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Samenvatting 

Het rivierpark Scheldevallei is een groot, aaneengesloten, samenhangend openruimtecomplex tussen Gent en 
Antwerpen dat als uniek groenblauwe lint de verstedelijkte Vlaamse ruit doorkruist. De vallei vervult een belangrijke 
landschappelijke functie door de aanwezigheid van een divers aanbod aan natuur- , landbouw- en bosgebieden, 
ankerplaatsen, relictzones en een bovenlokaal uitgeruste recreatieve infrastructuur. De riviervallei is 
structuurbepalend voor het buitengebied en zeer belangrijk voor de identiteit van de streek. Het gebied heeft 
hierdoor een hoge ecologische en toeristische potentie. 
 
Het rivierpark Scheldevallei heeft de ambitie om de open ruimte langsheen de Schelde te beschermen en te 
versterken tot een samenhangend netwerk en op termijn mogelijks uit te groeien tot een nationaal park op Vlaams 
niveau. Om hiertoe te komen is een bovenlokale en een geïntegreerde ruimtelijke gebiedsvisie noodzakelijk. In dit 
onderzoek werd in kaart gebracht wat belangrijke kansen zijn in de Scheldevallei, welke projecten er reeds lopen, 
en welke visies er vandaag al bestaan. Via desktoponderzoek, GIS analyse en interviews werd vertrokken van het 
bestaande ruimtelijk kader, van wat reeds op tafel ligt of in de nabije toekomst op het programma staat. 
 
Een landschapsgenese, een thematische analyse, een kaartenatlas en overzicht van projecten per deelgebied zijn 
het resultaat van dit onderzoek. De verschillende deelgebieden hebben elk hun eigen knelpunten, kansen en 
uitdagingen, maar er zijn ook een aantal belangrijke grote lijnen te trekken: 
 

1. Een blauwgroen landschap met unieke getijdennatuur:  

Er zijn belangrijke en grote natuurkernen aanwezig langsheen de Schelde, van Antwerpen tot Gent. De 

unieke watergebonden getijdennatuur is een belangrijke troef van de streek en de vallei wordt gekenmerkt 

door een opeenvolging van robuuste natuurclusters, verbindings- en verwevingsgebieden. Er ligt echter 

nog een grote opgave om (verdere) versnippering tegen te gaan, de bestaande natuurkernen effectief te 

verbinden tot een nog grotere natuurcluster en de functie van de vallei als klimaatbuffer verder te 

versterken. De Schelde is hierbij niet alleen belangrijk als buffer in kader van de 

overstromingsproblematiek. De analyse van de deelgebieden toont aan dat ook droogte een steeds 

belangrijker knelpunt wordt en ook hierrond in de toekomst meer actie moet worden ondernomen. 

2. Een snoer van authentieke belevingen aan het water.  

De Scheldevallei heeft een hoge erfgoedwaarde met tal van relicten die het landschap typeren en die een 

authentieke beleving mogelijk maken (bv. zoals oude meanders, turfputten, wielen, kastelen en 

kasteelparken, steenbakkerijen, getijdemolens, pittoreske dorpen met waterfronten, nautisch erfgoed, 

enz …). Uit de analyse is het ook duidelijk dat het niet ontbreekt aan initiatieven en ideeën om de 

beleefbaarheid van de Schelde te verhogen, de verbinding met en beleving van water te versterken en de 

geschiedenis van de streek en de verhalen van de vallei te ontsluiten. De grote uitdaging hier is om hier 

nog meer samenhang in te krijgen en een verhaal te vertellen dat verwondert en (toekomstige) bezoekers 

van het rivierpark aanspreekt.  

3. Een selectief ontsloten rust- en verblijfsgebied. 

 De Scheldevallei wordt gewaardeerd om de ademruimte, de rust, de stilte en het groen. Naar Vlaamse 

normen is de vallei een gezonde omgeving en opvallend rijk aan open ruimte. De vallei en vooral de groene 

hotspots vormen dan ook een belangrijke attractiepool voor zachte recreatie. Om hier ten volle van te 

kunnen genieten met respect voor de natuurwaarden, zijn een slimme ontsluiting en verblijfscapaciteit 

belangrijke aandachtspunten. Een verder uitgewerkt en gedifferentieerde ontsluiting is nodig, aangepast 

aan de juiste doelgroepen (met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren), met diverse 

onthaalpunten en met oog voor de verschillende ontsluitingsmodi (auto, openbaar vervoer, langzaam 

verkeer, transport over water…). Hierdoor kunnen bezoekers intuïtief de streek verkennen. Er is al een 
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uitgebreid recreatienetwerk aanwezig waarop kan worden aangehaakt. De kilometerslange dijken zijn 

uitermate geschikt om te fietsen. De waterbus en de veren bieden mogelijkheden voor verplaatsing over 

het water. Steden en knooppunten zoals Antwerpen, Gent, Dendermonde, Lokeren, Temse, Wetteren, 

Hamme, kunnen fungeren als uitvalsbasis voor het rivierpark. 

De ruimtelijke analyse vormde de basis om – ondersteund door twee workshops met stakeholders – een 
samenhangende visie te ontwikkelen voor het Rivierpark. Deze visie is opgebouwd rond 3 pijlers: 
 

Pijler 1: Verwilderen en verweven: De Schelde is de ruggengraat in een opeenvolging van robuuste 
natuurclusters met ondersteunende verbindings- en verwevingsgebieden en groene stapstenen die het 
mogelijk maken de continuïteit van de Scheldevallei te garanderen 
 

 
Pijler 2: Verwonderen met verhalen: De combinatie van unieke valleilandschappen en natuurclusters 
verspreid over het gebied, in combinatie met een diversiteit aan culturele en watergebonden plekken en 
relicten vormen tot op heden een onderontwikkelde troef om in de toekomst op in te zetten. 
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Pijler 3: Intuïtief verkennen: De Scheldevallei wordt selectief ontsloten, en dit voor verschillende 
vervoersmodi en rekening houdend met de draagkracht van het gebied. Doel is om naar een intuïtieve en 
gedifferentieerde ontsluiting toe te werken. Onderstaande figuur geeft de belangrijkste dynamieken van 
deze ontsluiting weer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ontsluiting via de grote steden 
(Antwerpen en Gent), de scharniersteden, regionale en lokale toegangspoorten.  

 

 

 
 
De visie met de 3 pijlers vertaalt zich uiteindelijk naar een actieprogramma, waarbinnen strategische acties voor de 

vallei naar voor worden geschoven. Ook wordt in het actieprogramma de link gelegd naar de reeds lopende en 

geplande projecten en worden een aantal hefboomprojecten voorgesteld. Onderstaande figuur vat het 

actieprogramma op hoofdlijnen samen. Het actieprogramma vormt, samen met de visie en de inzichten uit de 

analyse, een vertrekbasis voor de verdere realisatie van de visie van het Rivierpark Scheldevallei.  
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 Inleiding  

Het Rivierpark Scheldevallei is een groot, aaneengesloten, samenhangend openruimtecomplex tussen Gent en 
Antwerpen dat als uniek groenblauwe lint de verstedelijkte Vlaamse ruit doorkruist. De vallei vervult een belangrijke 
landschappelijke functie door de aanwezigheid van een divers aanbod aan natuur- , landbouw- en bosgebieden, 
ankerplaatsen, relictzones en een bovenlokaal uitgeruste recreatieve infrastructuur. Samen met haar vele 
stakeholders is de riviervallei van de Schelde structuurbepalend voor het buitengebied en zeer belangrijk voor de 
identiteit van de streek. Het gebied heeft hierdoor een hoge ecologische en toeristische potentie, maar de 
concentratie van al deze verschillende elementen zorgt tegelijkertijd ook voor complexe interacties tussen 
verschillende ruimtelijke componenten met elk hun waardevolle functies. 
 
Het Rivierpark Scheldevallei heeft de ambitie om de open ruimte langsheen de Schelde te beschermen en te 
versterken tot een samenhangend netwerk en op termijn mogelijks uit te groeien tot een nationaal park op Vlaams 
niveau. Belangrijke projecten zoals het Sigmaplan met zijn bijzondere (estuariene) natuur en het strategisch project 
‘Op weg naar een Rivierpark Scheldevallei (Schelde sterk merk)’ vormen hier vandaag reeds de ruggengraat voor. 
Toch is het Rivierpark Scheldevallei, dat zich uitstrekt over meerdere gemeenten, steden en 2 provincies, te groot 
voor een doorgedreven lokale samenwerking en wordt er geijverd naar een geïntegreerde, bovenlokale en 
gedragen visie.  
 
Deze studie werkt een bovenlokale en geïntegreerde ruimtelijke visie voor het Rivierpark Scheldevallei uit en 
geeft antwoord op volgende vragen: Wat is momenteel reeds aanwezig in de Scheldevallei? Hoe wordt de 
ruimtelijke gebiedsvisie vandaag al gedefinieerd? Wat ontbreekt nog en wat is er nodig om de gebiedsvisie te 
realiseren? Er is dus geen nieuwe visie geformuleerd, maar er werd via desktoponderzoek, GIS analyse en interviews 
vertrokken van het bestaande ruimtelijk kader, van wat reeds op tafel ligt of in de nabije toekomst op het 
programma staat.  
 
Resultaat van deze analyse is in eerste instantie een landschapsgenese (zie H2) een kaartenatlas en een overzicht 
van bestaande plannen, visies, projecten, kansen en knelpunten per deelgebied (zie H3). Hierbij worden ook 
mogelijke nieuwe kansen en gemiste uitdagingen geïdentificeerd die kunnen leiden tot een sterker 
openruimteverhaal. Deze ruimtelijke analyse vormt de basis om vervolgens – ondersteund door twee workshops 
met stakeholders – een samenhangende visie te ontwikkelen. De geïntegreerde visie omvat enerzijds een 
objectieve en logische aanzet van contour en grenzen voor het gehele gebied. Anderzijds worden drie strategische 
pijlers geformuleerd die de rode draad en kapstok vormen voor (toekomstige) acties in het Rivierpark (zie H4). De 
acties worden gebundeld in een actieprogramma (zie H5). 
 
 
 
 

 

Figuur 1: Workflow van de studie en verwijzing naar de respectievelijke hoofdstukken in dit rapport 
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 Landschapsgenese van de Scheldevallei 

Meer dan twee miljoen jaar geleden, tijdens het Tertiair, was Vlaanderen onderhevig aan een relatief warm klimaat 

en continu bedekt door zee. In bepaalde periodes was de zee ondiep en dan weer dieper. Tijdens een ondiepe zee 

werden op de bodem meer zandlagen afgezet en tijdens een diepere zee kleilagen. 

In dit tijdperk werden ook de Alpen gevormd. Het Europese en Euraziatische continent schoven naar elkaar toe, 

hetgeen impact had op het reliëf tot in Vlaanderen: de horizontale zand- en kleilagen in België gingen schuiner 

liggen en naar beneden hellen in noordelijke richting (Figuur 2). Aan het einde van het Tertiair, na een geleidelijke 

daling van de zeespiegel en opheffing van het land, trok de zee zich terug en kwam Vlaanderen droog te liggen. 

 

 

Figuur 2: Zand- en kleiafzettingen in de Scheldevallei (Provincie Zeeland, 2020) 

 

Het Quartair kende een afwisseling van koude en gematigde perioden, respectievelijk glacialen en interglacialen. 

Tijdens de glacialen was er een wereldwijde temperatuurdaling waardoor de Noordelijke streken bedolven werden 

onder duizenden meter dikke ijskappen. Dit zorgde voor een verdere daling van de zeespiegel, meer dan 100m lager 

dan de huidige. Omwille van het koude klimaat en deze lage zeespiegelstand trok de zee zich verder terug. Op land 

ontstonden rivieren die de helling van oude lagen in noordelijke richting volgden en langzaam hun weg naar de 

Oernoordzee vonden. Zo ontstond de voorloper van de Schelde (Figuur 3, punt 1). In België heerste er op dat 

moment een toendraklimaat. Erosiepuin, dat voornamelijk bestond uit zandmateriaal, vulde rivierdalen weer op na 

insnijding. Het zand werd opgewaaid en buiten de dalen in een dun zanddek afgezet. De glaciale periode werd 

telkens gevolgd door een interglaciale. De warmere temperaturen zorgden voor het smelten van de ijskappen en 

een stijging van de zeespiegel. Deze stijging, een gunstiger klimaat en dichtere vegetatie veroorzaakten een verdere 

opvulling van de riviervalleien met klei- en veensedimenten. 

De afwisseling van glaciale en interglaciale perioden in het Quartair vormde de Vlaamse Vallei (Figuur 3, punt 4). 

Een groot rivierdal dat zich uitstrekte ten noorden van Gent, met diepe uitlopers in de huidige rivierdalen van het 

Scheldebekken. De afwatering van het Scheldebekken veranderde bovendien van een noord-noordoostelijke 

richting naar een noordwestwaartse richting. Het water van het Scheldebekken werd op dat moment via een breed 

dal ten noorden van Gent afgevoerd en niet langs Antwerpen zoals nu (Figuur 3, punt 2).  

Door de afwisselende glacialen werd de Vlaamse Vallei telkens uitgeschuurd. De oude, kleiige lagen uit het Tertiair 

die door de vorming van de Alpen scheef waren te komen liggen, kwamen opnieuw aan het oppervlak. Hierdoor 

ontstonden asymmetrische reliëfverschillen, cuesta’s genoemd. Het verschil in erosiegevoeligheid tussen zand en 

klei leidde tot een scherp gedefinieerd cuestafront tussen Waasmunster en Rupelmonde (Figuur 3, punt 5). 
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Figuur 3: Hoofdlijnen van de Laat-Tertiaire en Quartaire evolutie van het rivierennet in het Scheldebekken.  Stroomrichting van 
het Laat-Tertiair tot Midden-Pleistoceen (1), stroomrichting van het Saaliaan tot einde Weichseliaan (2), stroomrichting vanaf 
eind Weichseliaan (3), Vlaamse vallei (4) en cuesta’s (5) (Bourgeois et al., 2001). 
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Figuur 4: Vorming van de Vlaamse Vallei (GeoloGIS van vakgroep Geografie, Universiteit Gent, z.d.) 

 

Tijdens de laatste fase van het Weichseliaan (30.000 tot 15.500 jaar geleden) was het plantendek onvoldoende dicht 

bedekt om landoppervlak te beschermen tegen erosie. De Schelde was daardoor een vlechtende rivier met 

meerdere kleine geulen die steeds van bedding veranderden. De beddingen doorsneden elkaar, de geulen waren 

ondiep en breed en het opvulmateriaal zandig. Door de schaarse vegetatie en de relatief lage grondwaterstand 

werden de zandige riviersedimenten door wind opgewaaid en afgezet als een laag dekzand over grote delen van 

het landschap. Het aanwezige zand vormde langzaamaan dekzandruggen. Een van deze is de zandrug van 

Maldegem tot Stekene (Figuur 5). Het brede dal van de Vlaamse Vallei werd ten noorden van Gent geleidelijk 

afgedamd door deze zandrug. De Schelde boog daardoor af in noordoostelijke richting en brak door ter hoogte van 
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Hoboken, in wat nu het ‘doorbraakdal van Hoboken’ wordt genoemd. De Schelde stroomde vanaf dan niet meer 

ten noorden van Gent, maar tussen Gent en Rupelmonde in oostelijke richting en mondde uit ten noorden van 

Antwerpen (Figuur 3, punt 3). Hierbij werden de lijnen van het huidige riviernet gevormd. Achter het dekzand 

Maldegem-Stekene ontstond door de afdamming van de Schelde een groot zoetwatermeer, de 

Moervaartdepressie. Jaar na jaar werden laagjes sediment en plantenresten op de bodem van het meer afgezet. 

Het meer werd daardoor langzaamaan ondieper. 

 

 

Figuur 5: Dekzandrug Maldegem-Stekene (Zwinstreek, z.d.) 

 

In het begin van het Laatglaciaal evolueerde de Schelde van een vlechtende naar een meanderende bedding. De 

oorzaak daarvan was een milder klimaat en een toename in de plantengroei, waardoor er een afname in erosie 

plaatsvond. In deze periode ontstonden meanders tussen Gent en Dendermonde, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van 

de Donk en de Damvallei. Meanderende rivieren hebben een vaste bedding en stromen rustig en in wijde bochten 

(meanders) door het landschap. Ook het Holoceen kende een milder klimaat waarbij de vegetatie verdichtte tot 

bos. De Moervaart droogde daardoor langzaam op en verlandde. 

4.500 jaar geleden werden de eerste menselijke invloeden voelbaar. Bossen werden steeds meer gerooid en 

maakten plaats voor akker-, gras- en heidevelden. Hierdoor namen afspoeling en bodemerosie in de Scheldevallei 

toe, en veroorzaakten een verhoogde afvoer en sedimentlading in de rivier. Ook sedimenten uit zijdalen werden 

aangevoerd, waardoor de Scheldebedding niet alleen breder werd, maar ook hoger kwam te liggen. Door de 

ophoping van afgestorven plantenresten werden veenpakketten gevormd, die ten tijde van de Romeinen een dikte 

van 1 à 2m hadden. Deze lagen werden door de getijdenwerking vervolgens overdekt met een kleipakket en daarna 

opnieuw door een veenlaag. Gedroogd veen is bruikbaar als brandstof (turf).  Op de vele plekken waar er veen werd 

ontgonnen zijn er nog steeds turfputten zichtbaar. Om het land bovendien ook beschikbaar te maken voor 

landbouw begonnen boeren het veen te ontwateren door smalle greppeltjes te graven. Door de ontwatering 

compacteerde het veen en kwam het bodemniveau lager te liggen. Hierdoor kon het zeewater bij storm het land 

steeds makkelijker binnendringen. 

Enkele eeuwen geleden nam de mariene invloed toe en werd de beschermende kustbarrière doorbroken. Hierdoor 

ontstonden enkele nieuwe kleine zeegaten, en bestaande zeegaten en getijdengeulen werden breder. Door die 

vergroting van zeegaten nam de getijdenwerking in de Schelde toe. Vooral in de 16e eeuw was deze sterk voelbaar. 

Dit tijverschil zorgde voor een stijging in het tijdebiet en in de stroomsnelheid bij eb en vloed. Hierdoor vond er een 
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sterke erosie plaats en de bedding werd steeds verder uitgediept en verbreed. Dit is onder andere zichtbaar in 

Temse. Daar is de Schelde 10m diep en 250m breed. Als oplossing voor de overstromingen door de tijverschillen 

werden dijken herhaaldelijk verhoogd. Maar door het ontwateren van veen en het weggraven voor zout- en 

brandstofwinning, vonden er toch nog overstromingen plaats. 

Vanaf eind 19e/begin 20e eeuw werden een groot aantal meanders langsheen de Schelde kunstmatig afgesneden 

en werd de Scheldebedding rechtgetrokken voor een betere bevaarbaarheid. De laatste 50 jaar wordt de rivier sterk 

beïnvloed door baggerwerken. Dit kent ook een aantal problemen. Zo zorgt het verdiepen van de Scheldebedding 

ervoor dat de getijgolf makkelijker het estuarium kan binnendringen. De gemiddelde hoogwaterstand en dus ook 

overstromingsgevaar nemen toe. Na hevige overstromingen in 1976 die zorgden voor aanzienlijke materiële schade 

en menselijk leed, werd het Sigmaplan opgesteld, een ambitieus plan dat de in 1977 gelanceerd werd. Er werd 

ingezet op het verhogen en verstevigen van de dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de 

riviervalleien. Zo’n gebieden kunnen op een gecontroleerde manier overtollig rivierwater opvangen. Aangezien het 

Sigmaplan heeft voorzien om de meeste van deze gecontroleerde overstromingsgebieden tegelijk in te richten als 

waterrijke natuurgebieden (waarvan een gedeelte estuarien), ontstaat een erg gevarieerd landschap van zowel 

getijgebonden als niet getijgebonden valleilandschappen, die soms refereren naar verschillende momenten in de 

ontstaansgeschiedenis van de Scheldevallei. Het geactualiseerd Sigmaplan zal ook de komende 10 jaar nog in volle 

uitvoering zijn. Naast waterveiligheid en natuurontwikkeling heeft het plan ook oog voor de ontwikkeling van 

recreatie en lokale economische functies. 
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 Gebiedsanalyse  

Dit hoofdstuk omvat in eerste instantie een thematische analyse van de volgende thema’s: water, open ruimte, 

gezondheid, nederzettingsstructuren, bedrijvigheid, mobiliteit, erfgoed en toerisme, landschapselementen. Daarna 

wordt meer in detail ingegaan op de lopende plannen en projecten, kansen en knelpunten per deelgebied. De 

belangrijkste conclusies worden samengevat, als aanzet voor de gebiedsanalyse (Hoofdstuk 4). 

Voor meer achtergrondinformatie bij de analyse verwijzen we ook naar de kaartenatlas in bijlage 1 en de verslagen 

van de diepte-interviews en de workshops in bijlage 2 en 3. 

 Thematische analyse  

 Klimaatverandering: overstromingen, droogte en hitte 

Het Rivierpark Scheldevallei strekt zich uit tussen Gent en Antwerpen en ligt in het stroomgebied van de Schelde en 

haar bijrivieren de Durme, de Rupel en de Dender. Vanaf de monding tot aan de sluizen in Gent is de Schelde 

onderhevig aan getijdenwerking en wordt daarom ook de Zeeschelde genoemd. De getijden vormen een harde 

grens voor de Scheldevallei ter hoogte van Lokeren en de Dender en Dijle monding, waar sluizen de getijdenwerking 

temperen (Figuur 6). De grens is iets diffuser in de richting van de Grote en Kleine Nete. Het hoogteverschil tussen 

de hoogwater- en laagwaterstand varieert van ongeveer 4m bij de monding in Vlissingen tot meer dan 5m bij Sint-

Amands, en neemt verder af tot ongeveer 2m bij Gent waar verdere getijdenwerking wordt tegengehouden. Nabij 

de Durmemonding bereikt de Schelde haar hoogste waterpeil (De milieuboot.be). Door de lage hoogteligging van 

de Scheldepolders ten opzichte van de zeespiegel en de getijdewerking, zijn grote gedeelten van de Scheldevallei 

van nature overstroombaar gebied (Figuur 7). De grootte van deze gebieden neemt stroomopwaarts af.  

 

 

Figuur 6: De Zeeschelde en haar bijrivieren (De milieuboot.be) 

https://milieuboot.be/downloads/sleeptouw-kleur/werkbl-9-VERENIG_Schellebelle-Dendermonde_PRINT.pdf
https://milieuboot.be/downloads/sleeptouw-kleur/werkbl-9-VERENIG_Schellebelle-Dendermonde_PRINT.pdf
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Omwille van de grote overstromingen in de winter van 1976 in het Zeescheldebekken, werd het Sigmaplan 

opgesteld dat vervolgens in 2005 werd herbekeken en geactualiseerd1. In het kader hiervan werken de Vlaamse 

Waterweg en het Agentschap van Natuur en Bos momenteel aan de uitvoering van het plan. Hiervoor worden onder 

andere de bestaande dijken verhoogd, ringdijken gebouwd en gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) en 

gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GOG-GGG’s) ingericht. Er werden ook 

reservegebieden aangeduid, mocht omwille van de toekomstige klimaatveranderingen de huidige geplande 

inrichting van overstromingsgebieden niet volstaan2.  

Naast de Zeeschelde en haar zijrivieren behoort ook de Vlietvallei op het grondgebied van Puurs – Sint-Amands tot 

het stroomgebied van het Benedenscheldebekken. Deze voormalige getijdenrivier is thans afgesneden van het 

Zeescheldebekken, maar was in 1976 het centrum van een dijkdoorbraak en grootschalige overstromingen te 

Ruisbroek door een stormvloed op de Schelde, en zodoende mede de aanleiding voor het Sigmaplan. 

 

 

Figuur 7: Van nature overstroombare gebieden (zie kaartenatlas) 

 

Door de herhaaldelijke overstromingen van de Schelde, wordt de Scheldevallei gekenmerkt door deposities van 

alluviale (zware) klei. Hierdoor heeft het gebied een hoge potentie om water vast te houden. De Sigmagebieden 

kunnen hiervoor als hotspots dienen. De hoge waterretentie is karakteristiek voor de vallei in vergelijking met de 

 

1 ‘De focus ligt op dit moment op de verdere actualisatie van de sigmagebieden die nog gerealiseerd moeten worden, er loopt momenteel wel 
een studie aan de KU Leuven waarbij de effecten van de toekomstige zeespiegelstijging en de droogteproblematiek worden onderzocht’ (Diepte-
interview Vlaamse Waterweg) 
2 In de reservegebieden is er op korte termijn nog niets gepland, behalve dan om deze gebieden te vrijwaren van andere vormen van 
ruimtebeslag (Diepte-interview Vlaamse Waterweg) 
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omliggende regio’s. De Rupelstreek is omwille van zijn hoge verstedelijkingsgraad hier een uitzondering op. Deze 

kleibodems (d.w.z. de ‘Boomse klei’) bevinden zich hier op enkele meters diepte en heeft dus een andere 

ontstaansgeschiedenis dan de rest van de Scheldevallei. Ondanks het feit dat de waterretentie opmerkelijk hoog is 

in vergelijking met de omliggende gebieden zorgt de klei er ook voor dat de infiltratiecapaciteit van de bodem daalt.  

 

 

Figuur 8:  Link tussen de bodemeigenschappen, waterinfiltratie en waterretentie in de Scheldevallei (zie kaartenatlas) 

 

Niet alleen vandaag is de Scheldevallei belangrijk als buffer in het beheer van overstromingen. In de toekomst zal 

dit minstens zo belangrijk zijn.  Door klimaatverandering met nattere winters en intensere neerslag kunnen er vaker 

overstromingen voorkomen, ook op plaatsen die tot nog toe niet overstroomden. Meer gebouwen en kwetsbare 

instellingen kunnen dan overstromen. 
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Figuur 9: Toename overstromingsgevaar van kwetsbare instellingen (hoog impactscenario 2100, VMM klimaatportaal) 

 

 

Figuur 10: synthesekaart potentieel aanbod ‘regulatie overstromingsrisico’ met ‘hoge en hoogste levering’ in de Scheldevallei  

Behalve overstromingsrisico’s zijn ook hitte en droogte vandaag al duidelijke problematieken die ten gevolge van 

klimaatverandering nog verder zullen toenemen. De Scheldevallei vormt een belangrijke buffer tegen droogte en 

kent ook zelf een belangrijk risico van verdroging in de toekomst (o.a. ter hoogte van Bornem, Berlare en de 

Vlietvallei). Lagere peilen en afvoeren in de waterlopen hebben verhoogde watertemperaturen, lage(re) 

zuurstofconcentraties, hogere concentraties aan polluenten en zouten, een verminderde werking van 

visdoorgangen, droogval, enz. tot gevolg. Ook de kans op acute ecologische problemen zoals vissterfte, 

(blauw)algenbloei, botulisme, ... neemt toe en er zijn hogere risico’s voor bijvoorbeeld de gezondheid en 

landbouwoogst. Het versterken en bestendigen van de vallei (door maatregelen zoals vernatten van polders, 

creëren van natte natuur zoals wetlands en moerasbossen, versterken van beekvalleien, peilbeheer in 

landbouwgebieden, enz …)  zal nodig zijn om in te spelen op de verwachte effecten van verdroging.  
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Figuur 11: droogtegevoeligheid van de bodem (hoog impactscenario 2100, VMM klimaatportaal) 

Er is in het algemeen een belangrijke impact te verwachten van de effecten van klimaatverandering op het 

ecosysteem van de Zeeschelde. Het “klimaatadaptatieplan voor estuariene natuur in de Zeeschelde” (INBO, 2019) 

brengt de klimaatgevoeligheid van de Zeeschelde in kaart en identificeert mogelijke maatregelen voor 

klimaatadaptatie van de estuariene natuur. Temperatuurstijging, zeespiegelstijging en veranderende 

neerslagpatronen zorgen voor tal van responsen die gaan resulteren in veranderingen in het ecosysteem, de 

habitats en de aanwezige biodiversiteit. Belangrijke effecten die te verwachten zijn, zijn o.a. erosie, ophoging, 

saliniteitsveranderingen, verdroging, wijzigingen van de nutriënenbalans, opschuiving van leefgebieden, populatie 

fluctuaties, exoten. In de potentiële shift van vegetatietypes is een extra risico te verwachten voor de kwelgebonden 

vegetatietypes omwille van het effect van brak water bij terugkerende overstromingsevents (nl. een shift van 

kwelgebonden types naar overstromingsgebonden types).  

Het klimaatadaptatieplan schuift verschillende maatregelen naar voor en benadrukt de ruimtelijke verschillen in 

het Zeeschelde-estuarium in gevoeligheid voor effecten van klimaatverandering. 

 

Figuur 12: klimaatadaptieve maatregelen voor estuariene natuur in de Zeeschelde (INBO, 2019) 
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De Scheldevallei is zeer belangrijk en zal in de toekomst nog belangrijker worden als verkoelend watersysteem voor 

de omliggende steden en dorpen (zie onderstaande figuur vanuit het klimaatportaal VMM). Overdag, en nog vaker 

’s nachts, stijgt de temperatuur in de steden boven de gezondheidsdrempels van respectievelijk 29,6°C en 18,2°C 

uit. Hoe groter de stad, hoe groter het effect. Onder het huidige klimaat hebben we in Vlaanderen gemiddeld 4 

hittegolfdagen per jaar. Bij het hoge-impactklimaatscenario kan dit oplopen naar gemiddeld 50 hittegolfdagen in 

een jaar in Vlaanderen.  

 

Figuur 13: visualisatie van de hittegolfgraaddagen (= een maat voor de hittestress waaraan inwoners worden blootgesteld, hoog 
impact scenario 2100, VMM klimaatportaal) 

 Openruimte landschap 

De Scheldevallei is een groot openruimte landschap, met afwaarts van Rupelmonde een sterke afbakening tussen 
open ruimte door bebouwing (linkeroever) en industrie (rechteroever), een omvangrijke cluster aaneengesloten 
natuur- en bosgebied in het centrale deel van de vallei, en een afwisseling tussen natuur- en landbouwclusters in 
de opwaartse delen van de Zeeschelde en Durme. 
 
