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STEDENBOUWKUN DIGE VOORSCH RIFT EN 

Hieronder worden m tabelvorm de voorschriften weergegeven aangevuld met de voornaamste klemtonen voor het 

geheel en voor elk van de zones. In de linkse kolom staat het voorschrift. In de rechtse kolom wordt waar nodig de 

filosofie omschreven en wordt bijkomende toelichting gegeven. De beschrijving moet samen gelezen worden met het 

grafisch plan. 

Voors.chriften 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Art 1.1 VERVANGING VAN BESTAANDE I 
BESTEMMI/"1.GEN EN VOORSCHRIFTEN 

Het RUP "Marktdreef" vervangt de bestemmmgen van het I 
gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14/9/1977), nl 

woongeb1ed en woongeb1ed met cultuurhlstorische 

waarde). 

I Art 1.2. INPLANTINGEN VAN OPENBAAR NUT 

I 
Het o richten van ebouwen en constructies voor 

openb::r nut 1s toeg~laten m alle zones, ongeacht de I 
bestemmmg, maar wel rekemng houdend met de I 
mr1chtingsvoorschriften van de desbetreffende strook. I 
Hun noodzaak moet om techmsche of soc1ale redenen 

aangetoond kunnen worden door een omstandige 

verantwoordingsnota. 

Toelichting_ f_ tilosofie 
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Voorschriften 

Art 1 3. VISUELE MEDIA 

Bij elke stedenbouwkundige aanvraag moet melding 

gemaakt worden van de aan te brengen publiciteit met I 
omschrijvmg van vorm en matermlen en moet aangetoond 

worden dat deze past binnen de omgevmg. 

De aanvrager moet aantonen dat de publiciteitsvoorstellen I 
harmomsch mpassen m de omgevmg. Afwegmgscriterm 

ZlJn: 

- gebruik van neutrale kleuren 

- geen gebruik van lichtbakken 

- kwaliteit van antwerp van paneel 

I - mtegratie m omgevmg en bebouwmg. 

Publiciteit of mededelingen zijn NIET toegestaan m de 

zones voor voetgangers en fietsers (promenade, brug en 

verhoogd Jaagpad langs de Schelde), de zone voor groen 

en dekenij, de zone voor openbaar nut. Dit geldt met voor 

educatieve borden of borden met recreatieve I 
mededelingen. 1 

Art 1 4 BEHOUO VAN WAARDEVOLLE I 
GEBOUWEN I 

Op het grafisch plan zijn verschillende gebouwen I 
aangeduid omwille van hun architecturale en/of J 

ToelichHng I filosofie 
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ILoocscbrittea Ioe7ictJting L fi7osotie 

stedenbouwkundige waarde. 

Art 1 5. ILE B. tl.A B. D.I/IJ. G. E/IJ. De verhardingen maken mtegrerend dee/ uit van de 

I stedenbouwkundige aanvraag. De gewestelijke en/of 

I 
Alle verhardingen (wegmr1chting, opritten, provmc1ale hemelwaterverordemng zijn van toepassmg~ 
parkeerplaatsen, ... ) voorkomend ln het grafisch plan 

I moeten max1maal waterdoorlatend zijn, tenzij dit om 

techmsche redenen zeer nadelig 1s. 

Art 1.6. ALG.EMEE/IJ. ARC.I::J.EQLDG.ISCtl. VDDRSCtl.RIEI I 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van het geb1ed, wordt I De provmc1e vraagt deze clausule te hanteren omdat het 

een archeologisch detectieonderzoek uitgevoerd met het · geb1ed deels op overstrommgsgeb1ed, deels op droog 

oog op het 1dentificeren van de potentieel waardevolle geb1ed is ge7egen. De Dienst Monumentenzorg en 

zones. Bij aanwez1ghe1d van archeolog1sche sporen Cultuurpatr1momum vermoedt h1er een h7StOr7SChe 

worden op de zones die als archeolog1sch waardevol oversteekplaa ts en eventueel bijhorende res ten. De 

worden aangedu1d, bijkomende archeologische I ]Uiste mhoud van het detectieonderzoek wordt door de 

1 opgravmgen uitgevoerd. I Dienst bepaald. 
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Voorscbrjften 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN 

Art 2 1· ZONE VOOR STEDELDK WONEN 

L Bestemming 

Wonen, klemhandel, horeca, kantoren, diensten, 

I gemeenschapsvoorz1emngen 

· 2. Inr1chting 

2.1. Bebouwmgswijze 

Bebouwmgen zijn gegroepeerd, hetzij volgens de 

aanduidingen van een niet vervallen verklaarde 

verkaveling, hetzij volgens de bestaande perceelsmdeling. 

2.2. Inplanting van de gebouwen 

Toelichting I filosofie 

Uitgangspunt 1s bet bwdig bestemmmgsvoorscbrift 

1 woongeb1ed op bet gewestplan, met uitzondermg van 

I
! ambacbtelijke bedrijv1gbe1d die 10 deze kernstedelijke 

context mmder gewenst IS. 

Bouwlijn: volgens de uiterste voorgevelbouwlijn op het Bestaande vergunde bebouwmg kan behouden blijven 

grafisch plan. Bij koppelbouw moet de voorgevelbouwlijn volgens de bestaande mplanting, aantal bouwlagen, 

m het verlengde liggen van de eerst vergunde profiel, matenalen, .... 

voorgevelbouwlijn of aansluiten op ru1mtelijk motiveerbare .

1 
baSlS. 

Bouwdiepte van de bebouwmg volgens de draagkracht van 

de omgevmg, de naastgelegen percelen en het perceel van 

bebouwmg zelf. De bouwdiepte mag geen nadelige I 
gevolgen hebben mzake bezonmng, prJVacy, verluchting en 

verlichting van de aanpalende percelen. 1 
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Voorschriften Toelichting I filosofie 

Aantal bouwlagen: 

Aan de Scheldekaa1, m de delen van het RUP met de 

Kattestraat, Van Cromphoutstraat, Scheldedreef, en 

Wegvoermgstraat: max1maal 3 bouwlagen. Langs de Markt 

max1maal 4 bouwlagen. 

Kroonlljsthoogte overeenkomstig maXJmaal aangegeven 

aantal bouwlagen en de rwmtelijke draagkracht van de 

bebouwing 1n de directe omgev10g. De rwmtelijke 

draagkracht kan beoordeeld worden op kenmerken als 

I bebouwmgsdiepte, bezonmng, uitz1cht, mtegratie 1n de 

naaste omgevmg .... 

