% ingevuld met (half)open en gesloten bebouwing
(sociale woningen)
ca. 65% ingevuld met (half)open en gesloten bebouwing o.m.
de Stripwijk - RUP Doornwijk
ca. 15% ingevuld met bedrijvigheid en uitbreiding van private
tuinen (bevroren van ontwikkeling GRS)
ca. 60% ingevuld met (half)open bebouwing
ca. 95% ingevuld met (half)open bebouwing en zone voor
groen - BPA de groene wandeling
ca, 10% ingevuld met uitbreiding private tuinen + landbouw
ca. 60% ingevuld met hoofdzakelijk open bebouwing via BPA
Uil-Oostbarm en zone voor sport via BPA Bestemmingsplan
sport- en recreatieterrein TC de Vallei

12

Blauwhofwijk

Steendorp

ca, 14% ingevuld met uitbreiding private tuinen,
landbouwbedrijf, ,.. (bevroren van ontwikkeling GRS)

Andere woonontwikkelingsgebieden (WO)
Volgende oplijsting is een niet-exhaustieve lijst van gronden in woongebied
13
14

vandaag

15

de Zaat

Temse

Cliviawijk

Temse

Wittock-Van Landeghem
(Sompershoek)

Temse

quasi volledig ontwikkeld (2005-2021) met grondgebonden
woningen en residenties / appartementen
ontwikkeld (2007) met halfopen en gesloten bebouwing en
appartementen
nog niet ontwikkeld, Santerra

totale oppervlakte grotere woongebieden recent aangesneden of in realisatie (ha)

93,3

totale oppervlakte WUG in gewestplan (ha)

134,9

totale oppervlakte onaangesneden WO in gewestplan (grotere gehelen) (ha)
totale oppervlakte WUG omgezet naar open ruimte (ha)

16,2

totale oppervlakte saldo woonuitbreiding (ha)
totaal aantal woningen die vandaag of in de nabije toekomst ontwikkeld worden

potentieel

totaal potentieel aantal woningen in onaangesneden WUG/WO gewestplan (15 wo/ha)
totaal potentieel aantal woningen in onaangesneden WUG/WO gewestplan (40 wo/ha)
totaal potentieel aantal woningen door verdichting aangesneden WUG/WO gewestplan (40 wo/ha)
totale oppervlakte resterend woongebied (onbebouwd) omzetbaar naar open ruimte (ha)
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74,1
1225
851
2268
1395
81,6
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5.5 EVOLUTIE RUIMTEBESLAG
OPENRUIMTEGEBIED WEST TEMSE

1971

1975

1979-1990

1990

2000

2000

2014

2014

bron: Google maps

bron: De Standaard, 40 jaar betonwoede in kaart
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5.6 OVERSTROMINGSKAART VMM
huidig ondiep

huidig diep
2100 ondiep

2100 diep

Gevaarlijk overstroombare kwetsbare instellingen Temse. Scenario: hoog impact
2100.

Percentage gevaarlijk overstroombare
kwetsbare instellingen.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
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5.7 HITTEKAARTEN VMM
- 0 dagen
- 9
- 19
- 27
- 36
- 45
- 54
- 63
- 72 dagen

Aantal hittegolfdagen, scenario: huidig

Aantal hittegolfdagen, scenario: hoog

(2017).

impact 2100.

Hittestress (aantal hittegolfgraaddagen),

Hittestress (aantal hittegolfgraaddagen),

scenario: huidig (2017).

scenario: hoog impact 2100.

- 0 C.d
- 60
- 120
- 180
- 240
- 300
- 360
- 420
- 480
- 540 C.d

Temse (en Vlaanderen) had anno 2017 ca. 4
hittegolfgraaddagen per jaar. Bij het hoge-impactklimaatscenario kan dit oplopen naar gemiddeld 50 hittegolfdagen in een jaar in Vlaanderen. Bijna de volledige
kwetsbare bevolking (kinderen tot 4 jaar en ouderen van
65+) krijgt dan te maken met lange perioden van hittestress (Klimaatportaal Vlaanderen, VMM). Ontharden,
vergroenen, voorzien van water en verkoelende elementen, ... zijn ingrepen die hittestress kunnen tegengaan.
Op tijd maatregelen nemen is de boodschap!
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Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
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5.8 BOLLE AKKERS