De omgeving in de nabijheid van de Zeeschelde, Durme en Rupel vormt een uniek traditioneel landschap en een 
ecoregio (respectievelijk ‘Scheldebekken met getijden’ en ‘ecoregio van de polders en de getijdenschelde’). Zowel 
de Moervaart als de Dendervallei vallen hier omwille van de afwezigheid van getijden niet onder. 
 
 

 

Figuur 14: Traditionele landschappen (links, kaartenaltas n°10), Ecoregio's (rechts, kaartenaltas n°11). 
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De getijdewerking, de aanlevering van grote hoeveelheden zand en slib en de combinatie van zoet- en zoutwater 
zorgen voor een unieke leefomgeving en de aanwezigheid van typerende natte (estuariene) natuur en wetlands 
waardoor de Scheldevallei wordt gekenmerkt door een divers aanbod aan verschillende natuurtypes.  
 
In de Scheldevallei is al een groot aandeel aan zeer waardevolle (natuur)gebieden aanwezig en de natuurwaarden 
in de Schelde en de aangrenzende polders kennen vandaag doorgaans reeds een hoge mate van bescherming door 
de afbakening van de Europees beschermde Natura200-gebieden en het Vlaams Ecologisch Netwerk. Afwaarts 
Kruibeke, tussen Dendermonde en Berlare, en opwaarts Wetteren is dit opmerkelijk minder het geval. Bovendien 
zijn er ook waardevolle openruimte landschappen die niet juridisch verankerd zijn, waardoor ze blootgesteld zijn 
aan diverse vormen van landschappelijke druk (verstedelijking, verpaarding, vertuining, …). Ter hoogte van Hamme 
en het gebied tussen Schoonaarde en Dendermonde kunnen bijvoorbeeld zulke missing links worden gelokaliseerd 
(Figuur 15).  
 
Momenteel vormen de waardevolle (natuur)gebieden nog geen volledig aaneengesloten snoer, de realisatie van de 
Sigmagebieden is alvast een hele belangrijke stap om dit verder te kunnen realiseren. Het Sigmaplan zorgt 
bovendien ook voor connectiviteit tussen de rivier en de vallei wat voor de dispersie van fauna en flora van vitaal 
belang is. 
 
 

 
Figuur 15: Feitelijke natuurgebieden volgens de biologische waarderingskaart (zie Kaartenatlas) 

 
Estuariene natuur 

Een uniek en dynamisch getijdenlandschap 

Estuaria in het algemeen en het Schelde-estuarium in het bijzonder zijn uitgesproken gradiëntmilieus. Zo kan men 

in de lengteas van de Schelde zoute, brakke en zoete zones onderscheiden. Typerend voor de Schelde en uniek in 

Europa is dat het getij er hier in slaagt om ver landinwaarts – 170 km - door te dringen, geflankeerd door een enorme 

zoetwater-getijdenzone van meer dan 70 km lang.  
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Estuariene natuur komt voor op lagergelegen oevers die onder invloed van getijden periodiek worden overspoeld 

met water. In het Zeescheldebekken gaat het om een gradiënt van brak tot zoet water. Zoet en zout zijn twee 

verschillende werelden, met radicaal verschillende habitats. Waar brakke milieus boomloos zijn, zijn de 

zoetwatergetijdengebieden een mozaïek van rietzones, biezenvelden en wilgenvloedbossen die op de hoogste 

delen overgaan in zachthoutooibossen. Ook onder water reflecteert die habitatdiversiteit zich in de aanwezigheid 

van verschillende visgemeenschappen, zeker nu de waterkwaliteit sterk is verbeterd. Dit alles maakt van de 

Scheldevallei een zeer structuurrijk, dynamisch getijdenlandschap. Slikken worden tweemaal per dag overspoeld 

bij elke vloed, schorren overstromen enkel bij springtij. In de Scheldevallei vormen slikken en schorren een smalle 

band langsheen de gehele Schelde (Figuur 17). Het getijdenlandschap is een uniek kenmerk van het rivierpark. Door 

de realisatie van de Sigmawerken zal het aandeel aan estuariene natuur in de Scheldevallei aanzienlijk toenemen. 

Dit is vooral ter hoogte van Kruibeke, Temse, in het afwaartse deel van de Durmevallei en ter hoogte van Hamme 

en Dendermonde het geval, maar loopt door tot aan Gent. 

Hoe dynamisch en ‘natuurlijk’ dit natuurtype ook oogt, de menselijke impact op dit riviersysteem is bijzonder groot 

en heeft de draagkracht van het Schelde-ecosysteem duidelijk overschreden. Met het Sigmaplan ligt er echter een 

traject voor om dit deels te herstellen. Daarbij wordt ingezet op zowel het functionele luik als op een herstel van de 

habitats en typische soorten. Tussen 2005 en 2030 moet dit leiden tot ongeveer 2.000 ha extra slik en schor in dit 

gebied. De uitdagingen die moeten worden getackeld zijn echter niet gering. 

 

 
Figuur 16 - Schelde-estuarium met weergave van de Zeeschelde van de grens met Nederland tot in Gent en situering van de 
saliniteitszones 
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Hydromorfologische processen: sedimentatie - erosie - schorvorming/successie 
 
Menselijke ingrepen zoals inpolderingen, rechttrekkingen en verruiming van de vaargeul hebben een ingrijpende 
impact gehad op de hydro- en morfodynamische processen van het estuarium: Globaal genomen is de Schelde met 
de tijd dynamischer geworden. Het gemiddelde hoogwaterpeil is de voorbije 150 jaar over het volledige estuarium 
gestegen met 1 tot 1.5 m, met grote en stijgende verschillen tussen eb en vloed. 
 
De schorren zijn gelukkig niet ‘verdronken’ door deze stijgende hoogwaters maar zijn mee kunnen groeien. De 
Schelde heeft immers hoge sedimentgehaltes waardoor afzetting en ophoging van de schorren gelijke tred kon 
houden. Minpunt is echter dat de helling tussen de vaargeul en het schor op veel plaats flink steiler is geworden. 
Dit veroorzaakt, in combinatie met een verhoogde getijenergie, erosie van schor, slik en ondiepe subtidale zones 
en zorgt voor bijkomend habitatverlies en het ontstaan van ‘schorkliffen’. 
 
Om deze evolutie te counteren zijn en worden er in het kader van het Sigmaplan ontpolderingen uitgevoerd die dit 
getijdenverschil verminderen en waar de schorontwikkeling opnieuw kan starten. Op deze wijze ontstaat in een 
goed functionerend estuarium een dynamisch evenwicht waarin steeds alle successiestadia aanwezig zijn. 
Terzelfdertijd worden er ook grote, gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd met een gedempt getij. Die 
gedempte getijdengebieden ontwikkelen zich tot slikken en schorren en zijn minder afhankelijk van de tij-
ontwikkeling op de Schelde zelf. Slikken en schorren vormen een belangrijke habitat voor fauna en flora en vervullen 
een belangrijke taak in het opkrikken van de waterkwaliteit. Ze brengen zuurstof in het water en ze vormen een 
essentiële schakel in het reguleren en recycleren van silicium. Silicium is een essentieel mineraal voor diatomeeën 
(kiezelwieren), die aan de basis liggen van de voedselketen. 
 
Verbeterde biogeochemie als basis voor fauna en flora 
 
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was de stroom tussen Gent en Antwerpen sterk vervuild (zonder 
zuurstof en met veel toxische stoffen) wat dierlijk leven voor het grootste deel uitsloot. Stilaan werd de kwaliteit 
beter hoewel er nog geen sprake is van een goede chemische of ecologische toestand volgens de criteria van de 
Kaderrichtlijn Water. Niettemin lieten de effecten van de verbeterde waterkwaliteit niet lang op zich wachten. De 
verbeterde zuurstofwaarden maakten een terugkeer en een toename in water(bodem)bewonende diersoorten 
mogelijk. Ondertussen zijn de Schelde en haar zijrivieren terug kraamkamers voor vissen. Ook de 
overstromingsgebieden spelen hierin een belangrijke rol. Door de toename van vissen zien we ook de stelselmatige 
terugkeer van visetende vogels en recent ook van de bever en zelfs de otter (zie op volgende pagina de toegenomen 
waarnemingen van de otter ter illustratie). 
 
 

 

Figuur 17: Voorkomen van slikken en schorren in de Scheldevallei. Voorbeeld Rupelmonde (zie kaartenatlas) 
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Figuur 18: waarnemingen van de otter, in de periode 2000-2009 (boven), vergeleken met 2010-2019 volgens twee 
betrouwbaarheidscategorieën (rood: zeker, blauw: waarschijnlijk) 

 

Niet-estuariene natuur 

Naast de getijdennatuur zijn ook wetlands zeer typerend voor de Scheldevallei. Deze natuurtypes komen voor in 

van nature (zoet water) overstroombare zones van de Scheldevallei. In de winter is het grondwater hier zo hoog 

dat de gebieden langdurig onder water komen te staan. Wetlands komen onder verschillende vormen voor en 

variëren van open land tot rietland, elzenbroekbossen of natte graslanden. In het zoete deel van de Schelde, 

stroomopwaarts van de Rupelmonding, groeien rietpartijen. Ook dit aantal zal sterk toenemen eens de 

Sigmawerken gerealiseerd zijn. Grote uitvoeringswerken zijn gepland of reeds uitgevoerd ter hoogte van de 

Kalkense Meersen, opwaarts de Durmevallei, in de Scheldebochten van Hamme, Bornem en de Kruibeekse Polders. 

Unieke kwelnatuur komt voor op de grens van de cuesta’s met de Scheldevallei, waar door het verschil in 

infiltratievermogen het nutriëntrijke grondwater opnieuw naar de oppervlakte komt. Dit komt vooral voor ter 

hoogte van de Durmevallei en in het afwaarts gedeelte van de Scheldevallei dat wordt begrensd door de 

cuestafronten. 

 

Bossen 

Naast open wetlands en kwelnatuur zijn er ook grote oppervlaktes aan beboste wetlands. Het valleigebied van 

Rupelmonde tot Dendermonde is bosrijk, met grote bosarealen in bijvoorbeeld Bornem en Temse. Ook 

stroomopwaarts ter hoogte van de Kalkense Meersen vinden we bosclusters terug, stroomafwaarts in Antwerpen 

(Sint-Annabos) en in de Rupelvallei ter hoogte van Ruisbroek. Meer stroomopwaarts richting Wetteren komen 

meerdere maar sterk versnipperde bosfragmenten voor. Bebossing in de Durmevallei is relatief beperkt, met wel 

een belangrijke boscluster ter hoogte van Molsbroek. 
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Figuur 19: bebossing in de Scheldevallei en potenties voor versterking en uitbreiding (zie ook bijlage voor een grotere versie van 
de kaart) 

 

In meerdere Sigmagebieden vindt momenteel een reconversie plaats van populierenplantages als productiebos 

naar meer typerende estuariene bostypes (zoals elzenbroekbossen). Er wordt ook bosuitbreiding voorzien in Puurs-

Sint-Amands. De gemeente, Natuurpunt, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos werken nu samen aan 

een geïntegreerde visie voor het gebied, dat aansluit bij de bestaande gebieden van de gemeente en Natuurpunt 

(zie ook verder bij de analyse per deelgebied). De bosuitbreiding gaat hand in hand met het verhogen van 

natuurwaarde en mogelijkheden voor waterberging (bv. verbreden van grachten, plaatsen van stuwen, verlagen 

van percelen). Deze projecten kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor toekomstige bosuitbreidingen in de 

vallei, waar grote bosclusters versterkt worden, en verbindings- en verwevingsgebieden worden gecreëerd voor 

een meer verbonden en klimaatrobuuste Scheldevallei. Initiatieven zoals “meer bos voor Vlaanderen”, met de 

ambitie om 4.000 ha bijkomend bos te realiseren tegen 2024, kunnen hiertoe bijdragen. 

 

Landbouw 

Landbouw is een belangrijke gebruiker van de open ruimte in de vallei, in grote mate verweven met natuur (zie ook 

de kaart “verweving landbouw en natuur” in de kaartenatlas). Sommige natuurgebieden worden ook beheerd door 

landbouwers. Intensief autonome landbouw komt in de vallei slechts beperkt voor en de openruimtegebieden 

worden vaak gekenmerkt door een afwisseling tussen natuur- en landbouwclusters. Herbevestigde agrarische 

gebieden zijn veeleer aan de grenzen van de Scheldevallei gesitueerd en niet in de vallei zelf. Het landbouwgebruik 

in de vallei bestaat voornamelijk uit (veelal extensief beheerd) grasland (bv. Kalkense Meersen).  
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Figuur 20: Herbevestigde agrarische gebieden met landbouwgebruik in het opwaartse gedeelte van de Scheldevallei (zie 
kaartenatlas) 

 

 Gezondheid 

De Scheldevallei wordt gekenmerkt door relatief gunstige gezondheidsparameters binnen een sterk verstedelijkte 
regio. Op vlak van geluid, fijn stof en lichtpollutie scoort het gebied beter dan de nabije omgeving, in het bijzonder 
ter hoogte van relatief grotere openruimteclusters zoals Bornem, Hamme en de Kalkense meersen. 
 
De algemene luchtkwaliteit van de Scheldevallei is overwegend ‘matig’ (Figuur 21). Langs de randen van het gebied 
is de invloed van de verstedelijkte en geïndustrialiseerde regio’s (cf. agglomeraties rond Antwerpen en Gent, 
Dendermonde en Temse), E17 (Durmevallei, Damvallei) en A12 (Rupelvallei) merkbaar.  De luchtkwaliteit is op deze 
plekken ‘onvoldoende’.  
 
De lichtpollutie in de Scheldevallei is aanzienlijker lager dan in de omgeving, maar ook hier is de aanwezigheid van 
de verstedelijkte regio’s merkbaar (Figuur 22). De lichtpollutie neemt logischerwijze toe in de nabijheid van een 
stad of gemeente. De invloed van grotere steden zoals Gent, Antwerpen, Lokeren, Dendermonde, maar ook Temse 
en Hamme is zeer duidelijk zichtbaar. Ter hoogte van de Kalkense meersen, ten zuiden van de Durme, tussen 
Baasrode en Temse, in de regio van Hingene en de Kruibeekse Polders is de lichtpollutie relatief beperkt. 
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Figuur 21: NO2-concentraties in Vlaanderen (zie kaartenatlas) 

 

 

Figuur 22: Lichtpollutie gaande van groen (weinig) naar rood (veel) (Lightpollutionmap.info, zie Kaartenatlas). 
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De geluidsbelasting van het wegverkeer is voelbaar in de volledige Scheldevallei door de invloed van de E17, E40 
en A12 (Figuur 23). Op een meer lokaal niveau, hebben de plaatselijke gewestwegen een aanzienlijke geluidsimpact 
en creëren zo een verdere versnippering van het rust- en stiltegebied.  
 
Er kunnen drie grote geluidsluwe clusters geïdentificeerd worden: regio Kruibeke-Wintam, regio Weert-Oppuurs-
Kastel en regio Kalkense Meersen-Berlare. Deze locaties vallen grotendeels samen met de grotere clusters 
aaneengesloten openruimtegebieden die momenteel in de vallei aanwezig zijn (Kruibeekse polders, Bornem en de 
Kalkense Meersen en Berlare).  Het gebied ter hoogte van Weert is bovendien ook officieel erkend als stiltegebied 
en ter hoogte van de Kalkense Meersen en Berlare wordt momenteel de mogelijkheid tot erkenning onderzocht. 
 
In de Durmevallei is de geluidsbelasting door E17 sterk aanwezig. Idem voor de regio Boom-Willebroek, waar de 
A12 voor een grote geluidsverstoring zorgt in het opwaartse gedeelte van de Rupel. 
 
 

 
Figuur 23: Geluidsbelastingsimpact van de wegen Lden MIRA 2018 (Geopunt.be, zie Kaartenatlas) 

 
Globaal beschouwd hebben (naast de agglomeraties van Gent en Antwerpen) in het bijzonder de grootschalige 
weginfrastructuren een sterk negatieve impact op de leefomgeving, zowel op vlak van geluidsdruk, luchtkwaliteit 
als lichtpollutie. Met name de E17 (Lokeren-Zele), N16 (Temse-Bornem), N41 (Dendermonde) en N47 (Zele-Lokeren) 
spelen hier een belangrijke rol met hot spots van negatieve impact rondom de bestaande viaducten. 
 
Behalve lucht, licht en geluid, is ook de kwaliteit van het water en de waterbodems belangrijk voor de gezondheid 
van mens, plant en dier. Een goede waterkwaliteit is een belangrijke vereiste voor een gezond en robuust 
watersysteem. Het (ontwerp van) stroomgebiedbeheerplan voor het Benedenscheldebekken geeft aan dat op veel 
vlakken nog verbetering nodig is om de vooropgestelde kwaliteit van de waterlopen te behalen. Voor quasi alle 
gerapporteerde zware metalen scoort het Benedenscheldebekken hoog tot erg hoog t.o.v. de andere bekkens. Er 
worden veelvuldige overschrijdingen vastgesteld voor de prioritaire en prioritair gevaarlijke stoffen over de 
volledige loop van de Schelde. Het Benedenscheldebekken kent in vergelijking met de andere bekkens ook een 
grote belasting met nutriënten en zuurstofbindende stoffen. Vooral de belasting met zuurstofbindende stoffen 
(CZV) en fosfor ligt heel wat hoger dan elders in Vlaanderen. De druk verschilt van gebied tot gebied. 
Geen enkel oppervlaktewaterlichaam haalt de goede ecologische toestand/potentieel in het 
Benedenscheldebekken. Wel wordt algemeen voor het bekken t.o.v. de vorige plannen een duidelijke verbetering 
vastgesteld. Ook voor de individuele kwaliteitselementen is een duidelijke positieve trend te zien. Het aantal goed 
scorende waterlichamen voor fytobenthos (kiezelwieren), macro-invertebraten (waterdiertjes) en vis ligt 
beduidend hoger ten aanzien van de vorige plancyclus. 
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 Nederzettingsstructuren 

Naar Vlaamse normen (en zeker binnen de Vlaamse Ruit) is de Scheldevallei opvallend rijk aan open/onbebouwde 

ruimte in de vallei en opmerkelijk armer aan verspreide bebouwing en lintbebouwing dan de omliggende regio’s. 

De Scheldevallei is dan ook relatief goed gevrijwaard gebleven van ruimtebeslag (zie kaartenatlas in bijlage). 

In de Scheldevallei zijn er heel wat dorpen aanwezig. Deze nederzettingsstructuren vertonen echter een dubbel 

gelaat: heel wat van deze dorpen liggen in de vallei maar niet aan het water zelf. Er kan daarom een onderscheid 

worden gemaakt tussen enerzijds ‘valleigebonden Scheldedorpen’ en ‘Scheldesteden en -dorpen’.  Valleigebonden 

Scheldedorpen hebben zich landinwaarts ontwikkeld, terwijl de Scheldesteden- en dorpen aan het water gelegen 

zijn. 

Veel van deze dorpen hebben een lange geschiedenis met de Scheldevallei, maar zijn gaandeweg vorige eeuw hun 

link met de Schelde verloren en hebben zich weg van het water verder ontwikkeld. De constructie van de dijken ten 

behoeve van overstromingsbescherming zorgt ervoor dat op sommige plaatsen de Schelde bovendien niet meer 

zichtbaar is in het lokale landschap (Figuur 25, links). Dit maakt dat vandaag slechts een beperkt aantal dorpen een 

(residentieel) waterfront bezit (Figuur 25, rechts). Ter hoogte van meer verstedelijkte gebieden (bv. Wetteren, 

Dendermonde, Baasrode, Temse, Hamme…) kwam historisch bedrijvigheid voor aan het waterfront. De 

economische functie is op een aantal locaties evenwel verdwenen waardoor er sprake is van verloedering of een 

‘onvoltooide reconversie’. Voor meerdere van deze locaties zijn momenteel herwaarderingsplannen in uitwerking. 

 

 

Figuur 24: Scheldesteden en dorpen. (Valleigebonden Scheldedorpen: Laarne, Kalken, Berlare, Zele, Bornem, Hingene (Bornem), 
Waasmunster, Tielrode (Temse), Niel, Hemiksem, Schelle, Bazel (Kruibeke), Kruibeke, Zwijndrecht // Scheldesteden en -dorpen 
met waterfront: Gent, Melle, Wetteren, Schellebelle, Wichelen, Grembergen (Dendermonde), Dendermonde, Baasrode 
(Dendermonde), Vlassenbroek (Dendermonde), Weert (Bornem), Sint-Amands (Puurs-St-Amands), Mariekerke (Bornem), Branst 
(Bornem), Temse , Rupelmonde (Kruibeke), Hamme, Burcht (Zwijndrecht), Willebroek, Antwerpen) 
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Figuur 25: Scheldedorp Baasrode: de Schelde is verstopt achter de hoge Scheldedijken (Google Maps, links);  Waterfront van de 
gemeente Wetteren (Rechts, eigen foto). 

 

 Bedrijvigheid 

In de Scheldevallei is bedrijvigheid slechts beperkt en geconcentreerd aanwezig (Figuur 26). De (watergebonden) 

bedrijvigheid en aanlegkades zijn bovendien sterk gekoppeld aan het afwaartse gedeelte van de Zeeschelde en de 

Rupelstreek, waarbij grote industriezones het landschap op de rechteroever van de Zeeschelde ter hoogte van 

Hoboken en Hemiksem en op de linkeroever van het zeekanaal van de Rupel ter hoogte van Ruisbroek en Klein 

Willebroek domineren. De industriezones ter hoogte van Hoboken en Hemiksem vormen bovendien een sterk 

contrast met de overkant van de Schelde waar het uitgestrekte natuurgebied van de Kruibeekse Polders gesitueerd 

is. 

Ter hoogte van Temse (industrieterrein De Zaat), Dendermonde (Briel), Wichelen, Kwatrecht en Wetteren zijn er 

nog enkele kleinere industriezones gelokaliseerd (Figuur 26). Ook de omgeving van Puurs kent langsheen de as van 

de N16 een sterke industrialisatie, al ligt deze locatie grotendeels buiten de Scheldevallei. 

Kaaimuren, aanlegkades en -steigers zijn vaak verbonden met de bedrijvigheid op het land. Momenteel is de 

ontwikkeling van extra kaaimuren ter hoogte van Wetteren, in Baasrode en op de Dender in Dendermonde in 

onderzoek. De ontwikkeling van extra kaaimuren, aanlegkades- en steigers valt onder de verantwoordelijkheid van 

de Vlaamse Waterweg. 
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Figuur 26: Bedrijvigheid in de Scheldevallei. bedrijvigheid is weergegeven in het paars, de aanlegkades in het fuchsia, 
snelwegen in het grijs en de planologische attesten met een bol (zie kaartenatlas). 

 

Wintam en Rupelmonde vormen de belangrijkste grens voor (grootschaliger) transport via het water. De vaargeul 

van de Noordzee en Schelde wordt tot daar afgebakend (Figuur 27, links, gedefinieerd volgens Maritieme Toegang 

Vlaanderen). De scheepvaart is daarom belangrijker in het afwaartse dan opwaartse gedeelte. In relatie met het 

toegelaten vaartonnage ((Figuur 27, rechts), neemt de schaalgrootte van de bedrijvigheid van afwaarts naar 

opwaarts af.  

Naast het belang voor bedrijvigheid, wordt de vaargeul op het Marien Ruimtelijk plan (MRP) ook aangeduid als een 

natuurreservaat (‘habitat en vogel beschermingszone Zeeschelde’). 
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Figuur 27: Vaargeul van de Noordzee en Schelde (links, Geopunt.be), Binnenvaartnet (rechts, Statistiek Vlaanderen.be)  

 

 Mobiliteit 

De Scheldevallei is selectief ontsloten voor verschillende vervoersmodi (Figuur 28) 

Autoverkeer 

Op bovenlokaal niveau is het autoverkeer vooral georiënteerd via de op- en afritcomplexen van de E40 (afrit 

Wetteren), E17 (afrit Lokeren, Waasmunster en Zwijndrecht), N16 (afrit Temse) en de A12 die aan de Scheldevallei 

raken of het gebied doorkruisen. De Scheldebruggen ter hoogte van Temse, Dendermonde en Wetteren3 vormen 

hierbij belangrijke knooppunten in het faciliteren van een doorsteek van de ene naar de andere kant van de Schelde.  

Ter hoogte van Wetteren en Waasmunster worden momenteel de constructie van nieuwe bruggen voorzien om 

het doorgaande autoverkeer beter te kunnen leiden, hetgeen mogelijks kan leiden tot bijkomende hinder ten 

aanzien van het valleilandschap. 

De Scheldevallei is voor het autoverkeer relatief beperkt ontsloten in het centrale en afwaarts gedeelte en in de 

Rupelstreek. Door de afwezigheid van Scheldebruggen in dit deel van het gebied, is de Schelde-rivier een grote 

barrière voor wie zich met de auto van de ene naar de andere oever wil verplaatsen. 

 

 

3 In Wetteren zorgde de constructie van de nieuwe fietsbrug voor een sterke toename van het fietsverkeer. (Interview gemeente Wetteren) 

“De uitdaging bestaat er in om eenmaal in 

de gemeente bezoekers te ontmoedigen de 

auto te gebruiken. Dit kan enerzijds door 

het openbaar vervoer, maar anderzijds ook 

door vormen van fietsverhuur op 

strategische plekken aan te bieden” 

(Diepte-interview Gemeente Wetteren) 

 

https://www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=%5B%7B%27type%27%3A%27WMS%27%2C%27url%27%3A%27https%3A%2F%2Fgeoserver.gis.cloud.mow.vlaanderen.be%2Fgeoserver%2Fwms%3FSERVICE%3DWMS%26version%3D1.3.0%26request%3DGetMap%27%2C%27layers%27%3A%5B%7B%27id%27%3A%27amt%3Avaargeul%27%2C%27title%27%3A%27WMS-map%20Contouren%20van%20de%20vaargeul%20in%20de%20Noordzee%20en%20van%20de%20Schelde%27%7D%5D%7D%5D
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/lengte-binnenvaartnet
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Figuur 28: Bovenlokale ontsluiting van de Scheldevallei 

 

Openbaar vervoer 

Er zijn verschillende treinstations in de nabijheid van de Scheldevallei gesitueerd. De ‘driehoek’ Lokeren-Gent- 
Antwerpen vormen hierbij belangrijke verbindingsassen. Een oplijsting van de verschillende stations is weergegeven 
in Tabel 1. Alhoewel er relatief groot aanbod aan trein-infrastructuur aanwezig is, is slechts een beperkt gedeelte 
hiervan makkelijk bereikbaar en goed ontsloten via een frequente bediening vanuit andere stedelijke gebieden. De 
stations met een frequente bediening zijn hierbij aangeduid in het vet, en duiden waar er kansen liggen om 
bezoekers ook van verderaf aan te trekken met andere vervoersmodi dan de auto (Tabel 1).  
 
Tabel 1: Lijst van alle stations in de nabijheid van de Scheldevallei, de stations met een frequente bediening zijn aangeduid in 
het vet. 

Gent-Sint-Pieters Wichelen Bornem Niel 

Merelbeke Schoonaarde Puurs Antwerpen-Zuid 

Melle Oudegem Willebroek Antwerpen-Berchem 

Kwatrecht Dendermonde Hoboken-Polder Antwerpen-Centraal 

Wetteren Lokeren Hemiksem Boom 

Schellebelle Temse Schelle  

 
Deze stations (d.w.z. Gent-Sint-Pieters, Wetteren, Dendermonde, Lokeren, Temse en Antwerpen-Centraal) hebben 
omwille van hun frequente bediening de potentie om uit te groeien tot een belangrijke toegangspoort waarbij er 
kan worden ingezet om de combinatie tussen een duurzame ontsluiting via trein en fiets/wandelrecreatie. Deze 
combimobiliteit is wel reeds aanwezig in Gent, maar in veel mindere mate in de kleinstedelijke gebieden (Wetteren, 
Dendermonde, Lokeren). 
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Vanuit Antwerpen is de waterbus een belangrijk vervoersmiddel van de Scheldevallei met verdere groeikansen naar 
de toekomst toe. Deze openbaar vervoerverbinding vertrekt vanuit Antwerpen stad en heeft verschillende haltes 
ter hoogte van het afwaartse gedeelte van de Scheldevallei. Momenteel loopt het traject tussen Lillo (Antwerpen) 
en Hemiksem. De waterbus wordt gebruikt als duurzaam alternatief voor woon-werkverkeer over de Schelde, maar 
wordt ook toeristisch ingezet om Antwerpen-stad met het hinterland te verbinden. Vooral richting de Kruibeekse 
polders is er vandaag reeds een frequente bediening vanuit de binnenstad, waardoor deze binnen bereik komt van 
een potentieel groot aantal bezoekers. 
 

 
Figuur 29: Watermobiliteit Antwerpen – het traject van de waterbus (Watermobiliteit - Neem de waterbus 
Antwerpen voor duurzaam woon-werkverkeer over de Schelde (portofantwerp.com)) 

 
Het gebrek aan Scheldebruggen wordt opgevangen door de aanwezigheid van verschillende veerdiensten die de 
linker- en rechteroever van de Schelde opnieuw met elkaar verbinden voor wandelaars en fietsers. Vooral in het 
centrale en afwaarts gedeelte van de Scheldevallei (waar het aantal bruggen zeer beperkt is) is het aanbod aan 
veerdiensten hoog. In het afwaartse gedeelte, waar de waterbus actief is, vallen de aanmeerplaatsen van de 
waterbus en veerdiensten samen, en vormen aldus interessante plekken waar bezoekersstromen elkaar kruisen. 
 