Indien de bouwheer kan aantonen dat op strateg1sche 

plaatsen m het studiegeb1ed, een of meer volumetr1sch 

accenten in een gebouw de ru1mtelijke kwaliteit van het 

geb1ed opwaardeert, kan de overhe1d mits motivermg 

afwijken van het opgeheven max1mum aantal bouwlagen. 

Dit volumetr1sch accent mag met ger1cht zijn op een I 
loutere rendementverhogmg en mag met van die aard zijn 

dat de algemene bouwhoogte van het geb1ed toeneemt. 

Dakopbouw: De dakvorm 1s vrij. Ingeval van een hellend I 
dak, kan de dakvorm aanle1ding geven tot maximaal een I 

supplementa1re bouwlaag boven het vermelde maXlmaal \ 

aantal bouwlagen, mdien aangetoond wordt door de \ 

aanvrager dat dit volumetr1sch motiveerbaar 1s. Deze I 
supplementmre laag moet steeds deel uitmaken van de 

onderliggende woongelegenheld (duplex) De maXlmale 

nokhoogte gerekend vanaf de kroonlijst bedraagt Sm. 

Ingeval van een plat dak, kan enkel een teruggetrokken 

verdiepmg ingerlCht worden als supplementa1re bouwlaag 

Met strateg1sche plaatsen wordt bedoe/d bvb aan de 

Sche/dekaBJ. aan de zijde van de Markt. 

Een specifieke ritmermg door accenten 10 een gevelfront 

kan oak a/s strateg1sch worden aanzien. 

Oeze teruggetrokken verdiepmg (m1mmaa/ 3m 
teruggetrokken t.o. v. de bouwlijn) mag geen techmsch 

verdiep zijn. 
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Voorschriften I Toelich ting I filosofie 

2.3. Architectuur I Mater1alen 

Aan de Scheldekaa1, m de Kattestraat, Van 

Cromphoutstraat, Scheldedreef en m de I 
Wegvoeringsstraat:. De gebouwen worden opgetrokken m 

esthetische, duurzame gevelmater1alen. 

2.4. Inrichting van de niet-bebouwde stroken (tumen) I 

De met-bebouwde stroken zijn uitsluitend bestemd voor de 

aanleg van tumen en aanplantingen van laag en 

hoogstamm1g groen en terrassen. 

In deze zone 1s 1 bijgebouw toegelaten (bergplaats, serre 

of tumhulsJe), voor zover ze achter en gesche1den van het 

hoofdgebouw worden opger1cht. 

De gevels van de bijgebouwen staan op m1mmum 2m I 
I 

afstand van alle perceelsgrenzen. Plaatsmg van de j 

bijgebouwen op de perceelsgrens 1s mogelijk, mits gemeen 

1 

akkoord van de be1de e1genaars. 

De bijgebouwen hebben 1 bouwlaag.De dakvorm 1s vrij. De I 
max1male nokhoogte bedraagt steeds 4.0Dm. In geval van 

plaatsmg van twee gekoppelde bergmgen op de 

perceelsgrens moet de nok van be1de gebouwen dezelfde 

Elke bebouw1ng moet een dwdelijke architecturale 

meerwaarde nastreven, aan te tonen door de aanvrager 

naar aanle1ding van een stedenbouwkundige aanvraag. 

De gebruikte mater1a/en geven bij verouder1ng geen 

degradatie van het esthetisch aspect. 

De k/eur dient 1n harmome te zijn met de buurgebouwen 

en ZICh te 1ntegreren 1n de omgevmg. 
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Voorschriften I Toelichting I filosofie 
i 

40 

zijn en dient er een akkoord te zijn van de be1de e1genaars. \ 

De mater1alen voor de gevels van de bijgebouwen zijn I 
I 

ofwel dezelfde als voor het hoofdgebouw ofwel hout en II 

glas. 
I 

Op het grafisch plan m een mdicatieve aandulding gegeven In de aangedwde zone voor stedelijk wonen slaat dit op 
van tumzones met waardevolle bomen. Indien deze tum 

wordt gewijz1gd of hermger1cht naar bvb. een 

parkeergelegenheld, moeten deze waardevolle bomen 

behouden blijven en moet een groene karakter behouden 

blijven. 

Art 2 2 ZONE VOOR GROEN EN DEKENIJ 

1. Bestemmmg 

Tumzone met de daarm aanweZlge bebouwmg. 

een bestaande tum met waardevo]]e bomen. 

De zone kan tevens een bestemmmg van openbaar nut De zone (bebouw1ng Oekenij en tum) kan opengesteld 

krijgen. 

2. Inrichting I 
2.1. Inplanting van de gebouwen, bouwlagen, dakvorm, ,I 

materia len 

De bebouwmg m de zone 1s aangedUJd als 

waardevolle bebouwmg. Het geheel 1s 

te bewaren II 

beschermd 

d.m. v. de voetgangersdoorgang en wordt m dat geval 

openbaar 
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Voorschriften 

dorpsgezicht en moet als dusdamg behouden blijven. 

De gebouwen kunnen niet afgebroken worden maar enkel 

aangepast en/of verbouwd worden. 

I Toelichting I filosofie 

Elke verbouwmg en uttbre1dfng gebeurt met respect 

voor en houdt rekemng met het bestaande volume, de 

Bij schade moet de dekenij herbouwd worden op ldentieke I verhoudtngen van oorspronkelijke structuur van het 
gebouw, met de oorspronkelijke opbouw van de 

wijze wat betreft aantal bouwlagen, kroonlijsthoogte, 

vloerpassen, bedakmg, gevelritmermg. 

De geest van de bestaande architectuur moet steeds 

gerespecteerd blijven. 

2.2. Inrichting van de niet-bebouwde stroken 

Waardevolle bomen moeten steeds behouden blijven. 

In geval van openbare functie 

voetgangersdoorsteek aangelegd 

2.6.8) 

kan m de tum een 

worden (z1e artikel 

bmnenrwmten, met de oorspronkelijke opemngen van de 

1 
gevels, de stijlelementen en materTBalgebrutk van de 

oorspronkelijke bouwperiode waarm de womng IS 

opgetrokken. 

I 
Met waardevolle bomen wordt bedoeld bomen met een 

omtrek grater dan 30cm en van het mheemse type ( etk, 

beuk es, iep, haagbeuk, hulst, Iinde. 