Bolle akkers ten zuiden van E17, ter hoogte van Velle. Microreliëf
van kleine, blokvormige percelen vroeger (boven: Ferrraris kaart)
en vandaag (onder: Google Maps, 2020). Op de Ferrariskaart zien we
dat alle percelen omzoomd waren met houtkanten.
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5.9 METHODOLOGISCHE NOTA |
NIGHTINGALE ROSE DIAGRAM EN
GEMEENTEFICHE
VISUALISERING DIAGRAM
Voor de visualisering het Nightingale Rose diagram is
voor elke indicator een ranking genomen van de 308
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is
de leesbaarheid van het diagram. Waarden meer naar
buiten op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in
ranking voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige
waarde’. De gescande gemeente wordt afgebeeld in het
diagram, in vergelijking met het gemiddelde van de type
gemeente uit de Vrind-classificatie. Een groene kleur in
de buitenschil voor een bepaalde indicator wijst dus op
een waarde die gunstiger is voor de gemeente dan het
gemiddelde voor gelijkaardige type gemeentes.

METADATA
Type gemeente

De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van het buitengebied op basis van het Strategisch Plan Ruimtelijke
Economie waarbij het ruraal overgangsgebied en het
ruraal gebied als platteland wordt geclassificeerd
(VRIND2004-2005).
Aantal inwoners (2018)

Bron: Statbel, 2018
Ruimtelijk rendement voor het wonen:
aantal inwoners per hectare in kadastrale
woongebieden (2017)

Bron: Statbel, kadaster
De kadastrale woongebieden zijn percelen voor appartementen, buildings en huizen en hoeves. Dit zijn dus
percelen waarop een woning staat.
Percentage doorlatende oppervlakte (2012)

Bron: gemeentemonitor 2012, AIV
Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt
als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van
het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem
verloren gaan. De doorlatende oppervlakte is de gemeenteoppervlakte verminderd met de bodemafdekking
of bodemafdichting
Percentage appartementen, halfopen bebouwing
en gesloten bebouwing (2017)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
Dit is het aandeel appartementen, halfopen bebouwing
en gesloten bebouwing op de woongebouwen.
Aantal m² open ruimte per inwoner (2017)

Bron: Statbel
Dit is de oppervlakte kadastrale oppervlakte onbebouwde percelen per inwoner.
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Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen binnen 800m (2013)

Bron: gemeentemonitor 2013

CO2emissie particulier en openbaar voor transport en vervoer, 2016 (ton/huishouden)
(omgekeerde ranking)

Bron: Vito
Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol groen (2018)

Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de
gemeente.
Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Voetgangers voor school en werkverkeer (%)
(2017)

Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %.
Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per
hectare in kadastrale woongebieden in 20112017)

Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011
en 2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.
Groei van het aandeel appartementen, halfopen
bebouwing en gesloten bebouwing in het totale
woningaanbod (2017-2011)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het gebouwenpark.
CO2emissie voor verwarming en elektriciteit
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde ranking)

Bron: provincie in cijfers
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Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per
huishouden), 2016

Bron: provincie in cijfers
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5.10 BIBLIOGRAFIE EN CARTOGRAFIE
CARTOGRAFIE

De kaarten werden gemaakt in QGIS en samengesteld
uit verschillende lagen. Deze lagen werden gedownload
van de website van (en zijn uitgegeven door) het agentschap Informatie Vlaanderen en/of aangeleverd door de
gemeente.
De lagen ‘bebouwing’, ‘water’, ‘wegenis’ komen uit het
GRB (Informatie Vlaanderen, versie 2018).
De info ‘woonuitbreidingsgebieden’ komt uit de geodataset gewestplan (Departement Omgeving, versie 2018).
De lagen ‘parkgebieden’, ‘landbouwgebieden’ en ‘natuurgebieden’ komen uit het gewestplan (Informatie
Vlaanderen, versie 2018).
De laag ‘biologisch waardevol gebied’ komt uit de
Biologische Waarderingskaart of BWK (INB, versie
2016).
De laag ‘overstromingsgevoelig gebied’ geven de effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden
weer (watertoets) (VLM, versie 2017).
De laag ‘bedrijvenzones’ komt uit bedrijventerreinen
(Agentschap Innoveren & Ondernemen, versie 2018).
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