Langzaam verkeer 

De kilometerslange autovrije Sigmadijken zijn qua omvang uniek in Vlaanderen, en uitermate geschikt voor 
recreatief fietsverkeer. Ze verbinden de kunststeden, Scheldesteden- en dorpen onderling met elkaar. Het 
fietsnetwerk is goed en evenredig uitgewerkt door de aanwezigheid van een uitgebreid fietsknooppuntennetwerk, 
waardoor het recreatief netwerk op veel plaatsen ook goed gescheiden ligt van het functioneel fietsroutenetwerk 
en de fiets-o-strades, die meer op de verbindingswegen en spoorwegen geënt zijn. Diverse fietsroutes (bv. 
icoonroutes …) worden gerealiseerd die de ontsluiting van de Scheldevallei op recreatief vlak enkel maar verhogen. 
De (fiets)bruggen, veerdiensten en waterbus staan in als belangrijke knooppunten en verbindingselementen van de 
Scheldevallei. 
 
In tegenstelling tot het fietsnetwerk, is het wandelknoopnetwerk momenteel veeleer geclusterd op de plekken waar 
op dit moment robuuste natuur/boskernen gelegen zijn (bv. Klein-Brabant, Kalkense Meersen – Berlare, 

https://www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit
https://www.portofantwerp.com/nl/watermobiliteit
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Willebroek). De focus ligt hier momenteel op het ontsluiten van de gebieden waar grote potenties aanwezig zijn 
om wandelproducten te ontwikkelen, eerder dan een globale ontsluiting te willen realiseren. Desalniettemin liggen 
hier ook zeker nog kansen om het netwerk te verruimen en te verdichten in een aantal gebieden, bv. in de Polders 
van Kruibeke, de Durmevallei en in de ruimere omgeving van Dendermonde. 
 
Scharniersteden 
 
Ter hoogte van Gent, Wetteren, Dendermonde, Lokeren, Hamme, Temse, Boom en Antwerpen is er een 
samenkomst van verschillende uitsluitingsmodi (wegenis, openbaar vervoer, …). Het is op deze plaatsen gemakkelijk 
om vanuit de stad / gemeente de vallei te betreden. Deze plekken geven aanleiding tot knooppuntontwikkelingen 
waarbij er kan worden ingezet op bijvoorbeeld fietsverhuur, mobipunten extra voorzieningen, … zodat deze plekken 
als uitvalsbasis voor de Scheldevallei kunnen worden ingezet. Deze stedelijke locaties, die veelal ook al een breder 
vermarktbaar toeristisch potentieel bezitten (bv. Unesco Werelderfgoed), vertonen dan ook diverse kansen om een 
breder doelpubliek vanop grotere afstand aan te trekken. 
 

 Erfgoed en toerisme 

De rijkdom aan cultureel erfgoed in de Scheldevallei kan 

aangeboord worden voor het opladen van de valleibeleving. We 

onderscheiden landschappelijk erfgoed, cultureel erfgoed en 

immaterieel erfgoed als dragers van de identiteit van de vallei.   

Het cultuurhistorisch erfgoed dat te linken is aan de 

ontstaansgeschiedenis en aanwezigheid van de Schelde, kan 

ingezet worden om het verhaal van de regio te ontsluiten en de routes in de Scheldevallei op te laden met cultuur-

historische beleving. Het is aan te bevelen om hierin gerichte keuzes te maken en in overleg met erfgoedactoren en 

eigenaars te bepalen in welke erfgoedelementen geïnvesteerd wordt richting een publieksgerichte ontsluiting.  

Voor de selectie van bijzondere erfgoedplekken is het uitgangspunt om de link met het water en de vallei te 

bewaken en de focus te leggen op typische en iconische plekken: 

» Er moet een duidelijke relatie zijn tussen het erfgoed/de erfgoedsite en de Schelde en/of haar zijrivieren. 
De ontstaansgeschiedenis van kastelen, abdijen, dorpen hangt veelal samen met de aanwezigheid van 
water en landschappelijke kenmerken (hoge, drogere gelegen gebieden, oude Schelde-armen…)  

» Kastelen kunnen beschouwd worden als ‘iconen’ langs de Schelde en verder gelegen in de Scheldevallei, 
ze vormen schakels in een snoer die de rijke historie van het gebied illustreert.  

» Er kan in het landschap aandacht gevestigd worden op typerende elementen zoals bv. De Oude 
Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek, de meander van de Kalkense Meersen en 
Heisbroek, wielen en moeren.  

We beschouwen het erfgoed als de vertolkers van de verhalen van de Scheldevallei. De veelzijdigheid zorgt voor 

een mooie gelaagdheid, een bijzondere betekenis en talloze kansen om elementen uit het verleden op een 

hedendaagse manier te herwaarderen:  

» Het landschappelijk erfgoed kan dienen als drager van thematische routes in de vallei (langs wielen en 

moeren, meanders, duinen, turfputten…). Sommige van deze landschappelijke elementen werden al 

vertaald naar wandel- en fietsroutes. Er kan sterker ingezet worden op actualisering en kwalitatieve 

contentcreatie, telkens in combinatie met een herkenbare opmaak van communicatiedragers (bv. huisstijl 

Sigma-Scheldevallei toegepast op rustplekken, infoborden, signalisatie, folders…) en storytelling on site en 

online (een mooi voorbeeld van erfgoed storytelling is het verhaal van de Mirabrug langs de Durme in het 

Waasland, dit verhaal zou ook ter plaatse beleefbaar gemaakt kunnen worden).  

“Het is belangrijk om naast de restauratie ook de 

verhaallijnen naar boven te halen die verbonden 

zijn aan de sites en de stenen, omdat die de 

waarde van de plek gaan versterken” (Diepte-

interview Toerisme Vlaanderen) 

 

 

https://www.rlsd.be/sites/default/files/documenten/RLSD_Wondermooie%20Wielen%20brochure_2020_WEB.pdf
https://www.waasland.be/de-mirabrug
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» Een verregaande publieksgerichte ontwikkeling en ontsluiting van het cultureel erfgoed is aangewezen. 

Het gaat hier om een zeer gevarieerde erfgoedcollectie in of nabij de Schelde en haar zijrivieren, met o.a. 

scheepswerven, kastelen, erfgoed in stads- en dorpskernen, steenbakkerijen, … Via dwarsverbindingen 

vanaf de routestructuren langs en op het water kan een fysieke connectie gemaakt worden met cultureel 

erfgoed dat meer landinwaarts ligt.  

» Ook immaterieel erfgoed voegt een extra betekenislaag toe aan de vallei. Het brengt mensen samen in 

traditionele feesten, processies, festiviteiten en het versterkt de sociale cohesie. Door bezoekers hiervan 

deelgenoot te maken, worden ze volledig ondergedompeld in de couleur locale. Vakmanschap kleurt de 

identiteit van de vallei mee in. Denk aan streekproducten die van het land tot op het bord, of van de 

brouwerij tot in het glas, zorgen voor een sensorische ervaring (asperges en bier bv.). Tot slot het 

kunstenaarschap dat de getijderivier inspireert; menig dichter, schilder, muzikant en fotograaf liet zich al 

meevoeren in het bijzondere getijdelandschap.  

» Dat het erfgoed ook internationaal gewaardeerd wordt, bewijzen de UNESCO erkenningen in het gebied. 

De Scheldevallei wordt geflankeerd door de twee kunststeden Gent en Antwerpen met hun eigen UNESCO-

werelderfgoedparels. In het midden het pittoreske Dendermonde met een UNESCO erkende Belfort, Ros 

Beiaardommegang en de Reuzenommegang “Katuit” en het Sint-Alexiusbegijnhof.  

 
In de onderlinge relatie tussen enerzijds de rivieren Schelde en Durme en anderzijds het landschap, erfgoed en 

cultuur, liggen vooral potenties om een leesbaar en logisch belevingsgeheel te creëren die voor toeristen en 

recreanten aantrekkelijk en betekenisvol is. De leesbaarheid is nog te optimaliseren en te versterken en 

verbindingen zijn soms nog te realiseren. Sommige projecten zitten hiervoor al in de pijplijn (zoals ‘van steen tot 

steen’), andere zijn nog op te zetten. 

Naar analogie met de strategisch plannen toerisme in Scheldeland (2025) en Waasland (2026) is het rivierennetwerk 

te beschouwen als een sterke drager van diverse verhalen, maar ook als een verbinder van plekken. Het verweven 

van de DNA-verhalen met de bestemming, die bezoekers verleiden om dieper in het land te trekken of terug te 

komen, nieuwsgierig naar meer (en die nieuwsgierigheid bevredigen), is een belangrijke uitdaging. In de 

Scheldevallei kan er verder – binnen een breed en solide partnerschap (toerisme, erfgoed, water- en natuurbeheer, 

mobiliteit, twee provincies…) - worden ingezet op het rivierennetwerk als basis voor een slim raster voor 

routestructuren. Op dit raster worden hoogwaardige trajecten uitgezet (cf. dijken als kilometerslange structuur en 

de icoonfietsroute) met dwarsverbindingen naar en tussen erfgoedparels in het hinterland.  

 

Fiets- en wandelrecreatie 

- Dijken worden beschouwd als massieve, verbindende structuur (kilometerslang) vlak langs het water. Het 

intensief en gedeeld gebruik (recreatieve en functionele fietsers, wielertoeristen, wandelaars, rolschaatsers…) 

vergt wel een goede organisatie en permanente kwaliteitsbewaking.  

- Het fietsknooppuntennetwerk is goed uitgebouwd en wordt op kwaliteit gemonitord. Missing links en 

mogelijke optimalisaties worden zowel in Waasland als in Scheldeland (dus aan beide zijden van de Schelde) 

door Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen in kaart gebracht en in samenspraak met 

partners projectmatig opgenomen.   

- De wandelknooppunten zijn in volle ontwikkeling en dus nog niet gebiedsdekkend. Er zijn grotere clusters 

aanwezig (vooral) daar waar er robuuste natuur/boskernen gelegen zijn (bv. Klein-Brabant, Kalkense Meersen 

& Berlare, Rupelstreek). Uitbreidingen zijn mogelijk, maar daarom niet overal wenselijk. Diverse actoren 

werken onder impuls van Toerisme Oost-Vlaanderen samen om dit netwerk uit te bouwen.  
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Waterrecreatie 

- Waterrecreatie is sterk geconcentreerd in het afwaarts gebied en daar meteen ook zeer gevarieerd. Er zijn 

watersportclubs, jachthavens, een snelvaart-traject en de waterbus vanuit Antwerpen (Figuur 30). 

- Ook midden en opwaarts en op de Moervaart en de Durme, vinden we diverse vormen van waterrecreatie: 

boottochten, windsurfen, zeilen, roeien en kajakken, wakeboarden en waterskiën, vlonders voor vissers. Vanuit 

Lokeren worden er momenteel diverse projecten rond waterrecreatie gerealiseerd, wat leidt tot de uitbouw 

van randinfrastructuur, een kajaktraject en bootverhuur op Moervaart en Durme (workshop 2). Waterrecreatie 

vinden we ook aan de watersportbaan Hazewinkel met plas en watersportclubs, en het recreatiedomein 

Nieuwdonk (na overname door de provincie wordt dit opgewaardeerd) 

- Veerdiensten zijn een belangrijke verbinding tussen de oevers van de Schelde. De veren zorgen voor praktische 

oversteken, versterken de beleving van het water, creëren een heus vakantiegevoel en de veren worden 

bemand door gepassioneerde schippers. 

 

 

Figuur 30: Waterrecreatie in de Scheldevallei 

Verblijfsrecreatie 

- Er zijn grote verblijfsclusters ter hoogte van het Donkmeer en het Akkerhoofdje (Figuur 31). Hier is er een grote 

logiescapaciteit maar die wordt niet toeristisch gevaloriseerd. Vaak gaat het om (semi) permanent bewoonde 

vakantieparken. Er worden eerste stappen gezet om in samenspraak met eigenaars na te gaan welke 

omvormingen tot volwaardige logies mogelijk zijn (o.a. Berlare).  

- Er zijn diverse vormen van logies in de Scheldevallei (kampeerlogies, jeugdlogies, b&b’s, hotels, 

vakantiewoningen…) maar vaak liggen deze eerder geconcentreerd in stedelijke kernen (Lokeren, Sint-Niklaas, 

Dendermonde, Berlare…) en pittoreske dorpen (Puurs-Sint-Amands, Bornem) In de kunststeden (Gent, 

Antwerpen) is het logiesaanbod nog uitgebreider (bv. ook hostels, air b&b’s) en meer divers in kwaliteit (aantal 

sterren).  
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- Jeugdlogies liggen mooi verspreid in de Scheldevallei o.a. in Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren, Kruibeke, Bornem, 

Rumst, Puurs-Sint-Amands, Berlare, Merelbeke…) en hebben een zeer groot aandeel in de totale 

overnachtingen (ongeveer 40%) in de gehele Scheldevallei. Kinderen en jongeren zijn dus belangrijke gasten in 

de Scheldevallei.  

 

Figuur 31: recreatiegebieden in de Scheldevallei 

 

Bezoekersprofielen uit # plannen en onderzoeken geëxtraheerd  

 
Strategie toerisme in Scheldeland & Waasland 
 
In het strategisch plan toerisme in Scheldeland wordt niet vertrokken vanuit een gesegmenteerd bezoekersprofiel 

maar vanuit de affiniteit van de bezoeker met natuur en landschap en de behoefte om hierin te vertoeven. 

Bezoekers worden als volgt beschreven: 

» Onze bezoekers stellen hoge eisen, zijn kritisch en verwachten kwaliteit. Ze zijn op zoek naar rust en 
nieuwe energie. Ze zoeken – vanuit hun passie – naar inspiratie en willen verrast worden. Of ze nu van 
dichtbij of van verder weg komen, in Scheldeland trekt het water aan en komt men thuis in elk dorp, in 
elke stad.  

» Vandaag zijn onze bezoekers vooral koppels zonder kinderen of groepen, die er samen op uit trekken. In 
de toekomst willen we ook een drempelvrij en familievriendelijk aanbod ontwikkelen. Een bestemming 
met zoveel zuurstof en water, erfgoed en groen, is een bestemming om te delen. 

» Meer algemeen zijn bezoekers alle mensen die vertoeven in Scheldeland of ze er nu wonen of werken, 
vakantievieren of studeren. Zij worden beschouwd als ‘gast’ in een waardevol natuur- en 
cultuurlandschap. 

 
DNA studie 
 
Bovendien loopt er momenteel nog de DNA-studie die de belangrijkste verhaallijnen en doelgroepen van de 
Scheldevallei identificeert. De relatie met deze studie is hieronder terug te vinden (Figuur 32). 
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Figuur 32 – relatie met de DNA studie: mogelijke verhaallijnen en interessante doelgroepen voor de Scheldevallei 

  

 



 
 

 4666833040 Eindrapport | 37 

Polders van Kruibeke 
 
In de studie “Polders van Kruibeke - toeristisch-recreatieve basispositionering” wordt een raming van het 

bezoekerspotentieel op basis van hoofdmotivaties en hoofdactiviteiten uitgewerkt. Hierin zien we volgende 

motivaties en activiteiten terug met nadruk op ‘in een mooi kader’, waarmee de Scheldegetijdennatuur bedoeld 

wordt4: 

» Een leuke uitstap met een variabele mix van stops en activiteiten 

» Iets eten en/of drinken, vaak in combinatie met korte wandeling of bezoekje aan een bezienswaardigheid 
(Monument, museum, constructie, attractie, ...) 

» Wandelen in een ‘mooi kader’ 

» Recreatief fietsen in een ‘mooi kader’ 

» Recreatief, niet-gemotoriseerd varen in een ‘mooi kader’ (Schelde) 

» Natuur beleven en erover bijleren, meestal al wandelend 

» Iets bezoeken/bijleren: bezienswaardigheden allerhande (getijdenwerking, kasteel, monument…) 

» Utilitair doorgaand verkeer allerhande > te beperken tot een strikt minimum 

 

Onthaalplan Kalkense Meersen 
 
In kader van de opmaak van het Onthaalplan Kalkense Meersen werd er een bevraging onder bezoekers uitgevoerd 

(veldonderzoek)5. Daarin werden twee dominante bezoekersgroepen onderscheiden die tijdens een bezoek ook 

ruimtelijk strikt gescheiden blijven: de natuurgroep en de amusementsgroep.  

» Natuurliefhebbers vindt men eerder in de omgeving van de Kalkense Meersen en het Berlarebroek.  

» Beide groepen benoemen in dit onderzoek rust, water en natuur als de belangrijkste karakteristieken van 
het gebied.  

» De amusementsgroep situeert zich rond het Nieuwdonk - Donkmeer (te beschouwen als secundair in het 
geheel) 

 

Onthaal- en ontsluitingsvisie voor de Durmevallei (2018) 
 
De onthaal- en ontsluitingsvisie voor de Durmevallei werd uitgewerkt in samenwerking met De Vlaamse Waterweg, 

ANB, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Scheldeland en Toerisme 

Waasland en de vijf gemeenten rond de Durme (Zele, Temse, Hamme, Waasmunster en Lokeren) en resulteerde in 

consensus over het gebruik van de jaagpaden en dijken in de Durmevallei. Draagvlak voor de visie werd 

geconsolideerd met de opmaak en ondertekening van een charter voor de Durmevallei.  

 

4 Bron: Polders van Kruibeke - toeristisch-recreatieve basispositionering. Antea Group i.s.m. IDEA Consult in opdracht van Waterwegen en 
Zeekanaal nv (2012) 
5 Bron: Land van meersen en meer. Een onthaalplan voor het Donkgebied en de Kalkense Meersen.  LAMA, BRUT en Common Ground in opdracht 
van VLM, ANB en Berlare (2015). 
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Kenmerken van de verblijfstoerist in Scheldeland 

Het onderzoek naar de vakantiegangers in Scheldeland wijst uit dat 88% uiterst tot zeer tevreden is over het 

aanbod, maar ook dat de regio in zijn geheel weinig verrassend is. Beleving is een belangrijk aandachtspunt.6  

» Leisure toeristen komen om iets nieuws te ontdekken, fietsen en wandelen. Ze combineren wandelen en 
fietsen graag met bezoek aan een café, taverne en restaurant. Cultuurhistorische bezienswaardigheden 
bezoeken, lekker uitrusten en/of shoppen staan vaak ook op het programma.   

» Wandelen (29%) en fietsen (30%) zijn een belangrijke motivatie om de regio te bezoeken.  

» Het aanbod van fietsnetwerken wordt het meest gewaardeerd (81%), gevolgd door het horeca-aanbod 
(72%).  

» De tevredenheid over de natuur- en landschapsbeleving (71%) is minder groot in vergelijking met andere 
regio’s (86%).  

» Het bezoeken van cultuurhistorische bezienswaardigheden is voor 38% van de vakantiegangers een 
belangrijke activiteit tijdens een verblijf. Het aanbod is echter niet overtuigend genoeg. Men is het minst 
tevreden over dit aanbod (39%). 

Er wordt in dit soort van studies en ontwerp van onthaalplannen niet onderzocht hoe kinderen en jongeren op 

kamp of vakantie de Scheldevallei beleven. Dit is evenwel een doelgroep waar zinvol ingezet op kan worden, gelet 

op hun aandeel in overnachtingen, gelet op de vele kinderen en jongeren die opgroeien in het gebied en gelet op 

het belang van natuur (en natuurbeleving) voor de volgende generatie.  

 

 Landschapselementen 

 
Typerende elementen voor de Scheldevallei 

Tot op de dag van vandaag zijn er restanten terug te vinden van de Oude Schelde. Typerende elementen: 

- Buitendijkse slikken en schorren:  

Zeer typerend voor de Scheldevallei zijn de buitendijkse slikken en schorren (zie §3.1.2 voor een 

gedetailleerde uitleg).  

 

- Rivierduinen 

De lange ontstaansgeschiedenis van de Schelde zorgde op diverse plaatsen ook voor het ontstaan van 

rivierduinen. Een rivierduin is een duin ontstaan in of langs een riviervlakte en gevormd door het 

verstuiven van zand uit een droogliggende alluviale vlakte. Een voorbeeld hiervan is de rivierduin van 

Uitbergen. Het wordt gekenmerkt door een zeer kleinschalig landschap met een afwisseling van droge 

graslanden, akkertjes, bosjes en vochtige depressies. 

 

- Turfputten / kleiputten 

Op de vele plekken waar er veen- en klei werd ontgonnen zijn er nu turf- en kleiputten zichtbaar. Zo is 

Turfput te Berlare beschermd cultuurhistorisch landschap omwille van de wetenschappelijke en 

esthetische waarde. Een ander voorbeeld zijn de kleiputten in Kruibeke (Figuur 33), naast nog heel wat 

andere locaties langsheen Durme, Schelde en Rupel. 

 

 

 

 

6 Bron: Onderzoek vakantiegangers in de Vlaamse regio’s, PTO’s (2017). 
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Figuur 33: Turfput te Berlare (links) , Kleiputten in Kruibeke (rechts) (GoogleMaps.be) 

 

 

- Historische meanders 

Een groot aantal van de afgesneden meanderbochten van de Schelde zijn te vinden tussen Gent en 

Dendermonde. Voorbeelden zijn die van Overmere-Donk, Kalken en Laarne-Damvallei. 

Het gebied ‘Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek’ omvat een paleomeander 

gelegen op de linkeroever van de Schelde. De meander is laaggelegen, waardoor veen goed kon groeien 

en dus ook veenwinning plaatsvond. De ontstane waterplassen door de turfputten benadrukken de vorm 

van de meander. Het deelgebied Turfput en Het Broek bevinden zich respectievelijk ten noorden en westen 

van Berlare. Ze vormen samen een 300 meter brede en 5 kilometer lange, sikkelvormige strook tussen 

Berlare-Sluis en Overmere-Donk. Dit natuurgebied vormt een recreatieoord voor heel wat 

eendagstoeristen. Een andere afgesneden meander is te vinden in Bornem (Figuur 34). 

 

 

Figuur 34: Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek (Links), Oude Scheldemeander te Bornem (Rechts) 
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- Wielen 

Een wiel is een kolkgat langs de rivier. Het ontstaat na een dijkdoorbraak door de kracht van het 

instromende water. Indien de dijk herstelde, bleef de wiel zichtbaar als een diepe plas achter de dijk. In 

onder andere Bornem zijn Kragenwiel en Ketelwiel te vinden. Een ander voorbeeld is de Gespoelde Put te 

Hamme. Deze relicten worden doorgaans grootschaliger in het afwaarts gedeelte van de vallei, waar de 

rivier ook aanzienlijk breder is (bvb Galgenweel, Burchtse Weel te Zwijndrecht en Antwerpen) 

 

Figuur 35: Kragenwiel en Ketelwiel te Bornem (links), de Gespoelde Put in Hamme (rechts) 

- Vloeiweiden 

Tot laat in de 20E eeuw werden de graslandcomplexen langsheen de Schelde beheerd als vloeiweiden die 

gekenmerkt worden door een hoge grondwaterspiegel en regelmatige winteroverstromingen. De 

periodieke overstromingen verhoogden productiviteit van de graslanden, waardoor het een veelgebruikte 

techniek was voor de invoering van de kunstmest. 

 

- Complexen van populierenbestanden 

Enkele plekken langsheen de Schelde worden gekenmerkt door complexen van aangeplante 

populierenbestanden, die gemakkelijk te herkennen zijn aan de opgaande bomenrijen. 

Populierenaanplanten zijn typisch voor de Zuidelijke Scheldevallei, ter hoogte van Bornem, Sint-Amands 

en Hingene. Momenteel worden de aanplantingen systematisch omgevormd tot vochtig hooiland of 

inheems loofbos. 

 

- Wilgen 

De wilgen langsheen de scheldeoevers zijn een relict van de wijmenteelt uit de eind 19de eeuw. Deze 

wilgentakken werden geoogst en verwerkt tot o.a. manden. 
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 Analyse per deelgebied 

Dit hoofdstuk omvat een meer gedetailleerde analyse per deelgebied. Er wordt dieper ingegaan op de lopende 

projecten die er zijn en de kansen en knelpunten per deelgebied. Voor een ruimtelijk weergave en de gedetailleerde 

input per deelgebied vanuit de workshop, verwijzen we naar de kaarten in bijlage 4 (“synthesekaarten workshop 

1”). 

 Afbakening van de deelgebieden 

In onze studie wordt de Scheldevallei in 8 deelgebieden onderverdeeld. 

 

 

Figuur 36: Overzicht van de deelgebieden 

 

1. Antwerpen (Zwijndrecht, Antwerpen (tot aan Sint-Annabos)) 

2. Polders van Kruibeke (Kruibeke, Schelle, Hemiksem), 

3. Rupelstreek (Boom, Rumst, Niel, (+ gedeelte Schelle)), 

4. Klein-Brabant (Bornem, Puurs-Sint-Amands) + Temse gelegen aan de Schelde, 

5. Durmevallei (Temse gelegen aan de Durme, Waasmunster, Zele, Hamme en Lokeren), 

6. Dendermonde en omgeving (Dendermonde, Buggenhout, Hamme (Wal-Zwijn, Groot Schoor), 

7. Kalkense Meersen Donkmeer (Berlare, Laarne, Wichelen en Wetteren), 

8. Damvallei (Destelbergen, Gentbrugge, Melle). 

 

Voor bovenstaande opdeling werd enerzijds vertrokken vanuit reeds bestaande samenwerkingsverbanden (o.a. 

Klein-Brabant, Kalkense Meersen Donkmeer), maar anderzijds speelden ook volgende criteria een rol: 

1

2

3

4

5

6

7
8
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• Ruimtelijke context (randstedelijk versus valleilandschap) 

• Gemeenschappelijk historisch verleden 

• Potentiële recreatiemogelijkheden 

• Belangrijke transformaties van het landschap 

 

In onderstaande tabel wordt per deelgebied de desbetreffende motivatie meer in detail toegelicht. 

 

Tabel 2: Motivatie voor de opdeling in deelgebieden 

 

  

Gemeenten Motivatie 

1. Zwijndrecht, Antwerpen (tot 

aan Sint-Annabos) 

Randstedelijke context, dens bebouwde omgeving. Goede ontsluiting met stad Antwerpen 

2. Kruibeke, Hemiksem, Schelle  Randstedelijke context.  Brede rivier, geen bruggen, stedelijke skyline.  Kruibeekse polders als rustgebied 

voor de stedeling, connectie met veerboot naar Schelle en Hemiksem 

3. Rupelstreek (Willebroek, 

Boom, Rumst, Niel (+ gedeelte 

Schelle)) 

Sterk verstedelijkte context met belangrijk historisch steenbakkerij-verleden 

4. Klein-Brabant (Bornem, 

Puurs-Sint-Amands) + Temse 

gelegen aan de Schelde 

Historisch valleilandschap waar een belangrijke transformatie aan de gang is (Sigmaplan). Eindeloze 

dijken en fietsroutes, pittoreske historische Scheldedorpen 

5. Hamme, Waasmunster, Zele, 

Lokeren 

Kleinschalig valleilandschap (= afwisseling van wetlands en nieuwe zoetwatergetijdengebieden 

(ontpolderingen)) waar een belangrijke transformatie aan de gang is (Sigmaplan). Getijdenwerking zeer 

sterk zichtbaar en voelbaar 

6. Dendermonde, Buggenhout, 

Hamme (Wal-Zwijn, Groot 

Schoor) 

Grootschalig valleilandschap waar een belangrijke transformatie aan de gang is (Sigmaplan). 

Dendermonde als belangrijke ontsluitingspoort voor het omringende gebied. Verblijfsrecreatie  

7. Wetteren, Wichelen, Berlare, 

Laarne 

Historische valleilandschap, afgesneden meanders met bossen, weilanden, turfputten en waterpartijen. 

Wetteren en Laarne als belangrijke ontsluitingspoorten voor de Scheldevallei vanuit Gent. 

8. Gentbrugge, Melle, 

Destelbergen, Gent 

Randstedelijk landschapspark, nabijheid en impact van doorsnijding autosnelwegen (geïsoleerd) 
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 Deelgebied Antwerpen, Zwijndrecht 
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BESCHRIJVING 

Het deelgebied ‘Antwerpen’ dat zich uitstrekt over de bovenloop van de Zeeschelde tussen Blokkersdijk, Sint-

Annabos en Zwijndrecht bevindt zich in een sterk verstedelijkte context in de nabijheid van de Kunststad 

Antwerpen. Antwerpen is een grote autonome attractiepool op zich, met een rijke (Schelde-) geschiedenis, vele 

musea, historische gebouwen en een internationaal uitgebouwde haven. Via deze haven is het gebied verbonden 

met het grenspark Groot Saefthinge, waarnaar de contour van de Scheldevallei eventueel kan worden uitgebreid. 

 

De brede en diepe Schelde wordt geflankeerd door langgerekte Scheldedijken waar momenteel op vlak van 

recreatie, vergroening, huisvesting en mobiliteit belangrijke transformaties op til zijn. Dit zowel op linker- als op 

rechteroever (zie ook onderstaande tabel met de projecten). De brede Schelde en de connectie met de haven zorgt 

voor veel bedrijvigheid in de nabijheid van de rivier, en vanuit de stad is er via het sterk uitgebouwde 

recreatienetwerk en het openbaar vervoer (trein en waterbus) een directe verbinding met de rest van de 

Scheldevallei. 

 

In het gebied zijn enkele grotere geïsoleerde openruimtegebieden gelegen, namelijk (van noord naar zuid): 

Blokkersdijk, Sint-Annabos, Vlietbos, ’t Rot, Galgenweel, Burchtse weel en Hobokense Polders. 