In de zone 1s op mdicatieve wijze een groene verbmding 

I aangegeven naar de naastgelegen pro)ectzone 2. In 

De tum moet steeds zijn parkkarakter behouden. De I geval de twn een openbare bestemmmg krijgt kunnen 

tummuur moet steeds behouden blijven. Naar aanle1ding h1er v1suele connecties en doorsteken met de aan te 

I van de eventuele aanleg van een voetgangerspad, kan leggen tutnzone m de naastgelegen zone worden 

enkel een opemng van max1maal l.Sm doorheen de gecreeerd. 

tummuur worden gemaakt. 
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Voorschriften 

Art 2 3 ZONE VODR DPENBAAR NUT· St-1 
Gertrudjskerk 

Bestemming 

I
I 1. 

Deze zone 1s bestemd voor de kerk. 

een gedetailleerde mr1chtingsstudie voor de totaliteit 

bijvoegen met aandUlding van de totale mr1chting van 

bebouwing, promenade, aan te leggen buffers. tumen en 

1 de groeninr1chting, toekomstige parkeerplaatsen, 

I 

1

11 

toegangen en opritten. 

De mr1chtingsstudie 1s een informatief document voor de 

vergunnmgverlenende overhe1d met het oog op het j 
~ I 

beoordelen van de vergunnmgsaanvraag m het licht van ' 

de goede ru1mtelijke ordening en de stedenbouwkundige 

voorschriften voor het geb1ed. 

De mr1chtingsstudie geeft oak aan hoe het voorgenomen 

project z1ch verhoudt tot wat al gerealiseerd 1s bmnen het 

1 
gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van 

I het geb1ed. De doelstellingen en mm1male vere1sten I 
worden omschreven m elk van de projectzones waar i 
dergelijke mr1chtingsstudie op slaat. De inr1chtingsstudie I 
maakt deel uit van het doss1er betreffende de aanvraag J 

van stedenbouwkundige vergunmng en wordt als i 

Toelicbting I filosofie 

De mvulling van de zones gebeurt via een globale 

mrichtingsstudie voor de gehele proJectzone of zones. 

Bij de mdiemng van de 1nr1chtingsstudie en de 

daaropvolgende stedenbouwkundige 

vergunningsaanvragen bmnen de zones kan het College 

van Burgemeester en Scbepenen adv1es vragen aan de 

GECORD omtrent coberentie tussen verschillende 

plannen, mater1aalgebruik, algemene voorgestelde 

architectuur, kwaliteit openbaar domem, gedetailleerde 

voorstellen ontsluitingen, . ~.. In de desbetreffende 

proJectzones worden beoordelingselementen 

geformuleerd die de vergunmngverlenende overhe1d en 

de GECDRD 10 staat stellen om op gemotiveerde wijze 

uitspraak te doen over de gepaste inr1chting en over te 

vragen aanpassmgen van projecten 1n het RUP 

De proJectzone moet met noodzakelijkerwijs 1n een 

e1gendom vervat zijn. 
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Voorschriften 

dusdamg meegestuurd aan de adv1esverlenende 

mstanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor I 
de behandeling van deze aanvragen. Elke nieuwe 

vergunnmgsaanvraag kan hetzij een bestaande I 
mrJChtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of 

1 
nieuwe mr1chtingsstudie. 

De grenzen aangedUJd op het plan bestemmmgen zijn 

mdicatief. De mogelijkhe1d bestaat om deze grenzen uit te 
1 

bre1den of in te perken volgens de mteresse en mtenties 'I 

van de verschillende betrokken partijen. Deze mogelijkhe1d I 
bestaat met naar de zone van art 2.2. toe (zone voor I 
groen en Dekenij). 

·---------------------------------------, De vermelde percentages ,mdexen en bouwlagen zijn 

geldig voor het geheel van de zones. Zij zijn met geldig per 

I 

Toelichting I filosofie 

afzonderlijk kadastraal perceelJhet uitgesloten deel bij bee lis$ing van de 
Bectcndige Oeputatie dd t" b PWP ?!H17 . • • b"'!.! d ~ ~ .. ~·;Jii 

Door de dommante aanwez1gheid van de kerk wordt voor j 

elk voorstel (inrlchtingsstudie en stedenbouwkundige I 
aanvraag) m de prOJectzones een bezonmng- I 
schaduwplan gevraagd waardoor de aanvrager zal 

moeten aantonen welke 1mpact de toren en gebouwen 

onderling hebben op de bezonmng van zowel bebouwing 

als met-bebouwde ruimte. 

De rmlermg en de straten- en plem mfrastructuur moet 

vanaf de eerste fase m deze zone volledig ontworpen 

(inrlchtingsstudie) en uitgevoerd worden. 

I 

43 
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Voorschriften 

Erniectzone 1 

1. Bestemmmg 

• Wonen 

• Horeca 

• Kantoren, diensten 

• Plemen, toegangswegen, voetpaden, I 
• ::::e':::~l~:::::,:njen en gcoen I 

2. Inrichting I 

2.a. Vooc de totaliteit van de pcoJectzone 1 I 
De r10lermg en de straten- en plem mfrastructuur moet 1 

I 
vanaf de eerste fase m deze zone volledig ontworpen I 

I (inrlchtingsstudie) en uitgevoerd worden. 1 

De ingeplante volumes moeten volgens een 

mr1chtingsstudie (te voegen bij de stedenbouwkundige 1 
aanvraag) mgericht worden dat uitgaat van: 

Mimmum 25 womngen/ha. 

Een max1male ondergrondse grondinname van 70o/o 
rio "7 no· rlo rn:::t.vlm::::.lo h \/On r>n rico 

het Ultgesloten d88l OIJ 08SIIS::JII~\:J VCII u.:;--__ 1".: .. '< •. U',· 
Boctcndi§-8 Deputat1e dd. 7 ~--''~~~~-.:,...:,·: 

Toelicbting I filosotie 

Oit schept klaarhe1d voor elke vo/gende uitvoermgsfase 

en legt de krijt/ijnen voor ontwikkeling ondubbelzmmg 

vast. 

De verme/dingen bovengrondse en ondergrondse 

rwmten en grondinname slaan respectievelijk op rwmten 
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I Voorschriften Toelichting I filosofie 

van de zone; d~ max1male bOVEff)_grond!;>.e .mname~ f-l __ en_ grondinname onder en boven bet nteuwe maa1veld. 

b d t 4onL her L;:. 0 _ .... _ __c:e: _u!J besttssmg van fle 
e raag 70. n ~· --- ~ r--;~ -- " ,~ ·:''""' 'if!Q7 

Een vrije mplanting v~n -~ov~;;-~r~'~ci';e L~~iurrle~; in' d~' ":~--
aangedUlde zone met een mimmale afstand van 10m 

tot de grenzen van art 2. L "Zone voor stedelijk 

wonen" en van de grenzen van proJectzone 2. In het 

geval pro]ectzone 1 volledig samen met proJectzone 2 

wordt ontwikkeld, of mdien via de mr1chtingsstudie 

1 wordt aangetoond dat de ruimtelijke aansluiting met 

bestaande bebouwmg kan worden verbeterd, I 
vervallen de mm1male afstandgrenzen t.o_v_ de hu1dig 

aangedu1de sche1ding tussen proJectzone 1 en 2 en en 

tussen de proJectzone en zone artikel 2 .1. 

Positief/negatief effect van de bezonmng/schaduw 

van de bestaande (kerk) en meuwe volumes 

openbaar domem en tumen. 

OoorzlCht(en) vanaf de open bare 

bmnengebied rlchting Schelde. 

ru1mte m 

Kwalitatieve aansluiting op naastgelegen bebouwmg en 

met-bebouwde ru1mte bmnen deze en andere zones op 

geb1ed van schaal, kleur en mater1aal, mr1chting, 

mveau-verschillen, --·-

2.b. Voor de bebouwing in de zone: 

De bebouwmg zelf gaat uit van: 

Gegroepeerde bebouwmg (eengezmswonmgen en 

meergezmswomngen m gemengde opstelling). 

De 10r1chting moet er naar streven dat een groat aantal I 
womngen zicht op de Schelde hebben. 

De meergezmswoningen (appartementen) zl}n onder te 

brengen 10 verschillende rwmere volumes met een 

hager aantal bouwlagen, De nagestreefde 
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Voorscbriften 

De mogelijkhe1d tot behoud van de bestaande J 

bebouwing aan het emdplem van de Marktdreef, mits I 
mtegratie 1n het concept van de mrlChting voor 

I 

over1ge meuwbouw. 

Kwalitatieve aansluiting op de bestaande te behouden 

bebouwmg van de Marktdreef. 

Elk eengezmswomng moet uitgeven op een tum met · 

voldoende oppervlakte m verhouding tot de 

gelijkvloerse oppervlakte van het volume en de hoogte 

van de bebouwmg (schaduwplan). Elk appartement in 

de meergezinswomng moet uitgeven op ofwel een tum 

(gelijkvloers) m overeenstemmmg met de oppervlakte 

van de womng en de hoogte van de bebouwmg 

(schaduwwerking/zlchtafstanden), ofwel op een 

terras. De terrassen kunnen uitgewerkt worden als I 
wmtertum op voorwaarde dat dit past m een globaal · 

concept voor de totaliteit van de bebouwmg (aan te 

ton en door de aanvrager) _ 

I 
A_ antal bouwlagen van de bebouwmg: 

het aantal bouwlagen tussen 3 en 4 bouwlagen I 
_gemeten vanaf het niveau van de ScheldekaaL 1 

Toelicbting I filosofie 

r1chtverhouding is 50% volumes met eengez10swomngen 

tegen 50% volumes met meergez10swomngen. 

Tussen verscbillende groeper1ngen van volumes moet 

voldoende afstand gelaten worden om bezonmng en 

belichting van leefrwmten met 10 de weg te staan. 

Elke bebouw10g moet een dwdelijke architecturale 

meerwaarde nastreven. Er moeten duidelijk ontworpen 

volumepartijen z1chtbaar zijn. De zone kan mger1cht 

worden met een aantal gezamenlljke 

woningbouwpro)ecten (groepsbouw), waar10 de 

architectuur per bouwvolume eventueel verschilt maar 

steeds hedendaags 1s. Het proJect straalt een grate 

bomogeniteit uit waarvan de 1nr1chting van de 

twnomgevmg (groen I verbarding) tevens mtegraa/ dee/ 

uit maakt. 

De mater1alen van de verschillende volumes moeten 

harmomeus op elkaar en hun omgevmg afgestemd zijn_ 

De algemene aanleg en de materialen moeten bijdragen 

tot een kwalitatieve begele1ding van de gebruikers van 

de promenade tussen Markt en Scbeldekam. 

1

.! Langsheen de Scheldekam (noordelijk deel) varwert I 

I 
1 Minstens de helft van de bebouwmg heeft een vast ~et uitg~sloten deel bij besl~s~na_ r¥an _de 
, ._; - c- .,.,~ Deputat1e dd. I "" Jt. __ -?_-,, _Z __ o-___ 0_

1_7 \aantal van· 3 bouwlagen.JDit wordt vooraf vastgelegd ' - r 

m het mr1chtingsplan. Indien de 

bouwheer/proJectcmtwikkelaar kan aantonen dat op 
strateg1sche plaatsen m het studiegebled. een of meer Met strateg1sche plaatsen wordt bedoeld bvb aan de 

volumetr1sch accenten m een gebouw de rulmtelijke zijde van de Schelde, aan de zijde van de ple1nvormmg 

kwaliteit van he~/geb1ed opwaardeert, kan de overhe1d I aan de kerk. 
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mits motivermg afwijken van het opgeheven max1mum 

aantal bouwlagen. Dit volumetr1sch accent mag met 

gerlCht zijn op een loutere rendementverhogmg en 

mag met van die aard zijn dat de algemene 

bouwhoogte van het gebied toeneemt 

In het bmnengebied: aantal bouwlagen varierend 

tussen 2 en 4 bouwlagen gemeten vanaf het nieuwe 

verhoogde maalVeldmveau. Er moet voldoende 

varwtie zijn tussen de bebouwingen met verschillend 

aantal bouwlagen. Dit wordt vooraf vastgelegd m het 

mr1chtingsplan. 

Aan de zijde van de gebouwen m de Marktdreef, moet 

het aantal bouwlagen op een kwalitatieve wijze, 

passend m het concept terug gebracht worden tot 

max1maal 3 bouwlagen. 

Dakvorm 

De dakvorm 1s vrij. De dakvorm kan echter geen 

aanle1ding geven tot een supplementaire bouwlaag 

boven het vermelde max1maal aantal bouwlagen. 

2.c. De met-bebouwde delen 

De mrichtingsstudie zal mee de publieke ru1mte en haar 

samenstellende delen boven het meuwe maa1Veld (plemen, 

straten, promenade, doorgangen,... opnemen. De 

kwaliteit van deze openbare rUlmte wordt bepaald door de 

samenhang met de bebouwmg, kwalitatieve aansluiting op 

de randen en de mveaus van die randen, afw1sseling 

open/gesloten, bezonning/beschaduwmg, doorzlChten, 

Toelichting I filosoffe 

Een specifieke ritmer1ng door accenten 10 een gevelfront 

kan oak als strateg1sch worden aanzten. 