 

PROJECTEN 

Naam Locatie Status Inhoud 

Masterplan Scheldekaaien 

• Realisatie 
Droogdokkenpark 

• Sint-Andries en 
Zuid 

• Blue Gate 
Antwerp 

• Nieuw Zuid 

• Schipperskwartier 
& centrum 

• Bonapartedok en 
loodswezen 

• Kattendijksluis en 
Rijnkaai 

  

Antwerpen Projecten in opmaak  

• Realisatie 
Droogdokkenpark 
 

• Heraanleg Scheldekaaien 

• Herontwikkeling 
industriezone 

• Wonen aan het water 

• Verplaatsing waterkering 
 

• Gebiedsherontwikkeling 
site (landschapsontwerp) 

• Recreatieve ontwikkeling & 
restauratie kaaizone 

Inrichtingsplan groenpool 
linkeroever 

Antwerpen In opmaak Ontwikkeling van ruim 
recreatief en ecologisch 
netwerk  

Oosterweelverbinding 

• Realisatie 
Scheldetunnel  

Antwerpen In opmaak  

• Realisatie Scheldetunnel 
tussen Blokkersdijk en het 
Sint-Annabos 

Dijkwerken linkeroever Antwerpen In uitvoering Dijkwerken- en versteviging i.k.v 
de Sigmawerken, met speciale 
aandacht voor de typerende 
getijdennatuur (dijktracés) 
(Vanaf Sint-Annabos tot grens 
met Zwijndrecht) 

Ringpark Zuid Antwerpen In opmaak Spaghettiknoop Zuid: 
transformatie tot een duurzame 
en aantrekkelijke omgeving met 
ruimte voor nieuwe publieke 
ruimte en waardevol groen + 
bijdrage van de Kennedytunnel 
voor modal shift 
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Strategisch project 
Havenland 

Antwerpen Afgerond Duurzame ontwikkeling van de 
Antwerpse haven met aandacht 
voor de ontsluiting van de 
recreatieve waarden van het 
havenlandschap 

Masterplan De Wallen Zwijndrecht In opmaak  Inrichting oeverstrook + 
recreatiegebied (woonzone in 
voormalig oud industriegebied) 

RUP Recreatiegebied De 
Wallen 

Zwijndrecht In opmaak Herziening en uitbreiding van 
bestaande infrastructuur; 
georganiseerde actieve 
recreatie langsheen noordelijk 
deel van het gebied, niet-
georganiseerde recreatie 
langsheen Scheldeoevers, 
wonen aan het water 

RUP Sidal Burcht Zwijndrecht In opmaak Groene herbestemming 
voormalige industriezone  

RUP Boskouter Burcht Zwijndrecht In opmaak Groene inrichting Boskouter + 
woonfunctie 

LIP Klein-Brabant en 
Zwijndrecht 

Zwijndrecht In opmaak Formulering van maatregelen 
m.b.t. de geleiding van wandel- 
en fietsrecreatie, ontsluiting van 
erfgoed, verhoging van de 
omgevingskwaliteit en de 
belevingswaarde van open 
ruimte, … 

 

KANSEN EN KNELPUNTEN 

De nabijheid van de kunststad Antwerpen biedt heel wat kansen. De toekomstige realisatie van diverse projecten 

(zie hierboven) voorziet vele mogelijkheden en aanknopingspunten voor een verdere recreatieve ontsluiting en de 

inrichting van kwalitatief groen ten behoeve van de Scheldevallei. Openruimte gebieden zoals de Blokkersdijk, het 

Galgenweel en de Hobokense polders, kunnen onder andere met behulp van toekomstige realisaties verder worden 

uitgewerkt en ingezet als stapsteen of doorsteek naar de centrale natuurcluster. De groene inrichting van 

linkeroever en de dijkwerken in het kader van de Sigmawerken voorzien bovendien ook extra groene en recreatieve 

verbindingen tussen Blokkersdijk en Sint-Annabos en de gemeente Zwijndrecht en in het landinrichtingsplan Klein-

Brabant en Zwijndrecht worden maatregelen geformuleerd om o.a. de wandel- en fietsrecreatie beter te geleiden 

en de omgevingskwaliteit te optimaliseren. Vanop rechteroever bieden het masterplan Scheldekaaien en het 

ringpark Zuid extra mogelijkheden op een versterking van de ontsluiting tussen Antwerpen stad en de Scheldevallei. 

Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om een extra recreatieve ontsluiting (al dan niet via een fietsbrug) 

over de Schelde te voorzien. Op deze manier kan Antwerpen als onthaalpoort worden ingezet om bezoekers en 

bewoners naar de Scheldevallei te brengen. Het waterbustraject en de frequente treinverbinding dragen hiertoe 

ook bij. 

Vanwege zijn strategische ligging, kan er eventueel ook aansluiting worden gezocht met het strategisch project 

Havenland en het Grenspark Groot Saefthinge. Beiden grote recreatieve en groene eenheden die zich verder 

stroomafwaarts van de Schelde bevinden. 

Het deelgebied Antwerpen bevindt zich in een sterk verstedelijkte context. Op het vlak van bedrijvigheid en wonen 

zitten er ook verschillende projecten in de pijplijn (cf. herontwikkeling industriezone Blue Gate, stadsontwikkeling 

Nieuw Zuid, waterfrontontwikkelingen ter hoogte van Burcht (RUP Sidal-site, Boskouter). De herontwikkeling van 

deze gebieden voorziet enerzijds heel wat mogelijkheden voor de plaatselijke bedrijvigheid, economie en het 

versterken van de link met de Schelde door de ontwikkeling van kwalitatieve waterfronten, maar resulteert 

anderzijds ook wel in conflicterende situaties. Zo werd aangehaald in het interview met de Vlaamse Waterweg  dat 
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mogelijke uitbreidingszones voor kaaimuren7 botsen met visies omtrent ‘wonen aan het water’ (bv. mogelijke 

kaaimuurontwikkeling bedrijf HYE en visie van de gemeente Zwijndrecht). Daarnaast is de waterbus ook mogelijks 

verantwoordelijk voor de instabiliteit van de steigers en het verzwakken van de typerende slikken en 

schorrennatuur in de Scheldebedding (Diepte-interview Vlaamse Waterweg). 

  

 

7 Waar de kaaimuren zullen komen, is op voorhand moeilijk in te schatten. Een formele lijst met mogelijke te ontwikkelen kaaimuren bestaat 
momenteel niet (Diepte-interview Vlaamse Waterweg) 
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 Deelgebied Polders van Kruibeke, Schelle en Hemiksem  
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BESCHRIJVING 

Het deelgebied de Polders van Kruibeke, Hemiksem en Schelle wordt begrensd door een scherp cuestafront. Op de 

linkeroever wordt de Scheldevallei grotendeels omsloten door de Polders van Kruibeke, het grootste 

overstromingsgebied van Vlaanderen met een divers aanbod aan typerende natuur (slikken en schorren, 

elzenbroekbossen en wetlands) dat gerealiseerd werd in het kader van de Sigmagebieden. Het gebied vormt het 

groene hart in een verstedelijkte context, doet dienst als rustgebied, en bevat een uitgebreid recreatief netwerk. 

Omwille van de recreatieve waarde van dit gebied, werd een onthaalvisie opgesteld. De polders worden geflankeerd 

door enkele kleinere pittoreske dorpjes met een rijke Schelde-geschiedenis en verschillende kasteeldomeinen zoals 

het kasteel van Wissekerke. Dit kasteel doet momenteel dienst als onthaalpoort voor de Kruibeekse Polders en 

wordt toeristisch ontsloten in het kader van het ‘Van Steen tot Steen -project’.  

De rechteroever van de Schelde strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Hemiksem en Schelle, met 

een divers patchwork aan woongebied, industrie en groene en recreatieve zones. Enkel het openruimte landschap 

maakt deel uit van de Scheldevallei. 

Het gebied is bovenlokaal bereikbaar via de E17 en op lokaal niveau met de waterbus en veerdiensten, waarbij de 

veerdienst de oevers van Kruibeke – Hoboken en Bazel -Hemiksem met elkaar verbindt. 

 

PROJECTEN 

Naam Locatie Status Inhoud 

Onthaalvisie Polders van 
Kruibeke 

Kruibeke Afgerond Onthaalvisie voor de polders van 
Kruibeke 

Restauratie getijdenmolen Kruibeke In uitvoering Restauratie van de getijdenmolen 
(realisatie getijdenwerking) 

Herwaardering scheepswerf 
CNR 

Rupelmonde (Kruibeke) In uitvoering Herwaardering van de voormalige 
historische scheepswerf i.k.v. 
PDPO-project Scheepswerven in 
beeld 

Van steen tot steen: Kasteel 
van Wissekerke 

Kruibeke In uitvoering Toeristische ontsluiting via het van 
steen tot steen project 

Oproep gestroomlijnde 
landschappen 

Kruibeke In opmaak Verbetering waterkwaliteit van de 
Barbierbeek 

Masterplan Schelle 2030 Schelle Afgerond • Dorpsvernieuwing van Schelle 

• Herinrichting van De Vliet: 
verbinding van de dorpskern 
met de Scheldeoevers 
(regionaal recreatief netwerk),  

• Ontwikkeling landschapspark 
'Vlietpark' 

• Dorpsfront aan het water: 
voorkanten ontwikkelen aan 
het Vlietpark 

RUP Electrabelsite Schelle In opmaak Groene herbestemming voormalige 
industriezone en woonzone.  

RUP Hoge weg Bekaertsite Hemiksem Afgerond Ontwikkeling van een 
wooncomplex aan de 
Scheldeoevers op voormalig 
industrieterrein. Aan de Bekaertsite 
loopt ook een projectontwikkeling 
voor woningen, momenteel in 
voorbereiding 

Abdij van Hemiksem Hemiksem In uitvoering? Toeristische ontsluiting  
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KANSEN EN KNELPUNTEN 

Op de linkoever van de Scheldevallei is de polders van Kruibeke een grote robuuste openruimte-eenheid naar de 

grote centrale natuurcluster van de Scheldevallei. Op de rechteroever is het verhaal veel genuanceerder en 

complexer door de samenhang van diverse functies die er in het landschap plaatsvinden (wonen, bedrijvigheid, 

openruimte, …). De continuïteit aan groenstructuren ter hoogte van Hemiksem en Schelle zal in de toekomst mede 

worden gewaarborgd en versterkt door de herbestemming van twee voormalige industriezones (cf. Electrabelsite 

en Bekaertsite) naar een groene woon- en werkomgeving. De Bekaertsite voorziet een ecologische parkzone als 

verbinding tussen het parkgebied ten noorden (cf. RUP Scheldeboord) en het abdijpark in het zuiden. Op moment 

van schrijven wordt er voor de Electrabelsite gezocht naar een voorkeursinvulling voor de gedefinieerde zoekzones. 

Daarnaast wordt er met het landinrichtingsproject Rupelstreek gezocht naar een betere ontsluiting en 

maximalisatie van de resterende openruimteverbindingen (zie verder). De herbestemming van de Electrabelsite zal 

een belangrijke schakel zijn in de verdere ontwikkeling van het Niels – Scheldse polderlandschap. 

Ook Schelle zet met het Masterplan ‘Schelle 2030’ in op de versterking van de openruimte door de herinrichting 
van de Vliet en de ontwikkeling van het landschapspark: ‘het vlietpark’. De link met de Scheldevallei zal versterkt 
worden door de herinrichting van de Vlietbeek waarbij wordt ingezet op het creëren van extra recreatieve groene 
verbindingen tussen de dorpskern en de Schelde en de ontwikkeling van een dorpsfront aan het water.   
 
In tegenstelling hieraan werd ter hoogte van Rupelmonde echter aangegeven dat door de versnippering van 
eigendomsstructuren, het watergebonden karakter van de streek verdwijnt. Daarbij aansluitend kent de streek een 
samenhangende structuur van landgebonden dorpen op de cuesta. Dit is historisch gegroeid doordat de boeren op 
de laaggelegen percelen aan landbouw deden, terwijl hun woningen –beschermd tegen overstromingen- zich hoger 
op de cuesta situeerden. Er is een goede samenwerking tussen de dorpen langs de Schelde/cuesta.  Er wordt ook 
gesproken over een (mogelijke) samenhang voor de open ruimte ‘van Waasmunster tot Rupel’. De grondbanken 
(Sigmagebieden) zijn belangrijk voor de uitvoering. Er zijn ook enkele landinrichtingsprojecten in deze zone. 
 
Het deelgebied heeft een rijke (watergebonden) geschiedenis. Een deel hiervan is reeds via diverse 

hefboomprojecten (o.a. Van Steen tot Steen, Scheepswerven in beeld,…) toeristisch ontsloten, maar hier zijn nog 

extra aanvullingen mogelijk. Een concreet voorbeeld hiervan is de herwaarding / restauratie van het Paviljoen Expo 

1930, met interbellum zwembad. Mogelijkheden voor de toeristische ontsluiting hiervan kunnen verder onderzocht 

worden. 

  



 
 

 4666833040 Eindrapport | 50 

 Deelgebied Rupelstreek 
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BESCHRIJVING 

De Rupelstreek (gedeelte Schelle, Niel, Boom, Rumst en Willebroek) is een sterk verstedelijkt en geïndustrialiseerd 

gebied langsheen de Rupel, met een rijk historisch verleden. Het openruimte landschap is versnipperd en vormt 

een erg smalle valleiband, met uitzondering van enkele kleinere natuurclusters ter hoogte van Schelle, Niel en 

Willebroek. Ter hoogte van Willebroek sluit het openruimte landschap aan op de omgeving van Mechelen. 

Het steenbakkerijverleden is nog steeds sterk aanwezig in de vallei. Verschillende historische sites zijn omgevormd 

tot musea.  Ook in het landschap zijn er nog sporen van vroegere ontginningspraktijken terug te vinden in de vorm 

van kleiputten, die nu vaak een invulling als waterpartij hebben gekregen. Naast de steenbakkerijsites zijn er relicten 

van nautisch erfgoed aanwezig. Sommige van deze erfgoedelementen zijn gedurende de laatste decennia echt 

verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor andere ontwikkelingen. 

De Rupelstreek is gemakkelijk bereikbaar vanuit Antwerpen en Mechelen, zowel via het openbaar vervoer als de 

weg. De Rupel kan maar op een beperkt aantal plaatsen overgestoken worden. Met de auto is dit ter hoogte van 

Boom, met de fiets of al wandelend zijn er meerdere mogelijkheden door de veerdiensten. 

 

PROJECTEN 

Naam Locatie Status Inhoud 

Rupel gebiedswerking/visie Rupelstreek In uitvoering  

LIP Rupelstreek Rupelstreek In opmaak Bescherming, ontsluiting en valorisatie van de 
resterende openruimteverbindingen van de 
Rupelstreek 

RUP Terhaegen Boom Boom In opmaak Herbestemming van een zone voor golf naar een 
groen gebied met lokale publiekelijke recreatie in 
het kleiputten gebied 

Bodemsanering Kleiputten  Boom/Rumst In opmaak Sanering van voormalige huisafvalstort- en 
asbeststortzones. De nodige vergunning en het 
landschapsherstel zal in de loop van 2021 
aangevraagd worden 

Herziening RUP’s Heerenbeemden Rumst In opmaak Gedeeltelijke herziening van het RUP om de 
verdere uitbouw van de toeristisch-recreatieve 
knooppunten uit de streek te faciliteren 

Toekomstvisie De 
Schorre/Tomorrowland 

Boom In 
voorbereiding 

 

Masterplan Watersportbaan 
Hazewinkel 

Willebroek In 
voorbereiding 

 

 

KANSEN EN KNELPUNTEN 

- De vallei is op de rechteroever van de Rupel erg smal door de hoge verstedelijkingsgraad en het voorkomen 

van het cuestafront. Toch heeft deze streek een erg belangrijk historische erfgoedwaarde. De huidige relicten 

die hier nog aanwezig zijn, zijn niet altijd even goed ontsloten of geconserveerd. Herwaardering van 

bijvoorbeeld de getijdenmolens zou dit kunnen  versterken. 

- Het RUP Electrabelsite vormt een belangrijke link in het creëren van een ecologische corridor met het Niels 

Broek. In het landinrichtingsproject Rupelstreek wordt de koppeling en de versterking van deze 

natuurwaarden ook verder onderzocht. 

- In de Rupelstreek vormt het drie rivieren knooppunt een belangrijke onthaalplek door zijn ligging langs het 

jaagpad, de blauwe fietsbruggen, de waardevolle oevers van Nete en Rupel, het park ’s Heerenbeemden, de 

taverne 3Ri4en, de speeltuinen en de dorpskern van Rumst. Met de herziening van de RUP’s Heerenbeemden 

wil men de toeristische functie van het gebied verder versterken. Net buiten de contouren van het rivierpark 
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Scheldevallei, bevindt zich het provinciaal recreatiedomein De Schorre. Ook deze locatie heeft potentieel als 

onthaalplek (workshop 1). Gekoppeld aan Tomorrowland, kan er bovendien gezocht worden naar een 

aansluiting met de jeugd. 

- De Rupelstreek is relatief beperkt ontsloten. De ontsluiting tot aan Boom zou eventueel kunnen worden 

verhoogd door het traject van de waterbus uit te breiden. Hier zijn momenteel nog geen concrete plannen 

voor, en dit wordt vandaag als niet erg realistisch ingeschat. 

- Ter hoogte van de monding met de Schelde, bevindt zich het Zeesluis Wintam Onthaalcentrum (ZWOC). Voor 

dit gebouw - dat beheerd wordt door de Vlaamse Waterweg-, wordt momenteel nog een invulling gezocht.  
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 Deelgebied Klein-Brabant en Temse 
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BESCHRIJVING 

Bornem, Puurs-Sint-Amands + Temse gelegen aan de Schelde 

Het deelgebied Klein-Brabant en Temse ligt in het meest groene gedeelte van de Scheldevallei. Het is een 

grootschalig valleigebied met een diverse afwisseling aan typerende wetlands, bossen en overstromingsgebieden. 

Ter hoogte van Bornem en Temse zijn grote bosclusters aanwezig. Momenteel vindt hier bovendien een 

transformatie van productiebos naar meer estuariene bosgebieden plaats. Ter hoogte van de Vlietvallei zijn er in 

de toekomst grote bosaanplanten voorzien. 

 

 

Figuur 37: Extract uit de bospotentiekaart ter hoogte van Bornem (zie de volledige kaart in bijlage) 

 

Het deelgebied Klein-Brabant en Temse heeft zowel landschappelijk als menselijk een rijk historisch Schelde- 

verleden door de aanwezigheid van een historische meander ter hoogte van Bornem, wielen, pittoreske dorpen 

(Mariekerke, Branst, Sint-Amands), nautisch erfgoed en getijdenmolenrelicten, steenbakkerijen en kastelen en 

abdijen. Verschillende van deze erfgoedelementen zijn momenteel toeristisch ontsloten via lopende projecten zoals 

het Van Steen tot Steen- verhaal en het PDPO-project Scheepswerven in beeld. De verweving tussen natuur- en 

erfgoed maakt het gebied op vlak van beleving uiterst waardevol.  

Het gebied is bovenlokaal beperkt ontsloten. Enkel ter hoogte van Temse komen verschillende ontsluitingsmodi 

(trein en wegenis) samen. De beperkte mogelijkheid om de Schelde via een brug over te steken (enkel ter hoogte 

van Temse), wordt voor de zwakke weggebruiker opgevangen door het grootschalig uitgerolde netwerk aan 

veerdiensten die de oevers van de Schelde opnieuw met elkaar verbindingen. Voor het bezoekersprofiel dat rust en 

stilte opzoekt, is het volledig gebied lokaal goed ontsloten door het uitgebreide fietsnetwerk. Het wandelnetwerk 

is vooral geclusterd daar waar zich grote natuureenheden bevinden. 

In het gebied zijn belangrijke transformaties op til. Zowel op vlak van natuurversterking en uitbreiding als op 

recreatief vlak en via de stedelijke ontwikkeling van de Scheldedorpen naar het water toe (zie onderstaande tabel 

met een overzicht van projecten).  
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PROJECTEN 

Naam Locatie Status Inhoud 

Brownfieldconvenant en RUP 
Schouselbroek  / steenbakkerijsite 

Temse In opmaak Sanering + groene herbestemming van voormalige 
industriezone 

Woonproject De Zaat op 
voormalige scheepswerf 

Temse In uitvoering Ontwikkeling waterfront 

Masterplan Openbare verlichting 
Bornem 

Bornem Afgerond Definiëring nachtgebied 

RUP Oude Schelde Bornem In opmaak Definiëring en afweging rol van het Graafschap als 
toeristische aantrekkingspool, o.a. plaats voor 
uitkijktoren en nieuw toeristisch centrum 

LIP Sint-Jansveldbeek Bornem In uitvoering? Ontwikkeling van de Sint-Jansveldbeek als 
blauwgroene verbinding, met eventueel de 
ontwikkeling en realisatie van een integrale visie 
rond de inrichting en beheer van het valleigebied 
i.f.v. landbouw, wonen, bos en natuur, en verdere 
ontsluiting van de Kil van Mariekerke als 
watergebonden erfgoed in de omgeving 

Van steen tot steen: Kasteel 
d’Ursel en Kasteel van Marnix van 
St-Aldegonde  

Bornem In uitvoering Toeristische ontsluiting via het van steen tot steen 
project 

Gravitaire afwatering Vliet Wintam In opmaak Gravitaire afwatering van de Vlietvallei in de 
Schelde 

Erfgoedstudie Klein-Brabant Klein 
Brabant 

Afgerond Ontwikkeling van verhaallijnen voor Klein-Brabant 

Masterplan De tuinen van Puurs Puurs Afgerond Groene gordel rond de stad 

Masterplan Echo’s van de Schelde Puurs-St-
Amands 

Recent 
afgerond 

• Scheldekaai: ontwikkeling van een waterfront, 
met belevingscentrum 

• Scheldeboorden: ontwikkeling van groene 
boorden voor natuur, recreatie, landbouw en 
erfgoed (van kaai tot de steenovens) 

• Landkaai: herwaardering oude spoorlijn als 
centrale as voor mobiliteit 

• Dorpsroutes als dwarsverbindingen voor de 
trage weggebruiker tussen Scheldekaai en de 
landkaai 

Energie- en klimaatactieplan Puurs-St-
Amands 

Recent 
afgerond 

Puurs-Sint-Amands zet in op klimaat en energie met 
behulp van enkele gedefinieerde speerpunten, 
waaronder het creëren van groenblauwe 
netwerken van open ruimte tot de kern, 
klimaatvriendelijke mobiliteit en lokale 
hernieuwbare stroom. Hiervoor werden 
operationele doelstellingen, sleutelacties en 
indicatoren opgesteld. 

RUP Poortersbossen Puurs In opmaak Bosuitbreiding in de Vlietvallei 

LIP Scheldeboorden Puurs-St-
Amands 

In opmaak Landinrichtingsplan om de bestaande 
landbouwpercelen beter in het polderlandschap in 
te passen 

LIP Fort Liezele Puurs-St-
Amands 

In opmaak Optimalisatie openruimte gebied 

LIP Kleine Molenbeekvallei Puurs-St-
Amands 

In opmaak Optimalisatie openruimte gebied 

RUP Toeristische – recreatieve 
knooppunten – Site De Kille 

Hamme In opmaak Toeristische ontsluiting van de Site De Kille 
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KANSEN EN KNELPUNTEN 

- De Schouselbroek site is een missing link in het openruimtegebied op de linkeroever van Temse. Momenteel 

loopt voor deze site een brownfieldconvenant en zal de voormalige industriezone (kleiontginning) een groene 

herbestemming krijgen. Samen met de realisatie van het Sigmagebied zal dit leiden tot een sterke en robuuste 

natuureenheid. 

 

Figuur 38: RUP Temse - Zoom Schouselbroek ( industriesite in rood) 

 

- De openruimte cluster ter hoogte van Bornem is beperkt ontsloten en profileert zich daarom vooral als 

rustgebied. Daarnaast is het officieel erkend als stiltegebied. Dit strookt echter niet met het toegelaten 

snelvaart-traject dat in dezelfde regio gesitueerd is. 

-  Het historisch industrieel verleden van de Schelde is in Temse nog steeds aanwezig door de Boelkraan die zich 

op het industrieterrein De Zaat bevindt. Deze kraan is momenteel een beschermd monument en een baken 

voor de streek. Recent is hiervoor een deklasseringsprocedure ingezet. 

- De ontsluiting van het openbaar vervoer tot dit deelgebied zou kunnen worden vergroot door de uitbreiding 

van het waterbustraject vanuit Antwerpen. Hiervoor lopen momenteel geen concrete plannen. 

- De gemeente Puurs-St-Amands wil met het Masterplan Echo’s van de Schelde prioritair inzetten op het 

ontwikkelen en versterken van het openruimte landschap en het waterfront langsheen de Schelde, met o.a. 

aandacht voor beleving en ontmoeting, cultuur, mobiliteit (Figuur 39). Het masterplan draait rond vier 

ruimtelijke structuren. De Scheldekaai (Figuur 39, 4) wordt ingericht als centrale publieksruimte met een park 

en belevingscentrum. De Scheldeboorden ((Figuur 39, 3) zullen worden versterkt tot een samenhangend geheel 

van landbouw, natuur, recreatie en erfgoed. Vandaag bestaan deze Scheldeboorden al uit een 

aaneenschakeling van broekbossen, akkers en vijvers, startende van de kaai tot aan de steenovens. Sommige 

zones zullen hierin beperkt toegankelijker worden gemaakt. Om de bestaande landbouwpercelen te behouden 

en beter in te bedden in het polderlandschap (door o.a. graslanden en hooilanden) zal een landinrichtingsplan 

worden opgemaakt (LIP Scheldeboorden) ((Figuur 39, 2) De landkaai zal worden ingericht als duurzame 

mobiliteitsas zodat de recreatiedruk op de Scheldedijken door de veelheid aan recreanten kan worden verlicht, 

er komt echter geen apart pad voor fietsers en wandelaars op de dijk. Er komt eventueel wel een 

snelheidsbeperking. Momenteel voert de Vlaamse Waterweg hieromtrent een beleidsstudie uit. Tot slot zullen 

er dorpsroutes (Figuur 39, 1) worden voorzien die de Schelde met de landkaai zullen verbinden en via 

dwarsverbindingen de connectie met het hinterland zullen verhogen.   

- De rivier- en beekvalleien van de Vliet en de Molenbeek vormen een groene gordel rondom Puurs en Kalfort. 

De gemeente Puurs heeft de ambitie om de ‘groene ring’ verder te ontwikkelen en alle groen- en parkdomeinen 
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van Puurs met elkaar te verbinden (Figuur 40). Deze groene ring moet worden gevrijwaard van nieuwe 

verkavelingen en nieuwe bebouwing. In het kader hiervan zijn er verschillende projecten lopende. Het 

masterplan ‘De tuinen van Puurs’ werd in 2015 opgesteld vanuit het netwerk van tuinen dat de overgang tussen 

het dichtbebouwde centrum en het open landschap erachter vormt. Er wordt hiervan vertrokken en rond deze 

groene ruimtes (privé, collectief en openbaar) zullen deelprojecten worden uitgevoerd en kwalitatief worden 

ingericht.  

 

In de openruimte tussen de woonkernen van Puurs, Kalfort en Liezele zullen momenteel via het RUP 

Poortersbossen enkele terreinen herbestemd worden zodat meer ruimte kan worden gegeven aan water, 

natuur en bos, landbouw en recreatieve verbindingen. In functie van de ontwikkeling van het plangebied heeft 

het Agentschap Natuur en Bos (ANB) verschillende percelen verworven die in aanmerking komen voor 

bebossing (+/- 16 ha). Daarnaast zal binnen de landinrichtingsprojecten fort Liezele en de kleine 

Molenbeekvallei het openruimte gebied worden geoptimaliseerd. Voor het LIP Fort Liezele wordt een 

beheerplan opgesteld en het doel van LIP Molenbeek is om de natuurlijke historische komberging van de vallei 

zo goed mogelijk te bewaren zodat het gebied zijn functie als natuurlijk overstromingsgebied blijft behouden. 

Waar mogelijk wordt het bufferend vermogen verhoogd. De vallei is kwetsbaar voor droogte (zie hoger), op 

deze manier kan de omgeving mede beschermd worden tegen waterschaarste. 

 

 

Figuur 39: Masterplan echo's van de Schelde 

-  Sinds het einde van vorige eeuw is het volledige stroomgebied van de Vliet-Molenbeek ter hoogte van de 

monding van de Rupel afgesloten door middel van een dijk en pompstation. Dit heeft de oorspronkelijk 

hydrologische en ecologische dynamiek van de vallei sterk ontregeld. Momenteel is er een project in uitvoering 
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om de Vliet opnieuw gravitair af te wateren naar de Schelde. Hiervoor zal een nieuwe uitwateringsconstructie 

en een verlegde waterloop parallel aan het Zeekanaal worden aangelegd. 

- De N16 die de het gebied doorkruist ter hoogte van het Sas in Bornem en de Vlietvallei, veroorzaakt grote licht- 

en geluidshinder in de omgeving (zie hoger). Er kan worden nagedacht over maatregelen om deze impact zo 

veel mogelijk te beperken. 

 

Figuur 40: Groene ring rond Puurs (VRP, 2018) 

- In opdracht van de VLM werden de erfgoedwaarden en de daarbij horende verhalen in het rivierrijke Klein-

Brabant onderzocht (erfgoed studie Klein Brabant). Op basis van input van diverse stakeholders en op basis 

van historisch onderzoek, werd een expeditiegids opgesteld. In deze gids wordt het DNA van Klein-Brabant 

beschreven aan de hand van 3 verhaallijnen o.b.v. cultuur-historisch en actueel onderzoek:  

i. Vlechtwerk van land en water: Dit is het koepelverhaal en gaat over de impact van de 

aanwezigheid van de Schelde op de vorming van het landschap en de relatie van de mens met 

het water alsook de impact van de aanwezigheid van water op de manier van leven.  

ii. Met man en macht: Hierbij wordt de vallei doorheen de geschiedenis beschouwd als een 

podium voor een intrigerend schouwspel van menselijke culturen en gebruiken, die vaak 

tegen elkaar maar ook tegen het water in opstand komen.  

iii. Leven van land en water: Deze verhaallijn illustreert op welke manier er geleefd werd van 

water en land. Mensen moesten doorheen de geschiedenis rekening houden met rivieren die 

buiten hun oevers treden. De overstromingen lieten hun sporen na in het landschap. Het 

water zorgde tegelijk voor economische bedrijvigheid: de getijdenwerking zorgde voor een 

continue aanvoer van verse vis, wielen werden geëxploiteerd als visvijver. Ook water- en 

windmolens en veldovens illustreren de bedrijvigheid. Er werd (en wordt) handelgedreven via 

de veren en over het water. 
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In de expeditiegids worden ook vijf thematische expedities uitgezet waarin ontwikkelscenario’s voor de 

toekomst zijn opgenomen. Deze expedities zijn concepten voor toekomstige projecten en dienen als inspiratie 

voor initiatieven. Het doel is om de binding tussen mensen en erfgoedplekken én tussen mensen onderling te 

versterken.  