SUM Research GEMEENTE WETTEREN- RUP MARKTDREEF- STEDENBOUWKUND/GE VOORSCHRIFTEN 
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mogelijke activiteiten en ammatie m het openbaar domem. 

jEen beplanting 1s verplicht op mi~1maal 50% van de met-1 r.et ~Jitg~-~loten deel ?ij beslissing v.a. n. de. 
lbebouwde delen.l De verharding jbedraagt maximaal soo/o ""''""''''-''"'"" Deputat1e dd. / ~Z t,'1'?. 200/ 
van de met- bebouwde de len en! moet uitgevoerd worden m 1 

duurzame en esthetische matermlen. I 
. I 

In de proJectzone moet een gesche1den c1rculatie 1 

aangelegd worden voor ondergronds (gemotor1seerd) I 

I 
verkeer (z1e mdicatieve mritten parkeergelegenhe1d) en 

bovengronds (langzaam) verkeer voor voetgangers en I 
I fietsers. I 

De openbare parkeergelegenhe1d en de garages voor de 

woongelegenheden moeten op ondergrondse wijze II 

georgamseerd worden. Zij moet samen met de 

I bovengrondse bebouwmg ontworpen en uitgevoerd I 

I 
worden. De openbare parkeergelegenheden worden I 
steeds ontsloten v1a de Scheldekaal. Het mveau van de \ 

mgang van deze parkeergelegenhe1d 1s steeds gelijk aan \ 

het mveau van de Scheldekaa1 zelf. Boven de overdekkmg I 

van deze parkmgs wordt het meuwe maatgevende 

maaJVeldmveau aangelegd. In de ondergrondse rUJmten 

voor parkeerplaatsen moeten opemngen voorZlen worden 

zodat daglicht z1ch oak m deze ru1mten verspre1dt I 
i 

.EJ:Qjectzone 2· 
I 

1. Bestemming 

• Wonen 

48 
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• Horeca 

• Kantoren, diensten 

• Plemen, toegangswegen, voetpaden, 

terrassen, waterpartijen en groen 

• Parkeergelegenhe1d 

• Openbaarnutsfuncties 

2. Inrichting 

2.a. Voor de totaliteit van de projectzone 2: 

De r10lermg en de straten- en plemmfrastructuur moet 

voor de volledige zone ontworpen (inrlchtingsstudie) en 

uitgevoerd worden. 

De mgeplante volumes moeten volgens een 

mr1chtingsstudie voor de totaliteit mger1cht worden dat 

uitgaat van: 

Mimmum 25 wonmgen/ha. 

Een max1male ondergrondse grondinname van 70% 

Toelicbting I fflosoffe 

I 

De vermeldingen bovengrondse en ondergrondse 

rwmten en grondinname slaan respectievelijk op ruimten 

d _ d_ _ _ 1 h g 1.~ en grondinname onder en boven bet meuwe maa1veld. 
Van e ZOnfl;el U~l'd:r:~mrn~ edee?'61flile'5n sfhgliiJctll I.IC 

. bedraagt 40o/t ' · .npn 11 t;;tie rid ? ;~ l\~)1:) ?f'ii(JDe bebouwmg kan tevens zodamg opgesteld worden dat 
- - ·-- - ' --;"=-

Een vrije mplanting van bovengrondse volumes in de er uitz1cht en ger1chthe1d ontstaat op de groene 

aangedu1de zone met een mm1male afstand van 1Om bmnentwn van de Oekenij. Oeze genchthe1d kan v1sueel 
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van de grenzen tot art. 2.1 .. "Zone voor stedelijk 

wonen" In het geval proJectzone 2 volledig samen met 

proJectzone 1 wordt ontwikkeld, of mdien VJa de I 
mrlchtingsstudie wordt aangetoond dat de ru1mtelijke I 
aansluiting met bestaande bebouwmg kan worden 

verbeterd, vervallen de mimmale afstandgrenzen t.o.v. 

de hu1dig aangedu1de sche1ding tussen proJectzone 1 

en 2 en en tussen de proJectzone en zone artikel 2.1. 

Doorzlcht(en) vanaf de openbare rwmte m het 

bmnengeb1ed r1chting Schelde. 

Kwalitatieve aansluiting op naastgelegen bebouwmg en 

met-bebouwde ruimte bmnen deze en andere zones op 

geb1ed van schaal, kleur en mater1aal, mr1chting, 

niveau-verschillen, .... 

2.b. Voor de bebouwing in de zone: 

De bebouwmg zelf gaat uit van: 

Toelichting I filosofie 

zijn (uttz1cht) maar tevens functtoneel (dtrecte 

verbmdtng van een openbaarnutsfunctie met de twn van 

de Dekenij). Indten de twn pnvaat blijft zal 

desalmettemm 10 een buffering van de rand moeten 

worden voorzien en kan het vtsueel uttz1cht h1erop 

gencht worden. 

Gegroepeerde bebouwmg (eengezmswomngen en De meergezmswomngen (appartementen) zijn onder te 

meergezinswomngen). 

De hu1dige womngen in de zone kunnen behouden 

blijven en verbouwd worden bmnen hun volume. 

Nieuwe bebouwmg moet kwalitatieve en 

gedifferentieerde woontypolog1een en socwle m1x I 
(verschillende groottes, verschillend aantal kamers, I 

I 
duplexen, dakverdiepmgen, ... ) aanwenden m een 

homogeen totaalbeeld. 

Elk eengezmswonmg moet uitgeven op een tum met 

brengen 1n verschillende rwmere \lolumes met een 

hager aantal bouwlagen, De nagestreefde 

rtchtverhoudtng 1s 50% volumes met eengezmswomngen 

tegen 50% volumes met meergezmswontngen. 

Tussen verschillende groepermgen van volumes moet 

voldoende afstand gelaten worden om bezonmng en 

belichting van leefrwmten met 1n de weg te staan. 

Elke bebouwmg moet een dutdelijke archttecturale 

meerwaarde nastreven. Er moeten dwdelijk ontworpen 

volumepartijen Zlchtbaar zijn. De zone kan mger1cht I 
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voldoende oppervlakte m verhouding tot de \ worden met een aantal gezamenlijke 

waarm de gelijkvloerse oppervlakte van het volume en de hoogte womngbouwproJecten (groepsbouw), 

van de bebouwmg (schaduwplan). Elk appartement m 

de meergezmswonmg moet uitgeven op ofwel een tum 

(gelijkvloers) in overeenstemmmg met de oppervlakte 

1 

van de wonmg en. de hoogte van de bebouwmg 

(schaduwwerkmg/zlchtafstanden), ofwel op een 1 

terras. De terrassen kunnen uitgewerkt worden als 

wmtertum op voorwaarde dat dit past m een globaal 

concept voor de totaliteit van de bebouwmg (aan te 1 

ton en door de aanvrager). 