- Puurs-Sint-Amands zet in op klimaat en energie met behulp van hun lokaal klimaat- en energieactieplan. Het 

lokaal duurzaam klimaat- en energieplan zet de krijtlijnen uit voor het klimaat- en energiebeleid van morgen 

en geeft uitwerking aan de drie doelen van het Burgemeestersconvenant: broeikasgasemissies reduceren, 

aanpassing aan de klimaatverandering stimuleren en gegarandeerde, duurzame en betaalbare energie voor 

alle inwoners voorzien. Om de drie doelstellingen te realiseren werden er 7 speerpunten geformuleerd, met 

daarbij horend toekomstbeelden, indicatoren, maatregelen en acties. Bijvoorbeeld er wordt gestreefd naar het 

verminderen van energiegebruik van de openbare verlichting (eventuele win-win met de gesignaleerde 

lichtpollutie van de Scheldevallei) en er wordt ingezet op het verminderen van het verlies van open ruimte, 

extra bebossing en het creëren van extra ruimte voor water. Bovengenoemde plannen dragen bij deze visies te 

verankeren. 

 

Figuur 41: De 7 speerpunten van het lokaal klimaat- en energieactieplan. 
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 Deelgebied Durmevallei en Temse 
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BESCHRIJVING 

Temse gelegen aan de Durme, Waasmunster, Zele, Hamme en Lokeren 

Het deelgebied Durmevallei en Temse dat Waasmunster, Zele, Hamme, Lokeren en het deel van Temse gelegen aan 

de Durmemonding omvat (o.a. Tielrode) is een kleinschalig valleilandschap waar momenteel een belangrijke 

transformatie aan de gang is (Sigmawerken, RUP Durme, …). 

Afwaarts de Durmemonding zal met de Sigmawerken een grote aanrijking van estuariene natuur plaatsvinden. In 

dit deel van de omgeving is de invloed van het getij zeer sterk merkbaar en worden de hoogste waterpeilen 

genoteerd. Ter hoogte van de cuesta’s komt van nature zeldzame kwelnatuur voor. Het gebied is omwille van zijn 

hoogteverschillen ook geliefd bij wandelaars en mountainbikers. Waterrecreatie is hier uitgebouwd zowel aan de 

Durme -als de Scheldezijde (respectievelijk, Tielrode en Driegoten). Verder opwaarts verandert het landschap in 

een afwisseling van wetlands en verwevingsgebieden. Een combinatie van verschillende ruimteclaims (natuur, 

landbouw en ontginning) hebben geleid tot een versnippering van de natuurgebieden.  De Durmevallei heeft een 

rijk historisch verleden met een meander, turfputten, rivierduinen, verschillende kastelen en een abdij.  

De Durmevallei is via de weg ontsloten door middel van de E17, N41 en is via het openbaar vervoer bereikbaar 

vanuit Lokeren en Temse. Lokeren ligt net buiten de openruimteband, maar kan geconnecteerd worden via het 

natuurgebied Buylaers – Verloren Bos en het Molsbroek die als stapstenen kunnen worden ingezet. Lokeren 

fungeert als primaire onthaalpoort voor de Scheldevallei. Ook de sites rond de Mirabrug vormen een belangrijke 

onthaalplek. Ter hoogte van Hamme zijn er belangrijke recreatieclusters aanwezig (o.a. Mirabrug). Het Molsbroek, 

Waasmunster, Driegoten, de dorpskern van Hamme en Tielrode hebben ook een onthaalfunctie. 

De E17 is een grote storingsbron voor de vallei. De snelweg zorgt voor constante geluidshinder, die in het gehele 

openruimte landschap hoorbaar is. 

PROJECTEN 

Naam Locatie Status Inhoud 

Masterplan Tielrode Tielrode In opmaak Groene corridor vanuit centrum Tielrode naar de 
Schelde 

RUP Tielrode Tielrode In opmaak Verankering groene corridor vanuit centrum 
Tielrode naar de Schelde 

Onthaalvisie Durmevallei Durmevallei Afgerond Visie recreatieve ontsluiting en jaagpaden 
langsheen de Schelde 

RUP Toeristische - recreatieve 
knooppunten – Driegoten 

Hamme In opmaak Toeristische ontsluiting van Hamme 

RUP Toeristische - recreatieve 
knooppunten – Site Kaai 31 

Hamme In opmaak Toeristische ontsluiting van Hamme 

RUP Toeristische - recreatieve 
knooppunten – Site De 
Watermolen 

Hamme In opmaak Toeristische ontsluiting van Hamme 

GRUP Oude Durme Durme In opmaak  

Vergunning brugwachtershuis tot 
brasserie + infopunt 

Hamme Afgerond Toeristische ontsluiting van Hamme 

Constructie fietsbrug Hamme In opmaak  

Studie herinrichting kaaiplein Hamme In opmaak  

Brugvernieuwing Durmebrug Waasmunster In 
voorbereiding 

 

Herinrichting bezoekerscentrum 
Molsbroek & omgeving 

Lokeren Gepland 
(najaar 2021 – 
voorjaar 2022) 
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KANSEN EN KNELPUNTEN 

- Het gebied zal in de nabije toekomst een grote transformatie doormaken door de realisatie van de 

geplande Sigmawerken. Hierdoor zal het aandeel aan (niet-) estuariene natuur in het gebied sterk stijgen 

(Figuur 42).  

 

Figuur 42: Geplande Sigmawerken in de Durmevallei (groen: niet-estuariene natuur, blauw: estuariene natuur) 

- In 2018 werd door Stramien en pavlov een onthaalvisie opgemaakt. Zij identificeerden negen belangrijke 

POI’s voor de vallei: het Molsbroek, de jachthaven van Lokeren, de abdij Roosenberg, Potpolder IV, 

Koolputten en Mirabrug, de oude Durme-arm, het veer Tielrode-Hamme, de samenloop van Durme en 

Schelde en het infopunt Driegoten. In het onthaalplan werden verschillende primaire en secundaire 

onthaalpoorten aangeduid (Figuur 43). Lokeren, Temse en de Mirabrug zijn weergegeven als primaire 

onthaalpoorten. In het kader hiervan werd recentelijk vergunning van het brugwachtershuisje tot 

brasserie en de ontwikkeling van een infopunt goedgekeurd, wat bijdraagt tot de verdere profilering van 

de omgeving van de Mirabrug tot toeristische onthaalplek. Samen met deze vergunning werd echter ook 

de goedkeuring voor de ontwikkeling van een woonzorgcentrum en hoge bebouwing verleend, wat niet 

strookt met de toeristische ontwikkeling van de omgeving als open erfgoed- en natuurgebied en sterk 

beeldbepalend zal zijn. De omgeving van de Mirabrug is bovendien ook een bron voor lichtvervuiling 

(aangehaald op workshop 2). 

 

Figuur 43: Onthaalpoorten uit de onthaalvisie van de Durmevallei (Stramien & pavlov, 2018) 

- Om de recreatiedruk op de Scheldedijken te vermijden, werd in het onthaalplan voorgesteld één snelle 

en één trage zijde te ontwikkelen door gebruikssnelheden op elkaar af te stemmen met behulp van een 

doordachte verhardingskeuze. Er wordt voorgesteld steeds één oeverzijde te verharden ten behoeve van 

de snelle fietser en de andere zijde (half) onverhard in te rechten in functie van de trage recreatieve 

wandelaar en/of fietser. Extra lussen worden uitgewerkt om de link tussen de Durmeroute en de 

dorpskernen en POI’s in de omgeving te verhogen. Er ontbreken echter nog enkele schakels, deze zullen 
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eerst moeten worden gerealiseerd om een continu recreatief netwerk langsheen de Durme mogelijk te 

kunnen maken. 

- Lokeren is de scharnierstad tussen de Durmevallei en de Moervaartvallei. Momenteel wordt er nagedacht 

over de verdere recreatieve uitwerking van een verbinding tussen de twee valleigebieden. Vanuit Lokeren 

is de Durmevallei duurzaam bereikbaar via het natuurgebied Buylaers – Verloren Bos en het natuurgebied 

Molsbroek. De recreatieve zone en het Bezoekerscentrum van het Molsbroek worden in het najaar 2021 

– voor 2022 heringericht. Hiervoor zullen natuurlijke elementen worden gebruikt (Workshop 2). 

- Er liggen plannen op tafel om de Durmebrug te vernieuwen en te herinrichten ten behoeve van de zwakke 

weggebruiker. Dit zal gepaard gaan met de aanleg van nieuwe fietspaden. De vernieuwing van bruggen 

biedt mogelijkheden om na te denken over de reductie van licht- en geluidspollutie, optimalisatie van 

faunapassage, etc. Daarnaast zal de Vlaamse Waterweg uiterlijk tegen 2025 een nieuwe wandel- en 

fietsbrug aanleggen tussen Sombeke en Hamme. Deze brug moet de ontsluiting van het natuurgebied 

Groot Broek mogelijk maken. 

- De E17 is een grote stoorzender voor de beleving van het gebied. 

- De gemeente Tielrode is momenteel bezig met de opmaak van een masterplan en RUP Groenpool 

Tielrode. Het doel van het plan is om een noord-zuid recreatieve as met hoge actuele en potentiële 

natuurwaarden te realiseren die begint bij de kleiputten van de Roomacker en eindigt op de oevers van 

de Durme. De Durmetuin vormt hierin een belangrijke schakel en werd hiervoor enkele jaren geleden 

herbestemd van woonzone naar parkgebied. Deze groene as is de enige plaats waar nog doorgang is 

vanuit het bolle akkergebied naar de riviervallei doorheen stedelijk weefsel. Voor het overige is de gehele 

cuesta volgebouwd via lintbebouwing. 

- De gemeente Hamme is gestart met de opmaak van een RUP ‘toeristische-recreatieve knooppunten’ om 

ontwikkelingsperspectieven aan te bieden aan een aantal horecazaken die zich in aan de Schelde en 

Durme situeren (Site Driegoten (Schelde); Site De Kille (Schelde); Site De Watermolen (oude Durme); Site 

den Bunt; Site De Pomp; Site Kaai 31). Het RUP zit momenteel nog in voorontwerpfase. De gemeente is 

ook gestart met de opmaak van een gewestelijk RUP voor de Durmevallei. 
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 Deelgebied Dendermonde en omgeving 
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BESCHRIJVING 

Het deelgebied Dendermonde en omgeving is een grootschalig openruimtegebied met afwisseling tussen 

landbouwgebieden, wetlands en overstromingsgebieden. In het gebied zijn enkele belangrijke Sigmagebieden en 

reservegebieden gesitueerd (o.a. ter hoogte van Hamme en de Vlassenbroekse Polders). De stad Dendermonde 

fungeert als belangrijk scharnierpunt tussen de twee grote natuurclusters (Kalkense Meersen Donkmeer en de 

Centrale natuurcluster) en de Dendervallei, en is de enige ‘grote’ stad aan het water in de Scheldevallei. De 

aangrenzende polders (o.a. Sint-Onolfpolder, Vlassenbroekse polders, …) vervullen hierin een belangrijke 

verwevende functie tussen natuur en landbouw.  

Naast het typerend openruimte landschap zijn in het deelgebied ook enkele belangrijke (nautische) erfgoedclusters 

aanwezig: UNESCO werelderfgoed-stad Dendermonde (Belfort en Lakenhalle, begijnhof, …), het pittoreske 

Scheldedorp Vlassenbroek,  historische scheepswerf Baasrode, … . Deze erfgoed-elementen worden momenteel al 

door middel van verschillende projecten bovenlokaal toeristisch ontsloten (projecten Scheepswerven in beeld en 

Van Steen tot Steen). De omgeving heeft ook op vlak van waterrecreatie verschillende troeven (watersportclub, 

riviercruises, veerdiensten, …) 

Aangrenzend aan het Rivierpark Scheldevallei is in Briel, te Dendermonde een grote industriezone gelegen. Hiervoor 

zijn verschillende kaaien en aanlegkades en -steigers in het landschap aanwezig. Aan het waterfront kwam ook 

historische bedrijvigheid voor. De economische functie hiervan is op bepaalde locaties verdwenen, waardoor er 

sprake is van verloedering of een ‘onvoltooide conversie’. Met o.a. het project epicentrum, waar de oorspronkelijke 

Bruynkaai die nu dienst doet als parking een groene invulling zal krijgen als landschapspark. Hiermee wil de stad 

Dendermonde zulke plekken opnieuw inpassen het Scheldelandschap. 

Dendermonde is een strategische uitvalsbasis voor wie de Scheldevallei vanuit Gent, Antwerpen en Brussel wil 

bereiken. De stad heeft een frequent bediend station en is bovenlokaal gemakkelijk bereikbaar met de auto via de 

N41, N446 en N17.  

 

PROJECTEN 

In Dendermonde en omgeving zijn er in de nabije toekomst belangrijke transformaties op til: 

Naam Locatie Status Inhoud 

Masterplan Stationsomgeving Dendermonde In uitvoering Verbinding van de groene gordel ter hoogte van 
de stationsbuurt (quick-wins) 

Masterplan Vestinggordel Dendermonde In opmaak Restauratie historische vestinggordel en 
realisatie groene gordel 

Project Epicentrum / De Bruynkaai 
/ Scheldefront 
 

Dendermonde In uitvoering • Fietsvriendelijke en groene herinrichting 
Mechelse Poort 

• Parkontwikkeling Scheldeboorden 

• Verbreding van het jaagpad 

Project vier Denders Dendermonde In uitvoering • Het denderkanaal: fietsverbinding tussen 
Grembergen – Appels – Dendermonde – 
Tijsluis – Meirdamgebied 

• De oorspronkelijke Dender stroomopwaarts 
Denderkanaal: gevangenis en randstedelijk 
groen 

• Oude Dendermeander: groene inrichting en 
educatieve ontsluiting 

• Dender in de binnenstad en 
vestigingsgordel 

Van steen tot steen: Lakenhalle Dendermonde In uitvoering Toeristische ontsluiting via het ‘van steen tot 
steen-’ project 
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Restauratie en herontwikkeling 
Hollandse Kazerne 

Dendermonde In uitvoering  

Regionaal klimaatadaptatieplan 
Waasland 

Waasland In opmaak  

Herwaardering scheepswerf 
Baasrode 

Baasrode 
(Dendermonde) 

In uitvoering Heropwaardering van de voormalige historische 
scheepswerf door overname door Provincie 
Oost-Vlaanderen en i.k.v. PDPO-project 
Scheepswerven in beeld 

Inrichting bezoekersparking 
Vlassenbroek 

Vlassenbroek 
(Dendermonde) 

In uitvoering Realisatie van een groene bezoekersparking om 
de parkeerdruk in Vlassenbroek te ontlasten  

Heraanleg Vlassenbroek en 
herwaardering dorpsplein 

Vlassenbroek 
(Dendermonde) 

Gepland Koppeling van wegen- en rioleringsproject aan 
toeristische ontsluiting van Vlassenbroek 

Strategisch project Denderland / 
T.OP Dender + Ruimte voor water 

• Naar een leefbaar 
Denderland 

• Veerkrachtig 
Denderland 

• Energiek Denderland 

Dendervallei In uitvoering  

 

KANSEN EN KNELPUNTEN 

- Het recreatiedomein Akkershoofd is een bestemd recreatiegebied in waardevol openruimtegebied. 

Momenteel bestaat het gebied uit een netwerk van straten, met een aantal tuinen met visvijvers, chalets 

en bergplaatsen en vervult het voornamelijk de functie als tweede verblijf. De tweedeverblijvers zijn in de 

eerste plaats uit op de rust in de natuurlijke omgeving van het gebied, maar zetten momenteel maar weinig 

in op het verhogen van de beeldkwaliteit van het gebied of het versterken van het openruimte landschap.  

 

- Door zijn strategische ligging heeft Dendermonde de potentie om uit te groeien tot een belangrijke 

toeristische onthaalpoort voor de Scheldevallei. Momenteel zijn hiervoor echter nog onvoldoende 

verblijfsmogelijkheden aanwezig om een langer verblijf in de Scheldevallei mogelijk te maken.  Verdere 

uitbouw van de verblijfscapaciteit en eventuele renconversie van het verblijfsrecreatiedomein 

Akkershoofd kunnen hiertoe bijdragen. 

 

- Serrebouw in Hamme zorgt voor landschapspollutie in de Scheldevallei. Volgens het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan wordt “de omgeving van Moerzeke en Kastel als ondersteuningsgebied voor de 

(glas)tuinbouw gezien gelet op de bestaande concentratie. Op deze plekken krijgt de (glas)tuinbouw er 

verder alle ontwikkelingsmogelijkheden.” Het GRS haalt aan dat gedurende de laatste tien jaar binnen de 

land- en tuinbouw in de gemeente Hamme een daling van de glastuinbouwactiviteiten is vastgesteld, 

waardoor de serres leeg zijn komen te staan. Verouderde serres worden daarom volgens het GRS bij 

voorkeur afgebroken. Serres die nog kunnen ingezet worden, worden bij voorkeur opnieuw gebruikt door 

andere glastuinbouwbedrijven. Indien dit niet mogelijk blijkt, vormt het uitvoeringsbesluit over de 

functiewijzigingen in principe de basis. Serres die onderdeel zijn van een gebouwengroep kunnen in 

principe nog gebruikt worden voor de opslag van materialen, dit is echter wel aan voorwaarden verbonden. 

Indien nodig zal zoals is vastgelegd in het GRS, de gemeente initiatief nemen om het ongewenst gebruik 

van leegkomende serres te vermijden. In relatie tot het Rivierpark Scheldevallei is het belangrijk om na te 

denken over een overkoepelende en robuuste toekomstvisie voor deze glastuinbouwclusters zodat 

ongebreidelde uitbreiding  kan worden tegen gegaan of ongewenst gebruik vermeden kan worden.  

 

- Het openruimtelandschap tussen Schoonaarde en Dendermonde vervult een belangrijke functie als 

verwevingsgebied tussen natuur en landbouw en verbinding tussen de twee grote natuurclusters. 

Momenteel zijn deze plekken nog onbenut. Gezien de landschappelijke kwaliteit van de grote polders (o.a. 

de Sint-Onolfpolder) niet beleidsmatig verankerd is, ondervinden ze een toenemend landschappelijke druk 
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door onder andere verstedelijking, vertuining en verpaarding (zie kaartenatlas, verslaggeving workshops 

en het interview met de stad Dendermonde) . Ter hoogte van de Sint-Onolfpolder staat de landschappelijke 

kwaliteit verder onder druk door de toenemende vraag naar en toekenning van vergunningen voor 

bouwprojecten, wat niet strookt met de aanbevelingen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.  

 

- In het Meirdamgebied dat grotendeels is bestemd als zone voor natuurontwikkeling, is ook een zone voor 

‘diensten bij de waterinfrastructuur’ aangeduid (zie RUP Meirdamgebied). De mogelijke ontwikkeling van 

een aanlegkade in natuurgebied zou op termijn kunnen leiden tot conflicterende belangen tussen 

bedrijvigheid en robuuste natuurontwikkeling. 

 

- Het openruimtelandschap ter hoogte van Hamme bestaat uit een opeenvolging van snippers die dan wel 

en dan niet tot de natuurkern behoren (Figuur 44). Er bevinden zich ook versnipperde bosclusters in 

agrarisch gebied. In de strook dichtbij de rivier zijn er kansen om een visie te ontwikkelen die de 

openruimte band versterkt. Meer landinwaarts ligt de focus eerder op het versterken van de 

landschapskwaliteit en het inzetten van het openruimte gebied als klimaatbuffer. 

 

 

 

Figuur 44: Zoom versnipperde openruimtelandschap in Hamme 

- Ter hoogte van Dendermonde is (het onbebouwde gedeelte van) de vallei op beide oevers ingekrompen 

tot een erg smalle strook langs de rivier. Historische bedrijfsgebouwen zijn hetzij verlaten, hetzij 

geconverteerd naar retail en bewoning. Slechts op een beperkt aantal locaties wordt de waterfrontligging 

aan de rivier stedenbouwkundige uitgespeeld als een troef, maar op veel locaties is de beschikbare ruimte 

onderbenut (parking, achterkantsituaties, woonwagenterrein, geprivatiseerde percelen….). Met het 

project Epicentrum, wil Dendermonde in de omgeving van de Bruynkaai inzetten op de uitbouw van een 

stedelijk waterfront naar de Schelde toe door (Figuur 45): 

o de reconversie van onderbenutte gebouwen naar meergezinswoningen. Ter hoogte van de 

Mechelsesteenweg is veel bebouwing en ruimtebeslag aanwezig tot vlak bij de Schelde. Via het 

project epicentrum, wil men het waterfront opnieuw naar de Schelde toe ontwikkelen.  
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o de opwaardering van de publieke ruimte zodat één grote groene-recreatieve zone langsheen de 

Schelde kan worden gecreëerd en  ruimtelijk het kerngebied met de binnenstad en het vestenpark 

wordt verbonden. Hiervoor zal o.a. de Bruynkaai, die nu dienst doet als parking worden ingericht 

tot een flaneerzone met parkstrip aan de Scheldeboorden. Tevens zullen er attractieve 

verbindingen voor fietsers en voetgangers worden gecreëerd vanaf de Scheldedijk naar het 

stadscentrum en zal het jaagpad worden verbreed. 

o de verbetering van de verkeersveiligheid door een vlottere doorstroom van alle soorten verkeer 

mogelijk te maken. Hiervoor zal het kruispunt Mechelse poort grondig worden heringericht met 

de realisatie van drie fiets- en voetgangerstunnels. Deze bruggen zullen een nieuwe ‘poort’ 

vormen voor fietsers en voetgangers richting het centrum 

- Dendermonde is een verstedelijkte vlek in dit gedeelte van de Scheldevallei, met de masterplannen 

Vestinggordel, stationsomgeving  en het project epicentrum (met de ontwikkeling van een Scheldepark, 

zie hierboven) wil Dendermonde verder in zetten op het versterken van de continuïteit van het openruimte 

landschap en de recreatieve ontsluiting ervan. Het masterplan vestinggordel -dat recentelijk is opgestart- 

zal inzetten op de herwaardering van de vroegere militaire groene vestinggordel rond de Dendermondse 

binnenstad. Ter hoogte van de stationsomgeving worden deze groene historische vestingen momenteel 

onderbroken (Figuur 45). Het masterplan stationsomgeving zet met enkele quickwins in op het versterken 

van deze band aan natuur- en erfgoed en zal tegelijkertijd een compact en aangenaam 

mobiliteitsknooppunt voor de toekomst ontwikkelen.  

 

 

 

 

Figuur 45: Schematische voorstelling van het project epicentrum 

 

- De deelgemeenten Baasrode, Grembergen en Schoonaarde zijn dan wel Scheldedorpen, maar zijn 

gaandeweg de vorige eeuw hun link met de Schelde verloren. Door de constructie van hogere dijken ter 

bescherming tegen overstromingen, is de Schelde op sommige plekken volledig verdwenen uit het 

landschap. De dorpen hebben zich bovendien in de laatste decennia van de Schelde weg ontwikkeld en 

bezitten geen (residentieel) waterfront of dorpsplein aan het water meer. Op deze locaties liggen er kansen 

om opnieuw in te zetten op dorpskernvernieuwing naar het water toe .  In het interview met de stad 
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Dendermonde werd aangehaald dat er ter hoogte van de Brug Berlare-Schoonaarde mogelijkheden zijn 

voor ontwikkelaars om de woon-, plein- en recreatiefunctie te versterken.  

 

- Het pittoreske Scheldedorpje Vlassenbroek is een belangrijke attractiepool in de streek. De landschaps- 

en erfgoedwaarde komen echter in gedrang door de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Door zijn 

belangrijke toeristische waarde kampt het dorpje met een grote parkeerproblematiek. Als oplossing 

hiervoor wordt in afwachting van de heraanleg en herwaardering van het dorpsplein, tijdelijk een groene 

bezoekersparking ingericht. In de toekomst zal moeten worden nagedacht over een aangepast lokaal 

parkeerbeleid. In Baasrode wordt ter hoogte van het pompgemaal ook een nieuwe parking voorzien. Deze 

parking zal prioritair dienen voor de plaatselijke vissers, maar kan ook worden ingezet om de bezoekers 

aan de GOG en GGG-gebieden van Vlassenbroek op te vangen. 

- In omgeving van Dendermonde zijn er momenteel al verschillende faciliteiten voor waterrecreatie en -

toerisme gelegen (waterskiclub Costa Zela, riviercruises vanuit Antwerpen, …). Dendermonde heeft de 

ambitie om dit in de toekomst nog verder uit te bouwen door middel van o.a. het project Vier Denders. Er 

worden in de toekomst extra aanmeerplaatsen voorzien. Ter hoogte van de nieuwe gevangenis zal een 

sluis worden geplaatst. Deze sluis biedt de mogelijkheid om op termijn tot in het centrum van 

Dendermonde te kunnen varen, waarbij er bovendien ook wordt nagedacht over de ontwikkeling van een 

jachthaven in de stad. Dendermonde ziet ook veel potentie in het brengen van cruisetoeristen naar de stad 

het versterken van de toeristische ontsluiting ter hoogte van de Bruynkaai, zodat het een toegangspoort 

via het water naar de stad kan worden. Enerzijds is er dus nood om de bestaande faciliteiten 

landschappelijk in de Scheldevallei in te passen, maar anderzijds ook om het watertoerisme verder uit te 

bouwen. Daarnaast wil de stad Dendermonde ook sterk inzetten op stadspromotie want “Iedereen kent 

Dendermonde, maar niemand kent Dendermonde”. Het Ros Beiaard 2022 plaatst Dendermonde sterker 

op de kaart, maar het is ook belangrijk om ander erfgoed te promoten. Andere troeven kunnen dus nog 

sterker vermarkt worden (interview stad Dendermonde). 

 

- Wat de impact zal zijn van de nieuwe gevangenis op de openruimte door wegenis, licht, etc. moet verder 

worden onderzocht. Er moet vooral aandacht zijn voor de landschappelijke buffering van deze effecten. 

 

- Ter hoogte van de industriezone De Briel, wordt het Scheldefietspad onderbroken en via de steenweg 

omgeleid, wat een erg onveilige verkeerssituatie voor de zwakke weggebruiker creëert. Momenteel loopt 

er een studie rond de inpassing van deze infrastructuren in het landschap. 

 

- De herontwikkeling en mogelijke herbestemming van de Van de Voorde site in Grembergen biedt heel 

wat kansen voor nieuwe bedrijvigheid in de vallei en langsheen het water. De site is door vroegere 

industriële activiteiten grondig vervuild geraakt en is momenteel in beheer van OVAM. Alvorens een 

herontwikkeling kan plaats vinden, zijn grote saneringswerken noodzakelijk (Interview stad 

Dendermonde). 

 

- De gewestwegen (N41) zorgen voor geluidsbelasting in de Scheldevallei, op diverse plekken in de 

omgeving zorgt de weginfrastructuur (o.a. Tijsluis t.h.v. de Sint-Onolfspolder, Vlassenbroekbrug, parking 

Vlassenbroek) voor lokale lichtpollutie in de vallei (Workshop 1). 
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 Deelgebied Kalkense Meersen & Donkmeer 
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BESCHRIJVING 

In de omgeving Kalkense Meersen en Donkmeer is de tweede grote natuurcluster van het Rivierpark Scheldevallei 

gesitueerd. De omgeving wordt gekenmerkt door een historisch valleilandschap, waar de geschiedenis van de 

Scheldevallei op verschillende plaatsen in het landschap te bemerken is door een divers aanbod aan 

landschapselementen (o.a. rivierduinen, afgesneden meanders, turfputten,..). Het is een typisch moeraslandschap 

met hoge natuurwaarden. 

 Het openruimte landschap van de Kalkense Meersen is aangeduid als Sigmagebied en is een uitgestrekt 

meersengebied (weilanden) bestaande uit waterpartijen, natte graslanden, riet en elzenbroekbossen. De 

graslanden van het Paardebroek, de Kalkense Meersen en een deel van de Paardeweide worden extensief beheerd 

waardoor er een sterke verweving tussen natuur en landbouw aanwezig is. Grote delen van het Donk en de 

historische meander zijn bebost (Figuur 46).  In de oude Scheldearm werden vroeger langsheen de waterplassen 

productiebossen aangeplant (populierenbestanden). Deze bestanden zullen systematisch worden omgevormd naar 

typerende elzenbroekbossen die hier van nature thuishoren. Via het natuurinrichtingsproject Berlare-broek 

Donkmeer zal hier onder meer worden op ingezet. Op deze manier kunnen de bijzonder natuurwaarden in Berlare 

beschermd en behouden worden. 

 

Figuur 46: Extract uit de bospotentiekaart ter hoogte van Donk (zie bijlage voor de volledige kaart) 

Vanuit toeristisch oogpunt fungeert de Kalkense meersen als stilte- en rustgebied waarbij het wandel- en 

dijktoerisme voorop staat. In het kader hiervan loopt momenteel een kandidatuur voor de erkenning tot 

stiltegebied. Het Donkmeer in Berlare is een toeristisch-recreatieve trekpleister, met een divers aanbod aan (water) 

faciliteiten en  logies waardoor het bezoekersprofiel tussen beide gebieden dus sterk verschillend is. 

Natuurliefhebbers vindt men eerder in de omgeving van de Kalkense Meersen en Berlarebroek terwijl de omgeving 

Nieuwdonk – Donkmeer vooral gebruikt wordt voor amusement-toerisme.   

De extensief beheerde graslanden tussen Berlare en Dendermonde vormen een belangrijk verwevingsgebied. Deze 

agrarische gebieden worden als ecologisch waardevol beschouwd waardoor er op verschillende plekken 

beheerovereenkomsten voor de bescherming van weidevogelsoorten en de ontwikkeling van soortenrijk grasland 

van kracht zijn. Bovendien is dit openruimte landschap de verbinding met de stad Dendermonde. 

De omgeving Kalkense Meersen en Donkmeer is relatief beperkt bovenlokaal ontsloten. De gemeente Wetteren 

heeft hierin een belangrijke poortfunctie, zowel via wegen- als openbaar transportnetwerk. De N417 vormt een 

belangrijke verbindingen met de autosnelweg.  Ter hoogte van Donkmeer en Schellebelle is de parkeerdruk hoog 

op toeristische piekmomenten. De langgerechte dijken en het uitgebreide wandel- en fietsnetwerk zorgen voor een 
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goede lokale ontsluiting tussen Gent, de lokale (schelde)dorpen en het natuurgebied. Aan de randen van de 

natuurcluster grenzen ook de gemeenten Kalken, Berlare, Schellebelle, Wichelen en Schoonaarde. De 

treinverbinding is hier in tegenstelling tot Wetteren eerder beperkt. De Schelde kan bovendien maar op een beperkt 

aantal plekken worden overgestoken. Het veer in Schellebelle en de (fiets)bruggen ter hoogte van Wetteren, 

Uitbergen en Schoonaarde vervullen hier een belangrijke rol in (interview gemeente Wetteren en stad 

Dendermonde). 

Ten westen van de Kalkense Meersen vernauwt de openruimte band onder invloed van de verstedelijkingsdruk 

vanuit Wetteren. Openruimte landschap wisselt daar af met bebouwing, ruimtebeslag en economische 

bedrijvigheid.  

PROJECTEN 

Naam Locatie Status Inhoud 

Masterplan Scheldepark-Oost Wetteren In opmaak Inrichting park langsheen de Scheldeoevers 

Ontwikkelingsvisie recreatiepool 
Donk 

Berlare Recent afgerond Ontwikkeling van een toekomstvisie voor het 
donkgebied. (Toeristisch recreatieve beleving die 
verbonden is met het landschap) 

Onthaalplan Kalkense Meersen en 
Donkmeer 

Kalkense 
Meersen – 
Donkmeer 

Afgerond • Visie toeristische ontsluiting Kalkense 
Meersen – Donkmeer 

Natuurinrichtingsproject Berlare 
Broek – Donkmeer 
 
 

Berlare In uitvoering • Opknapbeurt omgeving Eendenkooi 

• Herinrichting Nieuwdonk 

• Verbetering waterkwaliteit Donkmeer 

• Verdere ontwikkeling Maeydonkbossen 
Spletters 

• Herstelwerken Hemelse rij 

• Herstel oevers Berlare Broek 

• Herstel moerasvegetatie Turfput 

• Herstel drijftil en ontwikkeling rietoevers 
reservaatzone vzw Durme 

• Optimale natuurinrichting Broekmeers 

Van steen tot steen: kasteel van 
Laarne 

Laarne In uitvoering Toeristische ontsluiting van het kasteel van Laarne 
via het van steen tot steen project 

Waterfront ter hoogte van Sociaal 
Huis 

Wichelen In uitvoering  

Mastervisie Schellebelle Wichelen In 
opmaak/afgerond 

Visie op dorpsplein, mobiliteit, … 

Realisatie Schelde (baan) brug Wetteren In opmaak Constructie extra baanbrug ter verhoging van de 
ontsluiting Wetteren – Gent en de poortwaarde 
van de gemeente voor het rivierpark Scheldevallei 

Ontwikkeling Scheldefront Wetteren Afgerond Wetteren aan de Schelde: ontwikkeling van 
stedelijke kern naar het water toe (nieuw 
gemeentenhuis, nieuw wooncomplex, evt. kleine 
haven) ('Rode Heuvel')  

Kadeontwikkeling Kwatrecht Kwatrecht 
(Wetteren) 

In opmaak Ontwikkeling kleine kade voor vrachtvervoer over 
water (samenwerking met Vlaamse Waterweg) 
evt. op termijn ook voor recreatieve doeleinden? 

Constructie natuureducatief 
centrum Kalkense Meersen 

Kalken Gepland (2022) Bouw van een nieuw natuureducatief centrum in 
Kalken 

 

KANSEN EN KNELPUNTEN 

- De gemeente Wetteren is ontstaan aan de Schelde en heeft een toekomst aan de Schelde. Door het 

Rivierpark Scheldevallei kan de positie van Wetteren aan de Schelde versterkt worden. Via het 

gemeentelijke ruimtelijk structuurplan is de gemeente actief bezig om de Schelde opnieuw een plaats te 
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geven. Recente stedelijke ontwikkelingen zoals de realisatie van het residentieel waterfront met nieuw 

gemeentehuis en de ontwikkeling van de nieuwe fietsbrug over de Schelde zijn hier voorbeelden van. Met 

het masterplan Scheldepark – Oost dat in april werd opgestart, wil de gemeente een park langsheen de 

Scheldeboorden ontwikkelen (Figuur 47, in het geel). De aanwezige groene ruimten zullen worden 

samengebracht en opgewaardeerd tot een volwaardig park langsheen het nieuwe lange afstandsfietspad 

om de relatie met de Schelde te verbeteren. 

 

Figuur 47: Uittreksel gewenste ruimtelijke structuur voor Wetteren (GRS 2015) 

- In de gemeente Wetteren kwam in de vorige eeuw bedrijvigheid voor. De Scheldekaaien zijn nog steeds 

aanwezig, maar hebben hun functie vandaag verloren. De gemeente is aan het nadenken over een nieuwe 

invulling en herwaardering van deze infrastructuur. Ontsluiting voor pleziervaart is een mogelijkheid, maar 

niet makkelijk te realiseren. In aanvulling hierop wordt in samenwerking met de Vlaamse Waterweg 

momenteel de mogelijkheid onderzocht voor extra kadeontwikkeling in Kwatrecht. Deze kade wordt in 

eerste plaats ontwikkeld voor vrachtvervoer over het water, maar eventueel zou er op termijn ook 

nagedacht worden over een de ontsluiting voor recreatieve doeleinden. Waterrecreatie is in dit deel van 

de Schelde momenteel beperkt. 

- De beperkte regionale ontsluiting van het gebied is zowel een voordeel als een nadeel. Het zorgt er 

enerzijds voor dat bezoekers enkel via strategisch gekozen onthaalpoorten de grote openruimte cluster 

kunnen betreden zodat bepaalde gebieden bewust beperkt toegankelijk zijn, maar leidt anderzijds ook tot 

een hoge recreatiedruk in de Kalkense Meersen Donkmeer en hoge parkeerdruk ter hoogte van het 

Donkmeer en Schellebelle op toeristische piekmomenten. Betere sturing van de bezoekersstromen door 

een aangepast parkeerbeleid en in te zetten op rand- en bestemmingsparkings kan helpen de parkeerdruk 

lokaal te verlichten. Hierbij moet meer aandacht zijn voor de veiligheid van fietsers en wandelaars die nu 

door in- en uitrijdende wagens op meerdere drukke plekken in het gebied worden gehinderd. Optimalisatie 

van de ontsluiting met het openbaar vervoer is hierbij ook aangewezen.  

Het onthaalplan voor Kalkense Meersen Donkmeer (LAMA, BRUT, Common Ground, 2016) duidt vier 

bovenlokale onthaalpoorten aan. Wetteren en Donkmeer zijn belangrijke onthaalplekken op regionale 

schaal en dienen ook zo verder uitgebouwd te worden. Wetteren zet hierop in door de recente realisatie 

van de fietsbrug en de toekomstige constructie van een nieuwe baanbrug die de bestaande 

verkeerscongesties moet opvangen. Schellebelle is belangrijk omwille van de veerdiensten en Kalken zal 

ook verder worden uitgebouwd als onthaalplek met de toekomstige realisatie van een nieuw 

natuureducatief centrum met horecafunctie op de Nezo-site. In het onthaalplan wordt het belang 
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onderstreept van het koppelen van toegangen aan bestaande en dus ook gekende kwaliteiten. Vanaf de 

Scheldedijken kunnen er bovendien ook betere verbindingen worden gelegd naar aangrenzende gebieden 

zodat de recreatieve uitwisseling tussen de Schelde en het hinterland kan worden verbeterd. 

 

 

 

Figuur 48: Visiekaart onthaalplan Kalkense Meersen - Donkmeer (LAMA, BRUT, Common Ground, 2016) 

 

Uit het interview met Dendermonde werden Berlare en Schoonaarde ook aangeduid als potentiële lokale 

onthaalzones. De brug Berlare – Schoonaarde bevat heel wat potenties voor projectontwikkelaars en de 

ontwikkeling / herwaardering van de bestaande horecaclusters die hier reeds aanwezig zijn. Ook het 

vernieuwingsprogramma van de brug van Schoonaarde zorgt voor extra ontwikkelingskansen. 
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Tot slot is het kasteel van Laarne ook belangrijke toeristische trekpleister op regionaal niveau. De 

combinatie van natuur en erfgoed maakt het tot een poort van groot formaat. Momenteel is het kasteel 

echter moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Een betere ontsluiting tussen het kasteel, regionale 

ontsluitingspunten en de Kalkense meersen zou deze poortfunctie alleen maar kunnen versterken.  

- De Scheldedijken worden gebruikt door een veelheid aan recreanten met diverse snelheden: fietsers, 

wandelaars…. . Dit leidt tot conflictsituaties en potentieel gevaarlijke situaties. In het kader hiervan voert 

de Vlaamse Waterweg momenteel een studie uit. 

- Schellebelle is door het oude Dorpsplein en het veer dat je naar de overkant van de Schelde brengt op vele 

manieren een pittoreske plek. In het onthaalplan van Kalkense Meersen Donkmeer en de eerste workshop 

werd echter aangehaald dat er momenteel nog aan ruimtelijke kwaliteit ontbreekt en dat de relatie tussen 

de dorpskern en het veer moeilijk te lezen valt. De beeldkwaliteit kan verbeterd worden door de 

herinrichting van het dorpsplein zodat de link met het water en de rivier opnieuw zichtbaar wordt, 

momenteel is hiervoor een visie in opmaak.  

- Ter hoogte van het Donkmeer is het openruimte landschap veeleer versnipperd door willekeurige 

infrastructuren, meer-omsluitende bebouwing, verstedelijkte vakantieparken en ongedefinieerde (rest) 

zones. Dit leidt tot een gefragmenteerd gebied. Versterking van de continuïteit van het openruimte 

landschap tot een coherente en landschappelijke eenheid kan bijdragen tot het verhogen van de 

natuurwaarden in het gebied. 

- Momenteel zijn er twaalf verblijfparken en een camping gelegen in het Donkgebied (Figuur 49). Deze 

verblijfsrecreatie is vandaag echter quasi uitsluitend gefocust op verblijfparken met stacaravans, gericht 

op tweedeverblijvers (recreatiepool Donkmeer, 2021). Op de grens met Zele is één camping aanwezig die 

inzet op toeristisch kamperen. De toeristische recreant heeft hier veel minder plaats. Op deze plekken is 

de beddencapaciteit wel groot genoeg om te kunnen voldoen aan de vraag aan verblijfsrecreatie in het 

gebied en kan er dus gestreefd worden naar het aanbieden van een meer kwalitatieve verblijfsrecreatie. 

De uitdaging is om in te zetten op beeldkwaliteit, differentiatie en vernieuwing van het aanbod (eventueel 

mogelijkheid tot beperkte uitbreiding in een kwalitatief kader).  

- Het Donkgebied kent een sterke aantrek op groepen kinderen en jongeren die samen op kamp en vakantie 

gaan en traditioneel gebruik maken van de jeugdlogies. In de ontwikkeling van het gebied is aandacht voor 

specifieke behoeften en wensen voor kinderen en jongeren aangewezen.  

- Links en rechts van de natuurclusters ligt een waardevol openruimte landschap, dat verweven is met 

enkele kleine Sigmagebieden.  

Het verwevingsgebied tussen Berlare en Dendermonde is een belangrijke connectie tussen de twee 

natuurclusters. Op de workshop werd aangehaald dat de potpolders kunnen worden ingezet voor 

wateropslag. Niettegenstaande is er een algemene droogteproblematiek in de meerslandschappen. 

Winterneerslag moet beter worden kunnen vastgehouden. Een aangepast natuurlijk peilbeheer zal het 

landschap nog aantrekkelijker kunnen maken. Voor de regio Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke wordt 

momenteel de korte keten in kaart gebracht. 

Het openruimte gebied opwaarts van de Kalkense Meersen is veel smaller door de toename in bebouwing 

en ruimtebeslag. De feitelijke natuurgebieden die hier aanwezig zijn, zijn niet juridisch verankerd waardoor 

ze worden blootgesteld aan een hoge landschappelijke druk. 
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Figuur 49: Verblijfsparken en campings in het donkgebied (Recreatiepool Donkmeer, 2021) 
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 Deelgebied Gentbrugse Meersen 
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BESCHRIJVING 

De omgeving van de Gentsbrugse Meersen is een randstedelijk gebied dat zich uitstrekt over Destelbergen, 

Gentbrugge en Melle en zich in de nabijheid van de kunststad Gent bevindt. Het gebied wordt gekenmerkt door 

open meersen en is een restgebied met vrij weinig aansluiting op bewoningskernen. Het natuurgebied de 

Gentbrugse meersen ondervindt de impact van de nabijheid en doorsnijding van autosnelwegen. Ook hier zal onder 

invloed van de Sigmawerken de natuur de komende jaren toenemen en versterkt worden. 

Gent is als kunststad een autonome attractiepool en genereert bezoekersstromen op zich. Dit vertaalt zich in een 

optimale bovenlokale ontsluiting, grote verblijfcapaciteit en een divers aanbod aan belevingselementen. Vanuit de 

stad is de Gentbrugse Meersen het eerste grote natuurgebied waarin de bewoners en bezoekers tot rust kunnen 

komen. Via de Scheldedijken en de frequente treinverbinding met de gemeente Wetteren is de rest van het 

rivierpark bovendien gemakkelijk bereikbaar. 

PROJECTEN 

Naam Locatie Status Inhoud 

Groene klimaatassen Gent Gent Afgerond Inspiratiedocument voor de ontwikkeling en 
realisatie van 8 groenklimaatassen in de stad. 
Groenpool Gentbrugse Meersen. Hieraan 
gekoppeld worden ook verschillende bijkomende 
fiets -en wandelbruggen voorzien 

Klimaatadapatatieplan 
Destelbergen 

Destelbergen In opmaak  

RUP Kastelen Destelbergen Destelbergen In opmaak … 

Inrichtingsplan / beheerplan  Gentbrugse 
Meersen 

In opmaak Vormgeving van de groenpool Gentbrugse 
Meersen op vlak van natuur, recreatie en 
klimaatadaptatie  

Strategisch project 
‘Glastuinbouw’ 

Bloemenregio 
(Lochristi en 
omgeving) 

Afgerond Gebiedsvisie voor de ontwikkelingskansen van 
glastuinbouw in de regio 

 

KANSEN EN KNELPUNTEN 

1. De groenpool Gentbrugse Meersen is één van de acht groene ringen rond Gent (Figuur 50). Het doel is om 

door middel van klimaatassen het natuurgebied te verbinden met de omliggende gemeenten en door te 

trekken tot het hart van de stad. De ambitie is om hiervoor ook bijkomende fiets- en wandelbruggen te 

voorzien die de doorsteek van Gent naar de Gentbrugse Meersen (en dus ook de Scheldevallei) kunnen 

faciliteren.  

 

Figuur 50: De 8 groenklimaatassen van Gent (Delva) 



 
 

 4666833040 Eindrapport | 79 

2. De Gentsbrugse Meersen is één van de Gentse groenpolen waarin Vlaanderen investeert. Voor dit gebied 

wordt momenteel een beheerplan opgemaakt in opdracht van de Stad Gent i.s.m. Natuurpunt. In het 

beheerplan wordt onderzocht hoe natuur, recreatie en klimaatadapatie (cf. droogteproblematiek) kan 

worden ingepast en naar de toekomst verder kan worden ontwikkeld. De waarde van de bestaande bossen 

en wetlands wordt hier ook in meegenomen. Voor het noordelijke deel wordt een inrichtingsplan 

opgesteld. Er wordt onderzocht hoe de verdrogingsproblematiek met realisatie van natuurverbindingen 

mogelijks kan worden tegengegaan. 

3. Het waardevol openruimte landschap tussen Gentbrugge en Wetteren is gereduceerd tot een smal lint. 

Het landschap is niet juridisch verankerd en daarom onderhevig aan landschappelijke verstedelijkingsdruk. 

Het gebied vormt de verbinding tussen de Gentbrugse Meersen en de natuurcluster van de Kalkense 

meersen.   

4. Ter hoogte van Wetteren werden via het strategisch project ‘glastuinbouw’ potenties aangeduid om de 

glastuinbouw verder te ontwikkelen. Dit kan leiden tot conflicterende belangen met de ambities van het 

Rivierpark Scheldevallei. De omgeving van Wetteren wordt weergegeven als een potentieel A gebied, dit 

wil zeggen: “De ‘potentieel A’ categorie wordt aangeduid in gebieden waar in de bestaande toestand reeds 

glastuinbouwbedrijven in een zekere concentratie voorkomen en waar nog ruimte beschikbaar is die 

binnen de ruimtelijke draagkracht benut kan worden voor een versterking van deze concentratie. Zowel 

door uitbreiding van de bestaande als door inplanting van nieuwe bedrijven.” (Gebiedsvisie en 

gebiedsprogramma bloemenregio) 

 

 

5. Op relatief korte afstand van de Scheldevallei zijn de lokale attractiepolen pretpark Harry Malter en de 

grotten van Kwatrecht gelegen. Op de workshop wordt voorgesteld te onderzoeken wat de inpasbaarheid 

van deze faciliteiten zou kunnen zijn in het Rivierpark Scheldevallei. 
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 Conclusies vanuit de analyse 

Bovenstaande analyse bevat veel gedetailleerde informatie over een uitgestrekt gebied, en de verschillende 

deelgebieden hebben elk hun eigen knelpunten, kansen en uitdagingen. Wel zijn er een aantal belangrijke grote 

lijnen te trekken voor de volledige Scheldevallei, die ook de basis zullen vormen voor de ontwikkeling van de 

gebiedsvisie (H4):  

4. Een blauwgroen landschap met unieke getijdennatuur: Er zijn belangrijke en grote natuurkernen 

aanwezig langsheen de Schelde, van Antwerpen tot Gent. De unieke watergebonden getijdennatuur is een 

belangrijke troef van de streek en de vallei wordt gekenmerkt door een opeenvolging van robuuste 

natuurclusters, verbindings- en verwevingsgebieden. Er ligt echter nog een grote opgave om (verdere) 

versnippering tegen te gaan, de bestaande natuurkernen effectief te verbinden tot een nog grotere 

natuurcluster en de functie van de vallei als klimaatbuffer verder te versterken. De Schelde is hierbij niet 

alleen belangrijk als buffer in kader van de overstromingsproblematiek. De analyse van de deelgebieden 

toont aan dat ook droogte een steeds belangrijker knelpunt wordt en ook hierrond in de toekomst meer 

actie moet worden ondernomen. 

5. Een snoer van authentieke belevingen aan het water. De Scheldevallei heeft een hoge erfgoedwaarde 

met tal van relicten die het landschap typeren en die een authentieke beleving mogelijk maken (bv. zoals 

oude meanders, turfputten, wielen, kastelen en kasteelparken, steenbakkerijen, getijdemolens, pittoreske 

dorpen met waterfronten, nautisch erfgoed, enz …). Uit de analyse is het ook duidelijk dat het niet 

ontbreekt aan initiatieven en ideeën om de beleefbaarheid van de Schelde te verhogen, de verbinding met 

en beleving van water te versterken en de geschiedenis van de streek en de verhalen van de vallei te 

ontsluiten. De grote uitdaging hier is om hier nog meer samenhang in te krijgen en een verhaal te vertellen 

dat verwondert en (toekomstige) bezoekers van het rivierpark aanspreekt.  

6. Een selectief ontsloten rust- en verblijfsgebied. De Scheldevallei wordt gewaardeerd om de ademruimte, 

de rust, de stilte en het groen. Naar Vlaamse normen is de vallei een gezonde omgeving en opvallend rijk 

aan open ruimte. De vallei en vooral de groene hotspots vormen dan ook een belangrijke attractiepool 

voor zachte recreatie. Om hier ten volle van te kunnen genieten met respect voor de natuurwaarden, zijn 

een slimme ontsluiting en verblijfscapaciteit belangrijke aandachtspunten. Een verder uitgewerkte en 

gedifferentieerde ontsluiting is nodig, aangepast aan de juiste doelgroepen (met bijzondere aandacht voor 

kinderen en jongeren), met diverse onthaalpunten en met oog voor de verschillende ontsluitingsmodi 

(auto, openbaar vervoer, langzaam verkeer, transport over water…). Hierdoor kunnen bezoekers intuïtief 

de streek verkennen. Er is al een uitgebreid recreatienetwerk aanwezig waarop kan worden aangehaakt. 

De kilometerslange dijken zijn uitermate geschikt om te fietsen. De waterbus en de veren bieden 

mogelijkheden voor verplaatsing over het water. Steden en knooppunten zoals Antwerpen, Gent, 

Dendermonde, Lokeren, Temse, Wetteren, Hamme, Boom, kunnen fungeren als uitvalsbasis voor het 

rivierpark. 
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 Gebiedsvisie 

 Hypothese van contour 

Op basis van de thematische analyse en de daarbinnen gedetecteerde kansen voor de Scheldevallei, werd 

toegewerkt naar een hypothese van contour voor een mogelijk rivierpark. Deze contour werd bepaald op basis van 

de volgende criteria: 

- Samenhangend fysisch systeem, gekenmerkt door de lage ligging van de poldergebieden (gelinkt aan de 

ontstaansgeschiedenis) en/of het voorkomen van alluviale bodems – gerelateerd aan historische 

overstromingen – en van nature overstroombare gebieden. Hiermee samenhangend tevens de gebieden 

met een hoge potentie inzake waterretentie als ecosysteemdienst; 

- Grenzend aan de tijgebonden delen van de Zeeschelde, Durme en Rupel; 

- Gevormd door aaneensluitende openruimtecomplexen nabij de rivier die arm aan ruimtebeslag zijn, en 

waar de ruimte overwegend wordt ingenomen of beheerd door natuur en/of landbouw; 

- Rijk aan landschapsrelicten en natuurtypes die gelinkt kunnen worden aan de Schelde en haar 

ontstaansgeschiedenis, binnen een samenhangend landschap (traditioneel landschap: Scheldebekken 

met getijden stroomafwaarts Gent) 

- Ecologisch en fysisch geografisch (relatief) homogene zone die bepaald wordt door klimaat, bodem en 

geologische ontstaansgeschiedenis: ecoregio polders en getijdenschelde 

Deze contour leidt tot de afbakening van een valleilandschap dat wordt getypeerd als een ‘groenblauw lint’ in een 

verder sterk verstedelijkt landschap (Figuur 51). Het als dusdanig afgebakende gebied is op deze wijze ook 

structuurbepalend voor het buitengebied in de ruimere regio. Binnen deze contour wordt invulling gegeven aan het 

operationaliseren van integraal waterbeheer, zowel voor de rivier als de omliggende gebieden. De uitvoering van 

het geactualiseerd Sigmaplan speelt hierbinnen een belangrijke rol en vormt als het ware de ruggengraat van het 

integraal waterbeheer binnen de vallei. Binnen dit gebied bezit de open ruimte nog een belangrijke mate van 

continuïteit en connectiviteit, en bestaan kansen om de aanwezige openruimteclusters in de toekomst opnieuw te 

ontsnipperen, of op te waarderen door een betere inpassing van bestaand ruimtebeslag in de vallei.  

Hoewel vanuit bepaalde lezingen van de ontstaansgeschiedenis ook gekomen zou kunnen worden tot ruimere 

afbakeningen – zowel opwaarts als afwaarts als langsheen niet-getijgebonden zijrivieren – focust voorliggende 

hypothese bewust op een (relatief) compact gebied dat rechtstreeks gerelateerd kan worden aan het soms smalle 

profiel van de vallei. Op deze wijze wordt de basis gelegd voor een beleefbaar landschap waar authenticiteit (en 

dus ook de densiteit aan relicten en attractiepunten) nog reëel voelbaar is (of opnieuw voelbaar kan worden 

gemaakt). Binnen deze contour vormen de getijden ontegensprekelijk een belangrijk onderdeel van de unique 

selling proposition van een mogelijk toekomstig rivierpark: immers, zowel de landschapsrelicten, actuele 

natuurtypes als in ontwikkeling zijnde natuurtypes in het kader van het Sigmaplan, kunnen hiermee rechtstreeks in 

verbinding worden gebracht. 

Binnen deze contour is ca. 11.300 ha natuurkern aanwezig, d.w.z. gedefinieerd volgens het gewestplan als zijnde 

bos, natuur, overig groen of militair domein, de bestaande waterloop (minus de vaargeul) en vogel- en 

habitatrichtlijngebied werden hierbij ook meegenomen. 

Het grootste aandeel van deze gebieden bevindt zich ter hoogte van Hamme-Bornem-Temse (ongeveer 25%). In de 

natuurkern is meer dan de helft ingekleurd als ‘natuur’ (55%).  

Onderstaande contour vormt een zoekzone die uiteraard vraagt om een verdere verfijning wanneer deze effectief 

gebruikt zal worden voor de afbakening van het Rivierpark Scheldevallei.  
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Figuur 51: Hypothese van contour van de Scheldevallei met ruimteboekhouding (boven) en een eerste verdere verfijning van 
contour met aanduiding van natuurkernen (donkergroen) en omliggend landschap (lichtgroen (onder) 
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 Pijlers voor de Scheldevallei 

Op basis van de (conclusies van) de analyse enerzijds en terugkoppeling met stakeholders uit de regio in een 

workshop anderzijds (zie bijlage 3: verslagen workshops), zijn voor het Rivierpark Scheldevallei 3 pijlers 

geformuleerd die de visie voor de vallei samenvatten: 

1. Verwilderen en verweven: Het blauwgroen landschap met unieke natuur versterken. Opwaardering van 

de Scheldevallei als bron voor zuurstof en leven. 

2. Verwonderen met verhalen: Ontwikkeling van de Scheldevallei als snoer van authentieke belevingen aan 

het water. 

3. Intuïtief verkennen: Ontwikkeling van een selectief ontsloten rust- en verblijfsgebied. 

De pijlers bieden de mogelijkheid om toekomstgerichte acties te ondernemen die gefocust zijn en versterkend 

werken. Hieronder lichten we elk van de drie pijlers meer in detail toe. 

 Verwilderen en verweven: Blauwgroen landschap met unieke getijdennatuur 

De Schelde is de ruggengraat in een opeenvolging van robuuste natuurclusters met ondersteunende verbindings- 

en verwevingsgebieden en groene stapstenen die het mogelijk maken de continuïteit van de Scheldevallei te 

garanderen (Figuur 52). 

 

 

Figuur 52: Blauwgroen landschap met unieke getijdennatuur. Natuurkernen zijn donkergroen omcirkeld, verwevings- en 
verbindingsgebieden zijn aangeduid met een groengele pijl en stapstenen zijn weergegeven in het grijs.  
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Robuuste natuurclusters 

In de Scheldevallei zijn momenteel twee grote samenhangende openruimtegebieden met unieke en typerende 

landschaps- en natuurwaarden aanwezig. De eerste cluster strekt zich uit over de gemeenten Kruibeke – Bornem – 

de Durmevallei – Vlassenbroekse polder8, en de tweede cluster bevindt zich ter hoogte van Kalkense Meersen  

Donkmeer. In deze gebieden bevindt zich momenteel een hoog aanbod aan typerende estuariene en niet-

estuariene natuur en dit aandeel zal de komende jaren nog fors stijgen door belangrijke transformaties in het kader 

van de geplande Sigmawerken. Vooral in de centrale cluster (Temse, Hamme, Waasmunster en Dendermonde) zal 

dit in de toekomst sterk toenemen. 

De robuuste natuurclusters bestaan uit een patchwerk van meer open en gesloten landschappen door een 

combinatie van diverse estuariene (cf. slikken en schorren) en niet-estuariene natuur (vochtige hooi- en graslanden, 

elzenbroekbossen, moeraszones,…). De oude meanders van Berlare, Dendermonde, Hamme en Bornem zijn tevens 

sterk bebost. Door de aanwezigheid van een groot aantal (weliswaar versnipperde) bosclusters en een goede 

slaagkans voor kolonisatie van nieuwe bossen in de vallei, hebben deze robuuste natuurclusters ook een belangrijke 

potentie voor bosuitbreiding in de toekomst. Op deze wijze vormen de robuuste natuurclusters een erg gevarieerd 

landschap met diverse belevingen en kunnen winsten geboekt worden op vlak van waterconservering en 

koolstofopslag. Gelet op de geplande Sigmawerken zal deze diversiteit in de komende jaren nog verder toenemen 

door een grotere afwisseling tussen estuariene en niet-estuariene natuurtypes.  

Deze zones vormen bovendien ook het gezonde hart van de Scheldevallei (zie §3.1.3), zowel op vlak van geluid, fijn 

stof en lichtpollutie en zijn hierdoor belangrijke gebieden voor rust en stilte. Enkel het opwaarts gedeelte van de 

Durmevallei vormt hier omwille van de aanwezigheid van de E17 een uitzondering op. 