Aantal bouwlagen van de bebouwmg: 

- Langsheen de Scheldekam (noordelijk deel) var1eert 

het aantal bouwlagen tussen 3 en 4 bouwlagen 

architectuur per bouwvolume eventueel verschilt maar 

steeds hedendaags IS. Het project straalt een grate 

homogeniteit uit waarvan de 1nr1chting van de 

twnomgevmg (groen I verharding) tevens mtegraal dee/ 

uit maakt. 

De mater1alen van de verschillende volumes moeten 

harmomeus op elkaar en hun omgevmg afgestemd zijn. 

De algemene aanleg en de mater1alen moeten bijdragen 

tot een kwalitatieve begele1ding van de gebruikers van 

de promenade tussen Markt en Scheldekaa1. 

gemeten vanaf het mveau van de Scheldekaal. 

]Minstens de helft van de volumes heeft een vast aantal 
Ivan 3 bouwlagen.\~t:a Llll'Jt:0.01VlCII '-H:Jel ~-J Ue::Oii::,S<.2LIII~ x_c:a1_·~_ • ., d~N~'"J. 

- In het bmnengeble~~;:_ aa:MaP5&Yl~~~~e~d·varler!!td~· ~~. ~>;;ojj 
tussen 2 en 3 bouwlagen gemeten vanaf het meuwe 

verhoogde maa1Veldmveau. Er moet voldoende 

var1atie zijn tussen de bebouwmgen met verschillend 

aantal bouwlagen. Indien de 

bouwheer/pro]ectontwikkelaar kan aantonen dat op I 
I 

strateg1sche plaatsen m het studiegeb1ed, een of meer 

volumetr1sch accenten de ru1mtelijke kwaliteit van het 

geb1ed opwaardeert, kan de overhe1d mits motivermg 
I 

afwijken van het opgeheven max1mum aantal I 
bouwlagen. Dit volumetr1sch accent mag niet ger1cht 

I 

zijn op een loutere rendementverhogmg en mag met I 

Met strateg1sche plaatsen wordt bedoeld bvb aan de 

zijde van de Schelde, aan de zijde van de plemvormmg 

aan de kerk. 

Een specifieke ritmermg door accenten 1n een gevelfront 

kan oak als strateg1sch worden aanZTen. 
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van die aard zijn dat de algemene bouwhoogte van het 

geb1ed toeneemt 

Dakvorm 

De dakvorm 1s vrij. De dakvorm kan echter geen 

aanle1ding geven tot een supplementa1re bouwlaag 

boven het vermelde max1maal aantal bouwlagen. 

2.c. De niet-bebouwde delen 

De mr1chtingsstudie zal mee de publieke ru1mte en haar • 
samenstellende delen boven het meuwe mamveld (plemen, 

straten, promenade, doorgangen,... opnemen. De 

kwaliteit van deze openbare ru1mte wordt bepaald door de 

samenhang met de bebouwmg, kwalitatieve aansluiting op 

de randen en de mveaus van die randen, afw1sseling 

open/gesloten, bezonmng/beschaduwmg, doorz1chten, I 
mogelijke activiteiten en ammatie m het openbaar domem. \ 

De openbare parkeergelegenhe1d en de garages voor de 

woongelegenheden moeten op ondergrondse wijze 

georgamseerd worden. De openbare 

parkeergelegenheden geven steeds uit op de Scheldekam. 

I Boven de overdekkmg van deze parkmgs wordt het meuwe 

maatgevende maaJVeldmveau aangelegd. 

In de pro]ectzone moet een gesche1den cwculatie 

aangelegd worden voor ondergronds (gemotor1seerd) 

verkeer (z1e mdicatieve mritten parkeergelegenhe1d) en 

bovengronds Oangzaam) verkeer voor voetgangers en 

fietsers. 

\In de niet bebouwde delen 1s een beplanting verplicht op\ 

Toe7ichtinQ I ti7osotie 

De aanzetten van de verbmdingen zljn 1ndicatief op bet 

gratiscb plan aangedwd. 

De klemtoon van de groenaanleg moet gesitueerd zljn 

rand de mdicatieve aandwding van groen op bet 

gratiscb plan ten beboeve van een twn 10 bet 

bmnengebJed. In bet geval dat de naastgelegen zone 

voor groen en dekenlj een openbaar karakter krljgt 

toegewezen, kan een functionele en v1suele verbmding 

nagestreefd worden met de groenaanleg 1n pro)ectzone 
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{ mm1maal 50% van de met-bebouwde delefJ.-l De verharding 

[bedraagt max1maal So% van de met-bebouwde delen en] 

moet uitgl:j-yg[[J~oW5151eR d\~e!~P5~5sin~ Va'htcreische 
matermlen !:Joctol~di'"'"' ''- '-' ~~ i: ;. '"'O· I 

~ .• •~· ·f· n. I 

Projectzone 3-

1. Bestemming 

• Wonen 

• Handel, horeca 

• Kantoren, diensten 

• Plemen, toegangswegen, voetpaden, 

terrassen, waterpartijen en groen 

• Parkeergelegenhe1d 

Toelicbting I filosofie 

2. De hoogste aandacht moet geschonken worden aan de 

afwerkmg van de randen in de pro)ectzone_ De gebruikte 

mater~alen geven bij veroudermg geen degradatie van 

het estbetisch aspect. 

De beplantingspercentages bebben betrekkmg op bet 

gebeel van bet project, ongeacht het e1gendomskarakter 

(pr1vaat/openbaar) 

12. Inrichting 

_ het uitgesloten deei bij besliS,sing van ::!e 
Bebouwmg Bcot::ndigo Deputatie dd. l r.l [""'~-;~ 2~97 2.a. 

De max1male grondinname voor bovengrondse 

bebouwmg bedraagt 50%. Binnen deze percentages 

zijn de volumes vrij m te planten -m de aangedu1de 

zones. I De mr1chting moet rekemng houden met de 

bezonmng/schaduw van de zone en de kerk, en met de 

aanwez1ghe1d en schaal van bestaande 

De vermeldingen bovengrondse en ondergrondse 

rwmten en grondinname slaan respectievelijk op rwmten 

en grondinname onder en boven het meuwe maa1veld. 

De bebouwmg moet kwalitatieve en gedifferentieerde 

woontypolog1een ( verschillende groottes, verschillend 
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groenelementen en bebouwmg in de omgeving. Er I aantal kamers, duplexen, dakverdiep70gen, .. .) 

moet een mm1male afstand van 3m tot de grenzen van 1 aanwenden 70 een homogeen totaalbeeld. 

buurpercelen gerespecteerd worden. De De algemene aanleg en de mater~alen moeten bijdragen 

ondergrondse mname bedraagt max1maal lDDo/o tot een kwalitatieve begele1ding van de voetgangers en 

(parkeergarage). fietsers tussen Markt en Scheldekaa1. 

- Het aantal bouwlagen zal varieren tussen 2 en 4 Het project houdt rekemng met de schaal van Wetteren, 

bouwlagen vanaf het voorliggend maaJVeld.1 Minstens ' het geb1ed en de omliggende bebouw1ng. De 

(de helft van de vR~fl_rt's,tg)Jr,_-n~ 0~tb~Cf%§1is'S9Agcv ~r<~gestelde bebouwmg mag de bebouw70g van 70 de 

i bOUW]aqen hebben.n '- '~ non I ibtiAf'lrl ?. h ~l~?q_ .. lng ge/egen perce/en met 10 het gedrang brengen_ 

- De dakvorm 1s vrij. De dakvorm kan echter g.e.e.n 

aanle1ding geven tot een supplementa1re bouwlaag 

boven het vermelde max1maal aantal bouwlagen. 

2.b. Niet-bebouwde delen 

In de pro]ectzone moet een gesche1den c1rculatie 

aangelegd worden voor ondergronds (gemotor1seerd) 

verkeer (z1e mdicatieve mritten parkeergelegenhe1d) en 

bovengronds (langzaam) verkeer voor voetgangers en 

fietsers. 

I 
De openbare parkeergelegenhe1d en de garages voor de 

woongelegenheden moeten op ondergrondse wijze 

De connectie tussen de ondergrondse parkmg en de 

womngen kan verwezenlijkt worden door een mterne 

Clrculatie bmnen de parkmg en de bebouwmg 

De aanleg van deze zone moet bijdragen tot een 

kwalitatief waardevol straatbeeld (bmnengeb1ed, 

connectie met promenade). De 

geven bij veroudermg geen 

esthetisch aspect. 

gebruikte mater1alen 

degradatie van het 

georgamseerd worden. Zij moet samen met de I De hoogste aandacht moet geschonken worden aan de 

bovengrondse bebouwing ontworpen en uitgevoerd afwerkmg van de randen 1n de projectzone. 

worden. De openbare parkeergelegenheden worden 

steeds ontsloten vm de Scheldekaa1. 

Boven de overdekkmg van deze parkmgs wordt het meuwe 

maatgevende maaJVeldmveau aangelegd. 

lrn de met bebouwde delen 1s een beplanting verplicht opt 

het uitaesloten dee\ bij bes\issing van de 
Bestct~aigc Oeputatie dd. 2 5 t;_~:~.2~07 

De beplantingspercentages hebben betrekklng op het 

geheel van het project, ongeacht het e1gendomskarakter 

(pr1vaat/openbaar) 
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I mm1maal SOo/o van de met-bebouwde delen.l De verharding wt uitcesloten dee! bij besHssing van de 
j bedraagt max1maal SOo/o van de met-bebouwde delen en\ 

- . '' ·' 0 tr t; dd ') ,; ft!J'j~ fj~'~f('':' 
"""''"' '"''l:J" epu a 18 • 1. ,., i-:. __ .,,~_~__!;:t,<l.!JI 

moet uitgevoerd worden m duurzame en esthetische 

mater1alen. 

I 
Art 25 ZONE lf_OOR OPENBARE WEGENIS 

I 
I 1. Bestemming 

I 
Deze zone 1s bestemd voor gemotor1seerd, fietsers- en 

voetgangersverkeer 

2. Inr1chting 

De noodzakelijke mfrastructuur (waaronder ook de 

Scheldekaaibrug), voetpaden, n utsvoorz1emngen. 

groenaanleg en straat- en plemmeubilmr (en obJecten) 

worden mger1cht voor een efficiente verkeersafwikkeling. 

I 

I Art 
25.A INQICAIIEVE l:f_OOFQVEB_BI{IJ_Qlfi.G I 

VDQB ILQEIGANGEBS EN EIETSEBS I 
(eRQMENADE_JIIlN MARKLNilAB Si:HELDE_= I 
BBUG - lf_ERHDQG_D JAAGPAD LANGS QE 

SC.l:LELQE2 - INDICAIIEVE 

Pl EINAANDUIDTNG I 
1. Bestemming 

I Wandelweg en doorgang voor voetgangers en fietsers. 

I Ander verkeer 1s enkel ln zeer uitzonderlijke 
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Voorschritten 

omstandigheden toegelaten nl. voor noodsituaties. 

2. Inrichting 

De promenade tussen Markt/Schelde en het verhoogd 

Jaagpad langs de Schelde en mdicatief aangedu1d. Hun 

exacte locatie zal aangedU1d worden v1a een globale 

Toelichting I filosoffe 

Voor de mr1chting van de promenade worden volgende 

karakter1stieken voorgesteld: 

1 mrlChtingsstudie, gekoppeld aan de stedenbouwkundige 

aanvraag. 

• Gebroken z1chtlijnen voor graduele waarnemmg 

van het traJect tussen de Marktdreef en het 

verhoogd Jaagpad langs de Schelde 

De promenade tussen Markt en Schelde moet aan 

I 
volgende mm1mumcriterm voldoen: 

• Spel van tussenliggende klemere ple1ntjes + 
Inr1chtingen van publieke rwmte als verdeelrwmte 

voor bebouwmg 1n het pro]ectgeb1ed 

(bmnenstraten) 

I - De promenade (met uitzondermg van de brug over de I 
Scheldekaai) moet van bij de eerste fase van 

Hellende vlakken voor mogelljkheden voor zowel 

I 

I 

I 

proJectzone 1 deel uitmaken van de 
voetgangers- als fietsverkeer 

stedenbouwkundige aanvraag en van de uitvoermg der De promenade, de Scheldekaaibrug en het verhoogd 

werken. Bij de aanleg van het verhoogd ]aagpad langs 1 Jaagpad langs de Schelde moet een kwalitatieve 

de Schelde wordt de overbrugging over de wandelcJrcuit zljn tussen Markt en Schelde. Dit wordt 

Scheldekaa1 naar de promenade uitgevoerd. 

Het concept van de promenade moet gei"ntegreerd zijn 

m de totale mrichtingsstudie en moet de 

hoogteverschillen op kwalitatieve wijze mtegreren I 
tussen begin- (mveau kerk en mveau Marktdreef) - en i 
emdpunt (mveau verhoogd Jaagpad langs de Schelde). 