Om ervoor te zorgen dat deze gebieden zich ook in de toekomst (nog meer) kunnen profileren als robuuste 

natuurclusters en het gezonde hart van de Scheldevallei, zal er enerzijds moeten ingezet worden op de verdere 

uitvoering van de geplande Sigmawerken, maar anderzijds ook op het verder lokaal ontsnipperen en het intern 

verbinden van de robuuste natuurclusters en het versterken van deze gebieden als rust- en stiltegebied. Ter hoogte 

van de viaducten van de N41 (Zeeschelde en Durme) en de N16 (Zeeschelde) situeren zich belangrijke verstoringen 

van deze robuuste natuurcluster, waar een betere landschappelijke inpassing van deze infrastructuur en mildering 

van de impact van wegverkeer het omliggende valleigebied nog zou kunnen opwaarderen. 

 

Verbindings- en verwevingsgebieden 

Tussen de twee grote natuurkernen gebieden ligt een waardevol openruimte landschap dat bestaat uit een sterke 

verwevenheid tussen natuur en landbouw (zie §3.1.2). Deze gebieden vormen een verbinding tussen en met de 

twee natuurkernen zodat de continuïteit van de Scheldevallei gewaarborgd kan blijven worden. Het 

bosuitbreidingsproject in Puurs-Sint-Amands vormt hierin een belangrijk pilootproject voor de vallei.  

Deze gebieden worden gekenmerkt door een sterkere verweving van functies en een multifunctioneel gebruik van 

de open ruimte, waar er doorgaans ook een minder sterke beschermingsstatus is van de aanwezige natuur- en 

landschapselementen in de vallei. Op sommige plekken staat momenteel de landschapskwaliteit dan ook onder 

druk door verdere verstedelijking in de vorm van toenemend ruimtebeslag (bebouwing en verharding, vertuining 

en verpaarding) vanuit nabijgelegen (stedelijke) kernen. Op meerdere locaties werd bovendien tijdens de eerste 

workshop een toenemende droogteproblematiek aangegeven. Vooral in het opwaarts gedeelte van de 

Scheldevallei (Gent tot Dendermonde) en in de Vlietvallei in Puurs–Sint-Amands is de bodem gevoelig tot zeer 

gevoelig voor droogte (Figuur 53). Ter hoogte van Dendermonde is (het onbebouwde gedeelte van) de vallei op 

beide oevers ingekrompen tot een erg smalle strook langs de rivier. Historische bedrijfsgebouwen zijn hetzij 

verlaten, hetzij geconverteerd naar retail en bewoning. Slechts op een beperkt aantal locaties wordt de 

 

8 In het vervolg van de rapportage zal er verwezen worden naar deze clusters als ‘de centrale cluster’. 
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waterfrontligging aan de rivier stedenbouwkundige uitgespeeld als een troef, maar op veel locaties is de 

beschikbare ruimte onderbenut (parking, achterkantsituaties, woonwagenterrein, geprivatiseerde percelen….). 

 

 

Figuur 53: Enkele voorbeelden van locaties met een grote droogtegevoeligheid van de bodem (geel – oranje), hoog impact 
scenario 2100 (klimaatportaal.be, zie kaartenatlas). Regio Kalkense Meersen – Donkmeer (links), Regio Puurs-Sint-Amands 
(rechts). 

Droogte is niet de enige parameter waarmee in het licht van de toekomstige verwachte klimaatsveranderingen 

rekening mee moet worden gehouden. Bescherming tegen overstromingen, waterretentie en koolstofopslag zijn 

enkele die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden.  

In het kader van de Blue Deal zal in de toekomst prioritair worden ingezet op het incorporeren van landbouw en 

natuur als deel van de oplossing ter bescherming tegen droogte en waterschaarste. Volgens de Blue deal “is dit de 

maatregel met de hoogste impact om het water langer tegen te houden en meer te laten infiltreren.” Vermelde 

concrete maatregelen gaan onder meer terug om het terug meer laten meanderen van waterlopen, de waterpeilen 

in de valleigebieden terug verhogen door minder te onttrekken en draineren in de polders en wateringen, 

afwateringskanalen in natuurgebieden zoveel mogelijk dempen etc. Programma’s en  projecten die hiervoor zullen 

worden uitgebreid en verdergezet, of opgestart zijn o.a. het programma ‘Water-Landschap’, de projecten 

‘Vlaanderen breekt uit’ en ‘Natte Natuur’, en studies inzake waterpeilstanden in de polders en wateringen. 

In deze tussenliggende gebieden is er nog veel potentie voor kwaliteitsverbetering, zowel op het vlak van (i) het 

verhogen van de kwaliteit van het landschap gelet op de sterke verwevenheid van verschillende functies in het 

gebieden, (ii) het inzetten van het gebied als klimaatbuffer9 voor de Scheldevallei door o.a. aangepaste teelten, 

waterpeilbeheer en extra verweving tussen natuur en landbouw en (iii) efficiënter ruimtegebruik en het benutten 

van kansen voor onderbenutte plekken, met aandacht voor de belangen van de vallei en haar bewoners. 

 

Stapstenen 

Aan de randen van de Scheldevallei zowel langs de kant van Gent als Antwerpen, liggen enkele kleinere 

natuurgebieden. Ter hoogte van Antwerpen zijn dit Sint-Annabos, Blokkersdijk, Vlietbos, ’t  Rot, Galgenweel, de 

Burchtse Weel en de Hobokense Polders. Ter hoogte van Gent zijn dit de Gentbrugse Meersen en de Damvallei.  

 

9 We willen hierbij benadrukken dat gelijkaardige maatregelen uiteraard ook noodzakelijk zullen zijn in de natuurkernen. Door het ontsnipperen 
van de natuurkernen wordt hier impliciet al sterk op ingezet. In de verbindings- en verwevingsgebieden waar de openruimte geen erkend statuut 
als natuurgebied heeft (wat hier ook niet aan de orde is gezien de verweving tussen natuur en landbouw), vermelden we deze maatregelen wel 
expliciet voor de verbindingsgebieden. Het prioritair doel is hier niet om additionele natuurgebieden te creëren, maar wel om ervoor te zorgen 
dat de openruimte die er aanwezig is, robuust zal zijn ten opzichte van de verwachte klimaatsveranderingen 
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Deze gebieden vormen groene hotspots tussen de bebouwde zones en zijn de eerste ‘grotere’ groene vlekken dicht 

bij de kunststeden. 

De gebieden zijn allereerst een belangrijke openruimte plek voor de stedelingen om te recreëren maar vervullen 

daarnaast ook een functie als belangrijke stapsteen naar de Scheldevallei toe. Via deze gebieden kunnen recreanten 

vanuit de stad via het recreatieve netwerk naar de grote natuurclusters geleid worden (d.w.z. vanuit Gent: de cluster 

Kalkense Meersen Donkmeer en vanuit Antwerpen: de centrale cluster).  

In deze gebieden moet er dus worden ingezet op het versterken van deze stapsteenfunctie en het verzekeren van 

een continuïteit naar de Scheldevallei. Het zijn vaak ook scharnierlocaties binnen de verstedelijkte omgeving waar 

mogelijkheden liggen om aan educatie en onthaal te doen omtrent de vallei en haar landschap voor een potentieel 

groot aantal bezoekers, en moet aldus in samenhang bekeken worden met de pijler ‘selectief ontsloten rust- en 

verblijfsgebied’. 

 

 Verwonderen met verhalen: Snoer van authentieke belevingen aan het water 

 

 

 

Vlaamse cultuursteden als toegangspoort voor een internationaal publiek 

Opwaarts trekken Gent en het kasteel van Laarne – los van de Scheldevallei – een belangrijk publiek aan vanuit 

bovenlokaal perspectief. Zowel voor de bewoners van Gent als voor de bezoekers van buitenaf, liggen zowel het 

markante kasteel van Laarne als het Gravensteen op fietsafstand van Wetteren en de Kalkense meersen, en 

daarmee ook op fietsafstand van één van de belangrijke robuuste natuurclusters van het rivierpark. Tussenliggend 
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vervullen de Damvallei en de Gentbrugse meersen vandaag al een functie als open ruimte, rust- en verblijfsgebied 

voor de stedeling. 

Afwaarts is Antwerpen niet alleen de grootste bevolkingsconcentratie, maar als cultuurstad tegelijk de grote 

publiekstrekker voor een internationaal publiek. Binnen de Scheldestad of ‘Stad aan de stroom’ staat het 

ontwikkelen van belevingen aan en over de Schelde, steevast centraal (met als voorbeeld het Mas, Red star line, 

het Eilandje, de Scheldekaaien of Sint Anneke). Infrastructuurwerken en dijkwerken in de directe omgeving van de 

Schelde vormen tot op vandaag de aanleiding om ook voor de beleving van stad en erfgoed aan het water telkens 

een meerwaarde te creëren. Niet zozeer de inrichting van overstromingsgebieden, maar wel het herinrichten en 

opladen van de dijken en oevers met een multifunctioneel programma in combinatie met de weidsheid van de 

Schelde en de skyline van de stad zelf vormen hier de hoofdattractie. De meest nabije beleving van het 

‘overstromingslandschap’ van de Schelde situeert zich hier op de linkeroever en meer specifiek de Kruibeekse 

polders, op een boogscheut van de stad voor fietsers en gebruikers van de waterbus. Afwaarts Antwerpen neemt 

het openruimtelandschap een einde ter hoogte van de omgeving van het Noordkasteel en Blokkersdijk, waar een 

grootschalig havenlandschap de overhand neemt, met uitzondering van de rivier en de natuurlijke oeverstroken 

zelf uiteraard.  

Dendermonde en omgeving vormt een belangrijk scharnierpunt tussen verschillende deelgebieden: enerzijds de 

opwaartse natuurcluster en de centrale natuurcluster aan weerszijden van de stad, en anderzijds de Dendervallei. 

De stad zelf is wellicht de enige locatie tussen Antwerpen en Gent die echt aanspraak kan maken op het predicaat 

‘stad aan het water’; niet alleen door de samenvloeiing van Schelde en Dender, maar evenzeer door de vele 

(verborgen) relicten van de historische vestingstad die hier nog aanwezig zijn, een zeldzaam fenomeen in 

Vlaanderen. Het historische belang van deze omgeving wordt verder onderschreven door diverse Unesco 

Werelderfgoedrelicten, hetgeen een bijkomende attractiviteit met zich meebrengt voor internationale bezoekers. 

De relatief goede ontsluiting en centrale ligging tussen Antwerpen, Brussel en Gent draagt hier mee aan bij. 

 

Diversiteit als onderontwikkelde troef 

De streekidentiteit van de Scheldevallei wordt zowel gevormd door de valleilandschappen en natuurclusters 

verspreid over het gebied, als de authentieke belevingen van culturele oorsprong nabij de rivier. De dynamische 

getijdenrivier met haar turbulente ontstaansgeschiedenis, die tot op vandaag in volle ontwikkeling is via het 

Sigmaplan, heeft aanleiding gegeven tot een erg divers landschap waar de link met de rivier en haar verleden nooit 

ver weg is, ook al ligt ze veelal verscholen achter hoge dijken. 

In het opwaartse gedeelte trekken vooral de Kalkense meersen en het Donkmeer de aandacht. De uitgestrekte 

meersenlandschappen, meanders en turfontginningslandschappen bieden een erg attractief geheel voor de rust- 

en stiltegenieter. Tegelijk uit de hoge attractiviteit van het landschap zich hier ook van oudsher in een belangrijke 

cluster aan water- en verblijfsrecreatie.  

Afwaarts Dendermonde, waar de centrale natuurkern zich ontplooit tussen een aantal van de meest pittoreske 

dorpskernen en waterfronten van het gebied, is vervolgens vooral de omgeving tussen de Durmemonding en de 

Rupelmonding (op grondgebied van Hamme, Bornem en Temse) erg rijk aan een erg divers palet van 

belevingspunten: gaande van nautische relicten, historische scheepswerven en oude meanders, tot getijdenmolens, 

kastelen en relicten uit het steenbakkerijverleden. Wellicht is het feit dat in deze omgeving diverse regio’s elkaar 

ontmoeten (Waasland en Scheldeland met daarin de Rupelstreek en Klein-Brabant) hier niet vreemd aan. 

Nabij de Nederlandse grens tenslotte – enigszins geïsoleerd van het voorgaande gebied - is het Scheldelandschap 

in een nog weidser landschap gelegen ter hoogte van het Grenspark Groot Saefthinge, hier opnieuw geflankeerd 

door een aantal markante historische landschapsrelicten zoals Doel, Fort Lillo en Fort Liefkenshoek. 

Binnen deze erg grote verscheidenheid aan attractiepunten is de rode draad soms nog zoek voor de bezoeker en 

bewoner. In het gebied is er sprake van heel wat verborgen parels, onvoltooide reconversies en een dreigende 
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verstedelijkingsdruk waardoor sommige relicten (en bijhorende verhalen) verdwijnen of inmiddels al verdwenen 

zijn. Feit dat de vallei van oudsher tegelijk een grens is en aldus binnen de diverse regio’s en 

samenwerkingsverbanden valt, maakt dat deze diversiteit nog niet altijd consequent en gebiedsdekkend ontsloten 

is.  

Een verregaande publieksgerichte ontwikkeling en ontsluiting van het cultureel erfgoed, immaterieel erfgoed en 

UNESCO sites is aangewezen. Hierbij kan over de grenzen van gemeenten en zelfs regio’s samengewerkt worden 

om kansen tot co-creatie met stakeholders (o.a. natuur, erfgoed, heemkunde, toerisme en inwoners) te verzilveren.  

 Intuïtief verkennen: Selectief ontsloten rust- en verblijfsgebied 

Zoals aangehaald in paragraaf §3.1.6, is de Scheldevallei selectief ontsloten, en dit voor verschillende vervoersmodi. 

Onderstaande figuur geeft de belangrijkste dynamieken van deze ontsluiting weer (Figuur 54). 

 

 

Figuur 54: Selectief ontsloten rust- en verblijfsgebied 
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Gedifferentieerde ontsluiting  

De stad versus de vallei als aantrekkingspool 

Op bovenlokaal niveau ontstaan er twee belangrijke 

ontsluitingsdynamieken voor de Scheldevallei. Enerzijds 

gedragen de kunststeden zich als autonome attractiepolen, met 

een rijke geschiedenis, eigen waardevolle bezienswaardigheden 

en unieke belevingen. Naast de eigen toeristische waarde, wordt 

in deze steden ook toeristische overloop naar de vallei gecreëerd. 

Bijvoorbeeld, uit het interview met de gemeente Wetteren (zie 

bijlage 2) bleek dat de gemeente voor de Gentenaren (en zijn 

bezoekers) als toegangspoort naar de Scheldevallei fungeert (cf. 

natuurcluster Kalkense Meersen Donkmeer). De fietsroutes langsheen de dijkpaden, de (fiets)bruggen en het 

station van Wetteren spelen hier een belangrijke rol in. Vanuit Antwerpen is een gelijkaardig patroon te bemerken. 

Al is hier -naast de kilometerslange dijken- de waterbus ook een belangrijk vervoersmiddel om de Scheldevallei te 

bereiken (cf. Kruibeekse polders, centrale natuurcluster). 

Anderzijds creëren de groene hot spots van de vallei in combinatie met erfgoed ook zélf een aantrekkingspool voor 

de bezoekers van de Scheldevallei. Belangrijke onthaalplekken voor deze bezoekers situeren zich hier dus eerder 

op een meer lokaal niveau, waarbij de uitbouw van onthaalplekken langsheen interessante recreatieve, 

landschappelijke of horeca-clusters van belang is. Bezoekers die komen recreëren in dit deel van de vallei doen dit 

om diverse redenen die afhankelijk zijn van de streekidentiteit en het DNA van de vallei. De stad versus vallei als 

aantrekkingspool nopen dus tot een gedifferentieerde ontsluitingsstrategie, met vele (diverse) onthaalpunten. 

Dendermonde en Lokeren als scharniersteden 

Dendermonde en Lokeren fungeren als scharniersteden voor de Scheldevallei én tussen verschillende 

valleigebieden. Dendermonde is de enige stad van formaat in het centrale gedeelte van de Scheldevallei met een 

groot aanbod aan diverse belevingsaspecten en erfgoedwaarden. Door zijn strategische ligging is het een goede 

uitvalsbasis voor zowel het opwaarts gedeelte (naar de natuurcluster van de Kalkense Meersen en Donkmeer), het 

afwaartse gedeelte (naar de centrale cluster) en de Dendervallei. De stad is goed bereikbaar met de auto en heeft 

een station met een frequente bovenlokale treinverbinding vanuit zowel Gent, Brussel als Mechelen.  

Lokeren is een belangrijke bovenlokale onthaalpoort voor wie met de trein of auto vanuit Gent of Antwerpen de 

Durmevallei wil bereiken. Daarnaast grenst de stad ook aan de Moervaartvallei. Door de bestaande en geplande 

uitbouw van het recreatieve netwerk kunnen deze twee valleigebieden met elkaar verbonden worden (info 

aangegeven in workshop 2). Beleving stopt uiteraard niet aan de grens van een rivierpark. Lokeren is perfect 

gelokaliseerd om deze connectie te kunnen faciliteren en een doorstroom van de ene vallei naar de andere te 

creëren.  

Lokale versus regionale onthaalpoorten 

De diversiteit aan bezoekers vertaalt zich ook in een ontsluiting die aangepast moet zijn aan verschillende noden 

en aan de draagkracht van de vallei. De regionale onthaalfunctie is gestoeld op de uitbouw van een goede 

verbinding met het bovenlokaal wegen- en/of openbaarvervoernetwerk. Hierin spelen opnieuw de (kunst)steden 

en grotere dorpen een belangrijke rol. Ter hoogte van Gent, Antwerpen, Lokeren, Wetteren en Dendermonde 

komen verschillende bovenlokale ontsluitingsmodi samen om bezoekers van buiten de Scheldevallei te kunnen 

opvangen. 

Op lokaal niveau zijn de Scheldedorpen belangrijk. Hierbij is er een groot verschil tussen een lokale en regionale 

onthaalfunctie, namelijk: 

1. Lokale onthaalfunctie 

“De traditionele benadering vanuit de 

kunststeden is het overnachten en spenderen in 

de stad zelf, terwijl wij denken dat het versterken 

van de samenhang / cohesie tussen de stad en 

het buitengebied, voor beiden een win-win 

situatie zou kunnen creëren” (Diepte-interview 

Toerisme Vlaanderen) 
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- Dorpen aan het water versus dorpen in de vallei 

- Creëren van verbindingsassen met nabijgelegen dorpen 

- Spreiden en leiden van bezoekers (visievorming nodig) 

- Momenteel nog een gebrek aan toeristische uitrusting aan de Scheldestations 

2. Regionale onthaalfunctie 

- Goede verbinding noodzakelijke met het bovenlokaal wegen- en/of openbaarvervoernetwerk 

- Combinatie natuur- en erfgoed  

- Bovenlokale (intergemeentelijke) ontsluitingsvisie ontbreekt nog (cf. case Wetteren) 

 

Duurzame ontsluiting 

Er kan worden ingezet op duurzame mobiliteit door enerzijds het treinverkeer (ter hoogte van Wetteren, Lokeren, 

Dendermonde, Temse, Boom) te promoten, en anderzijds de duurzame ontsluiting op belangrijke scharnierplekken 

te verhogen. Dit vooral op locaties waar mensen van transportmiddel (kunnen) veranderen, bijvoorbeeld aan 

treinstations, dorps/stadskernen, en belangrijke knooppunten voor autoverkeer. Belangrijk is om dit te doen op 

plekken waar al van nature bezoekersstromen aanwezig zijn en geen nieuwe kunstmatige locaties te creëren. Ter 

hoogte van strategisch gedefinieerde plekken, moet er zoveel mogelijk gestreefd worden naar en maximaal worden 

ingezet op overstapmogelijkheden en duurzame vormen van mobiliteit (zoals een fietsdeelsysteem, mobipunten, 

…).  

Enkele van deze steden en dorpen hebben momenteel al een hoge ‘Walkabilityscore’ (Figuur 55). De 

Walkabilityscore werd ontwikkeld door het VITO in opdracht van het Vlaams Instituut Gezond Leven en is de 

optelsom van de  

1. Woondichtheid: het aantal inwoners per oppervlakte; 

2. Functiemix: (=functiemenging of verwevenheid van functies) de mate waarin verschillende functies en 

voorzieningen (kantoor, verkoop, ontspanning en institutioneel) geïntegreerd zijn binnen een bepaald 

gebied. Hoe beter de mix tussen de verschillende landgebruiken per oppervlakte, hoe hoger de score voor 

de functiemix; 

3. Stratenconnectiviteit voor voetgangers en fietsers: het gemak waarmee je je van punt A naar punt B kunt 

verplaatsen. Hoe meer bewandelbare kruispunten er per oppervlakte zullen zijn, hoe hoger de score op 

stratenconnectiviteit. 
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Figuur 55: Walkabilityscore voor enkele strategisch gedefinieerde plekken. Hoe blauwer, hoe hoger de walkability (VITO, 
Kaartenaltas n°33). 

 

Op basis van deze score kunnen locaties geselecteerd worden waar de ontsluiting voor langzaam verkeer op dit 

moment al hoog is en het dus eenvoudig is om vanuit deze locaties het rivierpark Scheldevallei te betreden. Op 

deze plekken kan er extra worden ingezet op fietsverhuur en extra duurzame voorzieningen om ze in te richten als 

uitvalsbasis voor het rivierpark. 

 

Onthaalpoorten  

De ontsluiting van de Scheldevallei kan optimaal georganiseerd worden via de gerichte aanduiding en ontwikkeling 
van poorten. Dit poortconcept naar analogie met o.a. het Nationaal Park Hoge Kempen of de Brabantse 
Natuurpoorten, komt ook terug in diverse onthaalplannen. Voor een slim opgezet bezoekersmanagement kunnen 
primaire en secundaire poorten aangeduid worden met telkens een hoog serviceniveau voor specifieke 
doelgroepen en opgebouwd rond specifieke thema’s.  

 

» Primaire poorten: In het project Van Steen tot Steen langs de Schelde worden kastelen aangeduid als 
primaire toegangspoorten tot het Rivierpark Scheldevallei. Een voorbeeld is het slot van Laarne, dat als 
één van de prioritaire kastelen binnen het strategisch project opgenomen is. Dit slot bevindt zich ten 

“De fout die we denk ik niet mogen maken is dat we bezoekers gaan onthalen daar waar geen bezoekers zijn. Dat je 

bezoekersstromen leidt naar een onthaalpunt waar eigenlijk de bezoekers op een natuurlijke wijze niet zouden terecht 

komen, dat je het gebied gaat bekijken als een soort van puzzel waar oplossingen voor gevonden moeten worden, want 

dat is het niet, het is een organisch gegeven waar mensen spontaan op bepaalde plekken zijn en waarvoor er ook een 

reden is dat de mensen op die plekken aanwezig zijn en op andere plekken niet” (Diepte- interview Toerisme Vlaanderen) 

 

 

https://natuurpoorten.nl/
https://natuurpoorten.nl/
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westen van de Kalkense Meersen. Het is een belangrijke POI in de ruime omgeving waarvan de 
ontwikkeling en ontsluiting een hefboom kan zijn voor het toerisme. Ook Toerisme Oost-Vlaanderen erkent 
de potenties van kastelen en ontsluit deze via een 50km lange fietsroute. De uitwerking van deze route 
waarbij vnl. de online-informatie hoogwaardig en publieksvriendelijk genoemd kan worden, strekt tot 
voorbeeld. De grote uitdaging is hier om de beleving tot op het terrein door te trekken en ervoor te zorgen 
dat fietsers onderweg ook het verhaal meekrijgen (o.a. ter hoogte van De Schorre/Hazewinkel).  

» Secundaire onthaalpoorten: Hier is het o.a. belangrijk om de poorten van voldoende informatie over de 
directe buurt en regio te voorzien en de verbindingsmogelijkheden te tonen naar naburige onthaalpoorten 
zodat de recreant door het gebied wordt geleid.10 Het Donkmeer is een voorbeeld van secundaire 
onthaalpoort. Scheldedorpen kunnen eveneens als secundaire onthaalpoorten worden beschouwd 
(onthaalpoort (o.a. Scheldedorpen/vissersdorpen zoals Baasrode, Sint-Amands, Mariekerke (Bornem), 
Weert, Tielrode, Hamme, Kastel, Branst (Bornem),Dendermonde, Zele, Schellebelle) 

» Stedelijke poorten: De belangrijke rol van de kunststeden Antwerpen en Gent m.b.t. (cultuur)toerisme en 
de nood aan spreiding van toerisme mogen niet worden onderschat. We kunnen ze bv. als stedelijke 
hoofdpoorten tot de Scheldevallei beschouwen. 

» Poorten direct aan het water: de veren en bijhorende infrastructuur kunnen ook worden beschouwd als 
infrastructurele elementen met een poortfunctie en dienen in die zin ook ontwikkeld of georganiseerd te 
worden.  

De onthaalpoorten liggen steeds nabij of in de Scheldevallei en functioneren als informatiecentra waar 
bezoekers op weg worden geholpen in hun verkenning van de Scheldevallei. Voor de inrichting en ontsluiting 
van de poorten en aantakking op routenetwerken (wandelen, fietsen, varen) is het van belang om rekening te 
houden met natuurlijke bezoekersstromen en om artificiële ingrepen in routing en infrastructuur te vermijden. 
Tegelijk moeten de bezoekersstromen in goede banen geleid worden: natuurgevoelige zones vrijwaren van 
overdruk en toeleiding bieden naar andere erfgoed of recreatieve hotspots. Een ander belangrijk gegeven is de 
connectie met logies en horeca in de buurt van de poorten incl. de betrokkenheid van de uitbaters bij de 
ontwikkeling en organisatie van de poort.   

 

  

 

10 Bron: Rapport Rivierpark Scheldevallei, RLSD (2019). 

https://www.routen.be/fietsen-langs-kastelen-fietsroute
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 Actieprogramma  

Om de gebiedsvisie zoals hierboven beschreven effectief tot uitvoering te brengen, zijn heel wat acties nodig die 

we hieronder hebben gebundeld in een actieprogramma. Het actieprogramma is een resultaat van de analyse, de 

visievorming rond de 3 pijlers en de input vanuit de workshops.  

Het actieprogramma is als volgt opgebouwd: 

• Acties worden, in aansluiting met de visie, gestructureerd volgens de 3 pijlers: (1) “verwilderen en 

verweven” / (2) “verwonderen met verhalen”/(3) “intuïtief verkennen” (zie §4.2 “Pijlers voor de 

Scheldevallei”, p83, voor meer duiding per pijler) 

• Per pijler worden bovenlokale en strategische acties geformuleerd die wezenlijk bijdragen aan de 

realisatie van een samenhangend Rivierpark Scheldevallei. Er worden dus acties naar voor geschoven 

waarop moet worden ingezet in het (toekomstig) Rivierpark Scheldevallei.  

 Zie overzicht van de strategische acties per pijler in Figuur 56 

 Zie in de actietabel: de kolom: “strategische acties per pijler” 

• Per strategische actie wordt aangegeven welke lopende en geplande projecten vandaag al (kunnen) 

bijdragen tot het realiseren van de strategische acties. In het gebied wordt vandaag al uitvoering gegeven 

aan diverse projecten die passen binnen de pijlers en er staan ook verschillende projecten op til die 

inpasbaar zijn, zoals ook in de analyse en workshops geïdentificeerd. Voor meer informatie over veel van 

deze projecten per deelgebied, wordt verwezen naar §3.2 ‘Analyse per deelgebied’ (pagina 41 en verder). 

 Zie in de actietabel: de kolom “voorbeelden van lopende of geplande projecten binnen het rivierpark” 

• Per strategische actie worden ook (potentiële) toekomstige projecten voor het rivierpark in de toekomst 

aangegeven. Deze potentiële toekomstprojecten zijn een doorvertaling van de input van de deelnemers 

aan de workshops en van feedback van de stuurgroep van dit project. Ze vormen een extra stimulans voor 

betekenisvolle versterking van het gebied. 

 Zie in de actietabel: de kolom “potentiële toekomstige projecten voor het rivierpark” 

• Tot slot worden gebiedsgericht enkele hefboomprojecten geïdentificeerd als pijler 4. Dit zijn toekomstige 

projecten die gelijktijdig aan verschillende acties uit het actieprogramma kunnen bijdragen (deze komen 

meermaals terug in de kolom van de potentiële toekomstige projecten), die een belangrijke pilootfunctie 

kunnen vervullen omdat ze herhaalbaar zijn op andere plekken en/of die een belangrijke meerwaarde 

kunnen realiseren voor het Rivierpark als geheel. Deze lijst is niet limitatief. We willen hiermee geen 

andere potentiële hefboomprojecten uitsluiten. Wel vormen ze een startpunt voor een verdere uitwerking 

van kansrijke projecten die in de toekomst het (strategisch) actieprogramma effectief verder tot uitvoering 

kunnen brengen: 

o Hefboomprojecten voor “verwilderen en verweven”, met acties van klimaatadaptatie, bebossing, 

natte natuur, maar ook verwonderen met verhalen (o.a. narratieven over getijdenatuur en 

Schelde, ontsluiting van erfgoedplekken, …) en intuïtief verkennen (vrijwaren van rust- en 

stiltegebieden, duurzame ontsluiting, …), zoals bijvoorbeeld:  

• Akkershoofd als groot potentieel reservegebied binnen het Sigmaplan, nog te realiseren 

Sigmagebieden zoals Tielrodebroek en Sombeekse Meersen waarmee, samen met 

andere projecten in uitvoering een grote aansluitende zone van estuariene natuur 

gecreëerd kan worden rondom het mondingsgebied van Schelde en Durme tot in Temse.  
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• Kansrijk zones voor klimaatadaptatie door nattte natuur en bosuitbreiding in de 

beekvalleien, zoals bv. ter hoogte van de vallei van de Vliet en de Molenbeek of de 

Dendervallei van Denderbelle tot monding met potentie voor ruimte voor water en 

koppelkansen  voor natuurontwikkeling en klimaatrobuuste landbouw, met hieraan 

gekoppelde kansen voor een verdere toeristische uitbouw van Dendermonde 

o Projecten die bijdragen tot verhogen van landschappelijke kwaliteit in verbindings en 

verwevingsgebieden, door het versterken van randstedelijke groengebieden in de riviervallei op 

vlak van natuur en recreatie: Gentbrugse Meersen, Linkeroever. 

o De vestingsgordel Dendermonde als hefboomproject dat bijdraagt tot het versterken van 

iconische erfgoedcomplexen in de vallei, het uitbouwen van verhaallijnen, verweving van natuur 

en erfgoed, uitbouw van een zacht recreatienetwerk en groene stapstenen. 

o De Kleiputten van Boom en Willebroek, de putten van Ham en brownfield Steendorp als 

potentiële hefboomprojecten voor industriële reconversie, het ontsluiten van relicten van de 

baksteennijverheid en herontwikkeling in functie van natuur en recreatie. 

o Recreatief linken en ontsluiten van het watergebonden erfgoed binnen een totaalproject voor 

“verwonderen met verhalen”, met focus op nautische erfgoed, kastelen, Scheldedorpen en oude 

meanders als rode draad – Van Steen tot steen project als hefboom voor verdere ontsluiting 

o Verder uitbouwen van een gedifferentieerde ontsluiting en focus op ontsluiting vanuit de plekken 

waar vervoersmodi samenkomen, als groenblauwe hubs voor bezoekers en recreanten: Lokeren, 

Wetteren, Dendermonde, Temse, Boom, Antwerpen  

 

 Zie de bijgevoegde kaart met aanduiding van potentiële hefboomprojecten 

 

Het actieprogramma vormt hiermee een vertrekbasis voor de verdere realisatie van de visie van het Rivierpark 

Scheldevallei.  
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Figuur 56: Overzicht van de strategische acties per pijler

PIJLER 1: Verwilderen en 
verweven - opwaardering 

van de Scheldevallei als bron 
van zuurstof en leven

•Ruimte geven aan water en 
natte natuur: opwaarderen van 
het natuurlijke valleisysteem als 
buffer voor klimaatverandering

•Klimaatadaptatie en 
koolstofopslag door nieuwe 
natte natuur en bosuitbreiding 
in de Scheldevallei en 
beekvalleien

•Uitbouwen van robuuste 
ecologische verbindingen en 
bewaren, herstellen en 
versterken van de 
landschappelijke kwaliteit in 
verwevings- en 
verbindingsgebieden ifv 
biodiversiteit

•Natuurkernen versterken: 
ontsnipperen en herinrichten 
ifv biodiversiteit en als rust & 
stiltegebieden

•Maatregelen nemen voor een 
klimaatrobuuste, 
natuurinclusieve landbouw en 
agro-ecologie

•Opportuniteiten en 
koppelkansen creëren door 
afstemming met projecten met 
een 'harde functie' (zoals 
bouwprojecten, heraanleg 
wegen, vernieuwing van 
bruggen, enz ...)

PIJLER 2: Verwonderen met 
verhalen

•Verdere ontsluiting van het 
(watergebonden) erfgoed: 
heropwaardering van het 
erfgoed en selectieve 
reconversie van bestaande 
relicten

•Uitbouwen van verhaallijnen 
voor het Rivierpark 
Scheldevallei als geheel, voor 
een meerdaagse beleving, 
gericht op verschillende 
doelgroepen en thema's. Hierbij 
specifieke aandacht geven aan 
"Scheldevallei next generation" 
- kinderen en jongeren die 
opgroeien en vertoeven in de 
Scheldevallei

•Waterrecreatie en beleving van 
het waterlandschap versterken

•Verder uitbouwen van de 
capaciteit voor logies en 
voorzien van een voldoende 
groot en variabel aanbod aan 
logies, zowel geografisch als 
doelgroepgericht

•Inzetten op landschapsbeleving 
dankzij lokale ambassadeurs

•Actief opzetten van narratieven 
rond de natuurkern van de 
Scheldevallei vanuit een breed 
lokaal draagvlak

•Opwaarderen van de 
landschappelijke beeldkwaliteit: 
landschappelijke integratie / 
afbouwen / reconversie van 
storende bebouwing in de vallei

Pijler 3: Intuïtief verkennen

•Gedifferentieerde ontsluiting 
van de toegangspoorten en de 
natuurkerngebieden naargelang 
hun functie en capaciteit

•Versterken van duurzame 
ontsluiting: via openbaar 
vervoer, deelfietsen, transport 
over water, afstemming van 
parkeerfaciliteiten, …

•Het zachte recreatienetwerk 
verder uitbouwen: veiligheid, 
leesbaarheid, wegwerken van 
missing links, koppeling met 
belevingselementen, selectief 
verbinden van het hinterland 
met de Schelde

•Begrenzen en spreiden van 
recreatiedruk: recreatie 
aanpassen aan de natuurlijke 
draagkracht van het landschap, 
selectieve beleving van unieke 
biotopen, afstemming van 
beheerdoelstellingen met 
toeristische voorzieningen, 
afstemming van de 
verschillende 
recreatiemogelijkheden op de 
Scheldedijken
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ID   STRATEGISCHE ACTIES PER PIJLER 

VOORBEELDEN VAN LOPENDE OD GEPLANDE 
PROJECTEN  
(zie het rapport voor meer info over de projecten per 
deelgebied: p37 en verder) 

(Potentiële) TOEKOMSTIGE PROJECTEN VOOR HET RIVIERPARK  
(=> input vanuit workshops en stuurgroep) 

1   
PIJLER 1: Verwilderen en verweven - 
opwaardering van de Scheldevallei als bron 
van zuurstof en leven 

  

 1.1  
Ruimte geven aan water en natte natuur: 
opwaarderen van het natuurlijke valleisysteem als 
buffer voor klimaatverandering 

Ruimte voor water en natte natuur 
*Sigmaplan met de verschillende deelprojecten die 
bijdragen aan ruimte voor water en natuurversterking 
van de Scheldevallei 
*Herstel van de gravitaire afwatering van rivieren (bv. 
Vliet) 
*Optimalisatie van de waterhuishouding met kansen 
voor natuurontwikkeling (Bv. lopende LIPs: Vlietvallei, 
Rupelstreek) 

Ruimte voor water en natte natuur 
* Voltooien van het geactualiseerd Sigmaplan 
* Uitwerking van het vervolg op het Sigmaplan incl. onderzoeken 
waar reservegebieden kunnen aangesproken worden en integratie 
van maatregelen voor klimaatadaptieve ecosystemen 
* Vergroenen en vernatten van beekvalleien die uitmonden in de 
Schelde (vb. LIP Sint-Jansveldbeek) 
* Initiatieven vanuit Blue Deal 
* verbeteren van de waterkwaliteit (link met bekkenbeheerplan) 

 1.2  
Klimaatadaptatie en koolstofopslag door nieuwe natte 
natuur en bosuitbreiding in de Scheldevallei en 
beekvalleien 

Lopende bosuitbreidingsprojecten: 
*Bosuitbreiding in de Vlietvallei (o.a. RUP 
Poortersbossen) 
*Bosuitbreiding in kader van het Sigmaplan 
(bv. kansen voor aansluiting met LIP Sint-Jansveldbeek)  
 
Vernattingsprojecten:  
natte gebieden (moerassen, slikken en schorren) slaan 
bijzonder veel koolstof op (Blue carbon) - voorbeelden 
de Sigmaprojecten 

Toekomstige projecten 
* Via de Vlietvallei creëren van verbinding naar Lipello en 
Buggenhout bos 
* Onderzoeken van bebossing langs beekvalleien  
* Inzetten op natte bostypes en bijkomende natte natuur in (het 
vervolgproject van) het huidige Sigmaplan en in het kader van Blue 
deal 

 1.3  

Uitbouwen van robuuste ecologische verbindingen en 
bewaren, herstellen en versterken van de 
landschappelijke kwaliteit in verwevings- en 
verbindingsgebieden ifv biodiversiteit  

Natuurverbinding en natuurverweving 
*Polders inzetten als blauwgroen landschap en 
stapsteen naar de natuurkernen (o.a. Sint-Onolfspolder, 
Meirdam, Polder van Niel en Schelle, ...) 
*Uitbouw van groene stapstenen vanuit de kunststeden 
(o.a. Ontwikkeling 4 Denders, Vestingsgordel 
Dendermonde) 
*Optimalisatie van het open ruimte gebied door 
verschillende lopende LIPs: Vlietvallei, Rupelstreek, Fort 
Liezele, Kleine Molenbeekvallei, ... 
* Versterken van de landschappelijke en ecologische 
kwaliteit in een verstedelijke omgeving door het 
creëren van corridors / groene ringen (o.a. Masterplan 
groenpool Tielrode, Masterplan De Tuinen van Puurs) 
* Herstel en versterking van bestaande natuurclusters 
(o.a. Inrichtingsplan groenpool linkeroever, ....) 
*Natuurontwikkeling in voormalige 
ontginningsgebieden / industrieterreinen om 
natuurverweving te kunnen realiseren (RUP 
Beckaertsite, RUP Elektrabelsite, RUP Schouselbroek) 
*Ecologische verbindingen maken ifv bepaalde soorten 
(vb. otter, ...) 
* herstel connectiviteit ikv het Sigmaplan (zowel tussen 
gebieden langs de rivier als tussen de rivier en de vallei) 

Natuurverbinding en natuurverweving 
*Algemeen: verder inzetten op verweving en verbinding langsheen 
waterlopen en met natuurkernen, met focus op de gebieden zoals 
aangeduid in de visie - in kaart brengen van belangrijkste missing 
links en aandachtsgebieden (in relatie tot de reeds lopende 
projecten en initiatieven) 
* Verdere ontsnippering van de natuurelementen, bijvoorbeeld ter 
hoogte van Hamme of Sint-Onolfspolder, Denderbellebroek en 
Steendorp ter hoogte van Temse  
*verdere uitvoer van het Sigmaplan en incorporeren missing links en 
stapstenen in een Sigmavervolg 

 1.4  
Natuurkernen versterken: ontsnipperen en 
herinrichten ifv biodiversiteit en als rust & 
stiltegebieden 

Versterking van natuurkernen  
*Uitbouw robuuste kernen van slikken, schorren en 
natte natuur ihkv Sigmaplan;  
*Realisatie tot erkend stiltegebied label (Natuurkern 
Bornem);  

Versterking van natuurkernen  
* Inzetten op procesgestuurde natuur met een hoge 
belevingswaarde (grote grazers, aangepaste waterdynamiek, herstel 
connectiviteit rivier-vallei, …) door middel van kennisopbouw, 
pilootprojecten, … 
* Afwerken huidige Sigmaplan en inbouwen in eventuele 
vervolgversies van het Sigmaplan van (1) specifieke aandacht voor de 
impact van klimaatverandering op Schelde en ecosystemen en (2) 
focus op de natuurkernen zoals aangeduid in de visie ifv 
biodiversiteit, stilte en rust (vb. Akoestisch onderzochte potentiële 
stiltegebieden ter hoogte van Hamme en de Kalkense Meersen => 
label stiltegebied?) 
* Bewaken, bewaren en realiseren van robuuste gebieden 
zonder/met weinig recreatiedruk (vb. padenstructuren, ...) 

 1.5  Maatregelen nemen voor een klimaatrobuuste, 
natuurinclusieve landbouw en agro-ecologie  

Klimaatrobuuste, natuurinclusieve landbouw en agro-
ecologie 
*Kosteloze begrazing en samenwerking groendienst 
met landbouwers voor beheer (bv. Groenpool Gent) 
*Samenwerkingsverbanden met natuurbeheerders bv. 
weidevogelbeheer, kruidrijke graslanden, natuurlijke 
begrazing van natuurgebieden (Kalkense Meersen als 
voorbeeld van synergie tussen landbouw en natuur) 
*Strategisch plan ruimte voor water Dendervallei (TOP) 
met koppelkansen natuurontwikkeling & 
klimaatrobuuste landbouw 
*Inpassen van bestaande landbouwpercelen in het 
polderlandschap (o.a. LIP Scheldeboorden) 
*Natuurinclusieve landbouw: nestbescherming bij 
weidevogels (bv. op private percelen in de 
Scheldebroeken), poelenprojecten voor amfibieën door 
gemeenten en regionaal landschap, 
(winter)voedergewassen voor akkervogels/jacht 
*Verdere doorwerking van het strategisch plan 
Dendervallei 

Klimaatrobuuste, natuurinclusieve landbouw en agro-ecologie 
* Stimuleren van klimaatadaptieve en natuurgerichte landbouw: 
agro-ecologische teelten, combinatie met beheer van 
natuurgebieden, seizoenaal waterpeilbeheer in het valleigebied 
* Landbouwcoöperatieve werking in de regio realiseren in functie 
van korte ketenprojecten 
* Akker- en weidevogelprojecten in de periferie van de 
natuurkerngebieden 
* Betrekken van hobbylandbouw (bv. paardenhouders) om het 
landschap te versterken 
* Versterken van kleine landschapselementen voor betere 
landschappelijke integratie en versterking van ecologische corridors 
* Plan voor hergebruik van landbouwgronden van stoppende 
landbouwers voor andere landbouwactiviteiten of natuur (in functie 
van bewaken van open ruimte en voorkomen van zonevreemde 
activiteiten) 
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 1.6  

Opportuniteiten en koppelkansen creëren door 
afstemming met projecten met een 'harde functie' 
(zoals bouwprojecten, heraanleg wegen, vernieuwing 
van bruggen ...) 

Projecten met (potentiële) koppelkansen 
*Fietssnelweg F44 in uitbouw  
*Stoomtrein Briel-Puurs  
*Masterplan openbare verlichting Bornem 
* Dijkwerken linkeroever met aandacht voor typerende 
getijdennatuur 
(*ontwikkeling van Scheldefronten) 
*Ringpark Zuid (transformatie tot een duurzame en 
aantrekkelijke omgeving) 
*Actief opzoeken van koppelkansen bij reconversie van 
industriële sites in de vallei (bv. Electrabelsite, 
Bekaertsite, Schouselbroek-steenbakkerij, Berlare, De 
Schorre Boom, ...) 
*nood aan ecologische verbinding voor de N16 

Toekomstige koppelkansen 
* Per definitie proactief inzetten op koppelkansen en voor 
infrastructuurprojecten, nieuwe ontwikkelingen van harde functies 
om koppelkansen maximaal te integreren in relatie tot de visie van 
het Rivierpark Scheldevallei 
* Onderzoeken/opstellen van een stedenbouwkundig kader om 
harde ontwikkelingen in de vallei te koppelen aan 
kwaliteitsverbetering van de omgeving (Verordening? 
Kwaliteitslabel? Stedenbouwundige lasten? 
Samenwerkingsovereenkomsten? ...) 
* Omschakeling naar LED-verlichting aangrijpen om rond beperking 
van verlichting en duisternis te werken 

      

2   PIJLER 2:Verwonderen met verhalen 

  

 2.1  
Verdere ontsluiting van het (watergebonden) erfgoed: 
heropwaardering van het erfgoed en selectieve 
reconversie van bestaande relicten  

Projecten die bijdragen tot ontsluiting en 
heropwaardering van het (watergebonden)erfgoed 
*Restauratie Ecomuseum en archief van de Boomse 
Baksteen 
*Verdere ontsluiting kasteel van Wieze  
* Van steen tot steen projecten 
* deklassering van de Boelwerf kraan als bedreiging 
* PDPO-projecten oude scheepswerven 
*Kaai St-Amands  
*scheepvaartmuseum Baasrode  
*Steendorp - fort (nautische link en steenbakkerijlink) / 
Tielrode - Oude steenbakkerij (link met oude veerplaats 
en aanlegplaats (marktaanvoer St-Niklaas))  
* Briel (link met Buggenhoutbos en scheepvaart)  
*Oud klooster + kasteel van Villain 14 in Wetteren (link 
met Scheldevallei versterken)  
* Baasrode (Verhaal scheepswerven en fabrieken) 
* Kalkense Meersen (turfputten en ontginningsverleden 
) 

De ontsluiting en heropwaardering van het (watergebonden) 
erfgoed  
* Profilering van de dorpen en kastelen (sites) / het project "Van 
Steen tot Steen langs de Schelde" als hefboom om de ontsluiting van 
kastelen te verhogen 
* Uitbouw van erfgoedplekken als onthaal en plek voor verhalen 
* Verdere uitwerking recreatieve ontsluiting van watergebonden 
erfgoed (bv. wijmenteelt, scheepswerven, turfputten, 
historische/industriële bruggen, baksteen/klei, ...) 
*reconversie van ontginningsverleden nar natuur- en 
recreatieontwikkeling (bv. putten van Hem, kleiputten van Boom en 
Willebroek) 
* Restauratie van getijdenmolenrelicten  
* Verder uitbouwen als geheel en linken van bestaande initiatieven 
en lopende projecten  
* Zorgen voor een goede doorverbinding vanaf de routestructuren 
(water, fiets, wandelinfra) naar erfgoedsites   

 2.2  

Uitbouwen van verhaallijnen voor het Rivierpark 
Scheldevallei als geheel, voor een meerdaagse 
beleving, gericht op verschillende doelgroepen en 
thema's. Hierbij specifieke aandacht geven aan 
"Scheldevallei next generation" - kinderen en jongeren 
die opgroeien en vertoeven in de Scheldevallei 

Uitbouwen van verhaallijnen 
Werken aan een overkoepelende visie 
* DNA studie  
Specifieke projecten die bijdragen tot verhaallijnen voor 
het Rivierpark Scheldevallei 
*Verweving natuur en erfgoed: Vestingsgordel 
Dendermonde 
*Geopark Schelde Delta met zijn geologische sites en 
verhaallijnen 

Verder concretiseren van de visie 
* Uitwerken van meerdaagse belevingstrajecten voor wandelaars, 
fietsers en vaarders en dit op maat van verschillende doelgroepen 
(jong en ouder, recreant en internationale toerist...) 
* Goede afspraken en samenwerking met toeristische partners en 
Geopark Schelde Delta 
* Creëren van een overkoepelend cultureel aanbod (vb. Festival van 
Vlaanderen Scheldevallei) 
* Scheldevallei "next generation": Zorg voor sensibiliserende en 
activerende programma's voor kinderen en jongeren die opgroeien 
in de vallei of die de vallei bezoeken, bijvoorbeeld op erfgoedsites of 
in bezoekerscentra  

 2.3  

Waterrecreatie en beleving van het waterlandschap 
versterken: Verdere uitbouw op en afstapplaatsen van 
veren en waterbus, afstemming van pleziervaart met 
andere functies in het landschap, versterken van de 
connectie van de pleziervaart en het hinterland 

Versterken van waterrecreatie 
* Uitbouw van randinfrastructuur voor waterrecreatie + 
kajaktraject (Lokeren)  
* Elektrisch bootverhuur op Durme en Moervaart en 
boottochten met de Gentse Barge in 2022  
* Aansluiting Oude Dender / Stuw > Kajak op de (Oude) 
Dender  
* Uitbouw Provinciaal Domein Nieuwdonk  
* Opmaak nieuw masterplan voor Sportdomein 
Hazewinkel 

Verdere uitbouw van beleving via het water 
* Verdere instandhouding en uitbouw van dienstverlening veren en 
waterbus en van op- en afstapplaatsen  
* Cultuurhistorische (circulaire) routes ontwikkelen via veren 
* Visie ontwikkeling voor recreatie op open water en pleziervaart 
(connectie met hinterland en afstemming andere functies (verstoring 
vermijden)) 

 2.4  
Verder uitbouwen van de capaciteit voor logies en 
voorzien van een voldoende groot en variabel aanbod 
aan logies, zowel geografisch als doelgroepgericht 

Versterking van aanbod aan logiesmogelijkheden 
* Verblijfsmogelijkheden Galgenweel --> Nieuwe 
stadscamping op Linkeroever (Herbestemming RUP) 
* Realisatie van de Visie voor Donk 
* Herwaardering van logies aan Sportdomein 
Hazewinkel 

Versterking van aanbod aan logiesmogelijkheden 
*Algemeen: in kaart brengen van logiesmogelijkheden voor het 
Rivierpark als geheel in relatie tot meerdaagse beleving 
*Versterken van het aanbod landbouwgerelateerde logies-
mogelijkheden. Hierbij rekening houden met de voorwaarden die 
hierbij horen (bv. beperkingen tov het aantal kamers, op 
mogelijkheden voor niet-agrarisch toerisme in agrarisch gebied) 
*Scheldevallei "next generation": logies-aanbod voor kinderen en 
jongeren in groepsverband (o.a. (1) Recreatief aanbod Provinciaal 
Domein De Schorre/Hazewinkel (2) jeugdlogies bij landbouw) 
*Onderzoek naar de inpasbaarheid en reconversie van bestaande 
verblijfsrecreatie, bv. reconversie van vast bewoonde vakantiepark 
naar geïntegreerde vakantieparken 
* Inzetten op de toeristische uitbouw Dendermonde, Puurs-Sint-
Amands (kans) 
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 2.5  Inzetten op landschapsbeleving dankzij lokale 
ambassadeurs 

Initiatieven voor landschapsbeleving door 
ambassadeurs 
* Inspiratiefolder toerisme Oost- VL - project 
toerismeboeren + project met Camp2Camp 
* Opleidingstrajecten thv Briel, St-Amands, Temse (Life 
SPARC en Horizon 2020) 

Initiatieven voor landschapsbeleving door ambassadeurs 
* Fiets- en wandelroutes linken met hoevewinkels en hoevetoerisme 
* Projecten voor beleving van de Scheldevallei ism landbouwers of 
andere lokale ondernemers (begeleide bezoeken, proeven van 
streekproducten, ...) 
* Opleidingstrajecten rond toeristisch onthaal en gebiedskennis voor 
toeristische ondernemers  
* Actief inzetten op wegwerken ontbrekende schakel tussen 
landbouw en horeca zodat streekproducten aan elke toog en elke 
tafel geserveerd kunnen worden 

 2.6  Actief opzetten van narratieven rond de natuurkern 
van de Scheldevallei vanuit een breed lokaal draagvlak 

Bestaande initiatieven rond narratieven rond de 
natuurkern vanuit een breed, lokaal draagvlak 
* Grenzeloze Schelde en milieuboot 
* Barbiergidsen en natuurouders in Kruibeke 
* Durmegidsen 
* Klimaatgidsen Life SPARC 
* Natuureducatievev pakketten van ANB, Grenzeloze 
Schelde en Life SPARC 
* Resultaten van OMES en MONEOS (natuurmonitoring 
in Scheldevallei) 

Actief opzetten van narratieven rond de natuurkern van de 
Scheldevallei vanuit een breed lokaal draagvlak 
* Opschalen van lokale ambassadeurs en gidsen tot een 
gebiedsdekkend netwerk voor de Scheldevallei 
* Opzetten en ondersteunen van initiatieven omtrent 
getijdennatuur, in samenwerking met scholen, natuur- en 
landschapsverenigingen en onderzoeksinstellingen 

 2.7  
Opwaarderen van de landschappelijke beeldkwaliteit: 
landschappelijke integratie / afbouwen / reconversie 
van storende bebouwing in de vallei  

Projecten in relatie tot versterken van de 
landschappelijke beeldkwaliteit 
*Diverse (her)inrichtingsprojecten en masterplannen 
(o.a. inrichting van Scheldeoeverparken, omvorming 
van voormalige industriële Scheldekaaien (o.a. Puurs-
Sint-Amands, Wetteren, Antwerpen, …)) 

Versterken van de landschappelijke beeldkwaliteit 
*In het algemeen: Inpassen / afbouwen / reconversie / slimme 
integratie van storende bebouwing in de vallei en landschappelijke 
inpassing bij bouw en renovatie. Bijvoorbeeld Afstemmen van natuur 
en serreteelt adhv groenschermen, schermdoeken, ter hoogte van 
Hamme), verbetering van de landschappelijke beeldkwaliteit 
(momenteel een snoer van vissershutten ) ter hoogte van Bornem; 
* Visie op zonevreemd gebruik (afhankelijk van aard van gebouw, 
waarde en gebruik): ism eigenaars onderzoeken van mogelijkheden 
voor beter integreren, heroriënteren of sloop.  

   

 

 

 

    

3   PIJLER 3:Intuïtief verkennen 

  

 3.1  
Gedifferentieerde ontsluiting van de toegangspoorten 
en de natuurkerngebieden naargelang hun functie en 
capaciteit 

Projecten met betrekking tot gedifferentieerde 
ontsluiting 
* Uitbouw van internationale poorten ahv Van Steen 
tot Steen projecten + het Steen in Antwerpen 
* Uitbouw van poorten met het verhaal van het 
water/de rivieren aan 3 ri4enpunt (Herziening RUP's 
Heerenbeemden) en aan dorp Sint-Amands met 
belevingscentrum van Water en Woord 
* Uitbouwen van (nieuwe) natuur-ecudatieve centra in 
Kalken (Nezo-site), Dendermonde (Bastion VIII), ...  

Gedifferentieerde ontsluiting 
* In algemene zin: verdere uitbouw van de gedifferentieerde 
ontsluiting voor het Rivierpark Scheldevallei (via de steden & 
scharniersteden , regionale en lokale poorten) vanuit de visie voor 
het Rivierpark Scheldevallei 
* Vrijwaren en versterken van het rust- en stiltekarakter van de 
natuurkernen door selectieve ontsluiting voor wegverkeer (bvb 
wegwerken sluipverkeer, voorkomen van overmatige betreding van 
kwetsbare gebieden...) 

 3.2  
Versterken van duurzame ontsluiting: via openbaar 
vervoer, deelfietsen, transport over water, 
afstemming van parkeerfaciliteiten, … 

Versterking van duurzame mobiliteit 
* LIP Tunnel 38 Ontsluitingslink tussen Rupel en 
Aartselaar  
* (Ringpark Zuid Antwerpen --> versterken van de 
modal shift) 
 
Fietssnelwegen 
* Fietssnelwerg F44 in uitbouw / Visie Puurs-Sint-
Amands op afstemming watergebonden recreatie met 
fietsverkeer op de dijken 
* Uitbouw fietssnelwegen F44-F43-F201 doorheen 
Dendermonde 

Duurzame mobiliteit verder uitbouwen 
* Uitwerking van visie en actieprogramma voor versterking van 
duurzame mobiliteit (serviceniveau stations, bereikbaarheid van 
attractiepolen in de vallei, linken met andere transportsystemen 
(deelfietsen, e.d.)) 
* Uitwerking van een parkeerbeleid in het kader van de ruimere 
mobiliteitsvisie (vb. Kalkense Meersen, Vlassenbroek) << ook 
randinfrastructuur (bv. fiets- en oplaadpunten) 
* Streven naar een modal shift met meer vervoer over het water (bv. 
Watertaxi recreatief en functioneel) 
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 3.3  

Het zachte recreatienetwerk verder uitbouwen: 
veiligheid, leesbaarheid, wegwerken van missing links, 
koppeling met belevingselementen, selectief 
verbinden van het hinterland met de Schelde  

Uitbouw van het zachte recreatienetwerk 
*Uitbreiding van het wandelproduct thv Dendermonde, 
Vlassenbroek en Hamme (cf. Groene ring rond 
Dendermonde)  
*Uitbouw van wandel- en fietsverbindingen tussen 
boven- en beneden Durme  
*Ontwikkeling 4 Denders  
*Vestingsgordel Dendermonde  
*Inrichting van recreatieve zones Molsbroek mbv 
natuurlijke elementen  
*Uitbreiding recratieve randstructuur Durmevallei 
* Creëren van groene assen vanuit steden (bv. Gent) 
*LIP Openruimteverbindingen in de Rupelstreek 
(avonturenpad Hemiksem tot Rumst & inrichting 
groene plekken en nieuwe wandelpadlink tussen 
Rupeldijk en Aartselaar) 
*Recreatieve verbinding Lokeren, Moervaart <> Schelde 
wordt verder uitgewerkt 
*LIP Klein-Brabant en Zwijndrecht  
*Verdere recreatieve ontsluiting van natuurreservaat 
Beneden-Dender (met inbegrip van Denderbelle-broek) 
*RUP recreatievoorzieningen Hamme  
* Inrichtingsplan groenpool linkeroever (ontwikkeling 
recreatief netwerk) 
* Inrichting van Scheldeoeverparken om 
recreatienetwerk verder uit te bouwen (o.a. Puurs-sint-
Amands, Wetteren, ...) 
* Masterplan Scheldekaaien Antwerpen (recreatieve 
ontwikkeling kaaizone) 
* Strategisch project Havenland  
* Realisatie van de natuurbelevingspaden 

Verdere uitbouw van het zachte recreatienetwerk 
* Totaalplan voor het zacht recreatienetwerk voor de ontsluiting van 
het Rivierpark Scheldevallei 
* Ontbrekende jaagpaden aanvullen (bv. tov Briel) + aandacht voor 
verschillende snelheden voor recreaten voor wegenis 
* Verbinding van trage wegen langsheen de Schelde 
* Continue wandelingen langsheen de Schelde realiseren 

 3.4  

Begrenzen en spreiden van recreatiedruk: recreatie 
aanpassen aan de natuurlijke draagkracht van het 
landschap, selectieve beleving van unieke biotopen, 
afstemming van beheerdoelstellingen met toeristische 
voorzieningen, afstemming van de verschillende 
recreatiemogelijkheden op de Scheldedijken 

Begrenzen en spreiden van recreatiedruk 
* Visie spreiding van de recreatiedruk in de Kalkense 
Meersen  
* Herinrichting van de bezoekersparking in 
Vlassenbroek 
* Realisatie van onthaalvisie Polders van Kruibeke 
* Aanleg van 6km lang park langs de Schelde met een 
spreiding van recreatie doorheen het park (Antwerpen)  
* Visies traag en snel fietsverkeer in de Durmevallei en 
Puurs-Sint-Amands (resp. onthaalplan Durmevallei, 
Masterplan Scheldeboorden) 

Begrenzen en spreiden van recreatiedruk verder uitwerken 
*Visie op recreatiedruk voor het Rivierpark als geheel: waar is nog 
infrastructuur nodig, waar is het opportuun infrastructuur weg te 
halen of af te sluiten (paden, wegen, verlichting), waar zijn fysieke 
ingrepen nodig (rasters, poortjes, ...) om recreanten te sturen, hoe 
communiceren, hoe handhaven  
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