In het c1rcuit van de promenade zijn mmstens de 

mdicatieve plemaandu1ding van de Marktdreef en de I 
achterzijde van de kerk opgenomen. Naar aanle1ding 

van de mrlchtingsstudie en de stedenbouwkundige 

aanvraag zal een studie van de niveaus ter hoogte van 

aangetoond door maquettes of computers1mulaties. De 

gebruikte mater1alen geven bij veroudermg geen 

degradatie van het esthetisch aspect. 

De hoogte van het begmpunt 1s de Markt, de hoogte van 

het emdpunt 1s het verhoogd Jaagpad dat geconstrueerd 

wordt op de waterkeermuur langs de Schelde. Het 

mveau van de Marktdreef 75 lager dan het ntveau van de 

Markt. Aangez1en de promenade in voorname mate tach 

v1a deze straat zal bereikt kunnen worden moet de 

bebouw~ng en de aanleg zodamg zljn dat dit 

mveauverschil 1n het ontwero ooctenomen wordt. 
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Voorschriften \ Toelichting I filosofie 

de aansluiting met het verhoogd Jaagpad langs de !I mveauverschil m bet antwerp opgenomen wordt. 

Schelde, de techmsche haalbaarhe1d (brandweer, 

wateropvang, ... ) aantonen. Oit wandelc~rcuit moet een dwdelijk openbaar karakter 

hebben en frequent publiek gebruik van de verb1nding 

De openbare ru1mte met de promenade moet stimuleren. 

waardevolle doorz1chten b1eden doorheen de 

bebouwing r1chting Schelde; en vanaf de Schelde naar Oe promenade wordt zo ontwerpen dat m twee fasen 

de kerk met de toren als perspectivisch accent. 

De openbare ru1mte met de promenade 

bebouwing moeten conceptueel volledig op 

aansluiten. 

I 
en de 1 

I 
elkaar 

De promenade, Scheldekaaibrug, en het verhoogd I 
Jaagpad langs de Schelde moeten worden uitgevoerd 

1 m klemschalige, esthetische mater1alen, die tevens 

duurzaam in de tijd zijn. I 

Art 

De mm1male breedte bedraagt steeds 3m. Alleen palen 

en bijhor1gheden voor openbaar nut, namelijk voor de 

verlichting, s1gnalisatie, stedelijk meubilaw en , 

afbakemng zijn toegestaan. 

268 INDICA TIEVE SECUNOAIRE 

VERBINDINGEN VDOR VDETGANGERS EN 

EIETSERS I 

1. Bestemming 

Wandelweg en doorgang voor voetgangers en fietsers_ 

Ander verkeer 1s enkel m zeer uitzonderlijke 

kan gewerkt worden: eerste fase met ontworpen 

trappenpartij naar de ScheldekaaJ (in afwachting van de 

realisatie van het verhoogd )aagpad op de 

waterkeringmuur langs de Schelde; tweede fase met de 

Scheldekaaibrug naar bet verhoogd Jaagpad langsheen 

de Schelde. 

I 
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omstandigheden toegelaten nl. voor noodsituaties. 

2. Inrichting 

De verbmdingen voor fietsers en voetgangers zijn 

mdicatief aangedUJd. Hun exacte locatie zal aangedu1d I 
:t:~~~~0v~::~~d~~:baaaa~:;~:~~tingsplan, gekoppeld aan de I 

De vecbmdlogeo moeteo aao volgeode mioimumccltecia I, 

voldoen: 

- De hoogteverschillen tussen pro]ectzone 2 en zone I 
art. 2.2 moeten op conceptuele wijze geYntegreerd 

worden. Er 1s slecht 1 doorgang door de e behouden 

tummuur van de Dekenijtum toegestaan met een 

max1male breedte van 1.5m. 

De openbare ru1mte (verbmdingen) van het 

bmnengebied moet waardevolle doorz1chten b1eden 

doorheen de bebouwmg r1chting Schelde; en vanaf de 

Schelde naar de kerk met de toren als perspectiv1sch 

accent. 

De openbare ru1mte (verbmdingen) en de bebouwmg 

moeten conceptueel volledig op elkaar aansluiten. 

I 

Toe7ichting I filosofie 

Voor de mr1chting van de promenade worden volgende 

karakter1stieken voorgeste/d: 

• Gebroken Zlchtlijnen voor gradue/e waarnemmg 

van het tra;ect tussen de Marktdreef en het 

verhoogd ;aagpad /angs de Sche/de 

• Spe/ van tussenliggende k/emere p/emtjes + 

Inr1chtingen van publieke rwmte als verdeelrwmte 

voor bebouwmg m het pro;ectgeb1ed 

(bmnenstraten) 

• Hellende vlakken voor moge/ijkheden voor zowel 

voetgangers- a/s fietsverkeer 

De promenade, Scheldekaaibrug en het verhoogd 

Jaagpad moeten een kwalitatieve wandelroute vormen 

tussen Markt en Sche/de. Dit wordt aangetoond door 

maquettes of computers1mulaties. De gebruikte 

matenalen geven bij verouder1ng geen degradatie van 

het esthetisch aspect. 

De hoogte van het begmpunt is de Markt, de hoogte van 

het emdpunt 1s het verhoogd ;aagpad die geconstrueerd 
De openbare ru1mte (verbmdingen) moeten worden wordt op de waterkeermuur langs de Sche/de. Het 

uitgevoerd m klemschalig, esthetische mater1alen die mveau van de Marktdreef 15 Jager dan het mveau van de 
tevens duurzaam m de tijd zijn. Markt. Aangez1en de promenade 1n voorname mate tach 

v1a deze straat zal bereikt kunnen worden moet de 
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De max1male breedte bedraagt 2m. Alleen stedelijk 

meubilaw, palen en bijhor1gheden voor openbaar nut 

(verlichting, s1gnalisatie, stedelijk meubilmr, 

afbakemng, ... ) zijn toegestaan. 

Toelichting I filosofie 

bebouwmg en de aanleg zodamg zijn dat dit 

mveauverschil m het antwerp opgenomen wordt. 

Oit wandelcwcuit moet een dwdelijk openbaar karakter 

hebben en frequent publiek gebruik van de verb1nding 

I

. stimuleren. 

De promenade wordt zo ontwerpen dat m twee fasen 

I 

kan gewerkt worden: eerste fase met ontworpen 

trappenpartij naar de ScheldekaB1 (in afwachting van de 

realisatie van het verhoogd Jaagpad op de 

waterkermgmuur langs de Schelde); tweede fase met 

ontworpen overbruggmg van de Scheldekaa1 naar het 

verhoogd Jaagpad langs de Schelde. 


