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1 Omgevingsanalyse  

1.1 Situering van het plangebied 

1.1.1 Macro 

 
 
Het projectgebied 'Oude Briel' situeert zich langs de Zeeschelde te Baasrode, een 
deelgemeente van Dendermonde. Geografisch gezien ligt Baasrode vrij centraal in de driehoek 
Gent-Antwerpen-Brussel enerzijds en de driehoek Sint-Niklaas-Aalst-Mechelen anderzijds.  
Het gebied bevindt zich tevens in het midden van de driehoek gevormd door de snelwegen E17 
(Gent-Antwerpen) - E40 (Gent-Brussel) - E19/A12 (Antwerpen-Brussel).  
Dendermonde wordt doorsneden door twee belangrijke spoorlijnen: de lijn Gent-Mechelen en de 
enkelspoor-lijn Lokeren-Brussel. De lijn Gent-Mechelen vormt naast een belangrijke lijn voor het 
personenvervoer tevens een belangrijke verbinding voor goederenvervoer.  
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1.1.2 Meso 

 
Het projectgebied wordt ontsloten via de N17/Mandekensstraat. Deze weg geeft in het westen 
aansluiting op de N41 (richting E17/ Sint-Niklaas) en de N47 (richting E17/Lokeren en richting 
E40/Asse/Brussel) en de N41 (richting E40/Aalst). In het oosten geeft de N17 aansluiting op de 
A12 te Willebroek en verder door naar Mechelen. Het bedrijventerrein wordt tevens via de 
Zeeschelde ontsloten (transport over water); de oude spoorlijn Dendermonde-Puurs die aan de 
zuidzijde van de site passeert (parallel aan de N17) wordt reeds geruime tijd niet meer gebruikt. 
In de nabije omgeving van 'Oude Briel' bevinden zich twee andere belangrijke 
bedrijventerreinen, nl. 'Genthof' (ten zuiden van de N17) en het regionaal bedrijventerrein 
Hoogveld' (aan weerszijden van de N47). 
De laad- en loskade van het bedrijventerrein 'Oude Briel' wordt op dit ogenblik door enkele 
bedrijven op het terrein zelf en en enkele bedrijven op Hoogveld gebruikt. Een tweetal bedrijven 
die gelegen zijn op het industrieterrein van Hoogveld gebruiken de kaaimuur ter hoogte van de 
Tijsluis tussen de Dender en de Schelde (oneigenlijk) als loskade. 
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1.1.3 Micro 

 

 
 
Het gebied dat in het Masterplan in detail zal worden onderzocht, is het volledige 
bedrijventerrein '(Oude) Briel' en de aangrenzende groenzones ten westen (bestemmingen 
gewestplan). Het studiegebied situeert zich grotendeels op het grondgebied van Baasrode 
(Dendermonde) en voor een klein deel op het grondgebied van de gemeente Buggenhout (Alvat-
site). Het bedrijventerrein wordt in het noorden begrensd door de Schelde en in het zuiden door 
de verlaten spoorlijn Dendermonde-Puurs. Het oostelijke deel van het industrieterrein wordt 
gevormd door de site van de voormalige Alvat-fabriek. In het westen van het industriegebied 
bevindt zich de recent gerealiseerde KMO-zone 'Steenkaaistraat'. Deze KMO-zone wordt van de 
rest van industrieterrein gescheiden door de N17/Fabrieksstraat die de hoofdstraat vormt van 
Baasrode. Langs de Fabrieksstraat bevinden zich enkele karakteristieke bedrijfsgebouwen die 
herinneren aan de industriële geschiedenis van Baasrode.  
Het centrale gedeelte van het industriegebied, tussen de Fabrieksstraat en de Alvat-site, is een 
versnipperd terrein zowel qua eigendomsstructuur als qua invulling. Van de voormalige Nestlé-
fabriek langs de Fabrieksstraat werd reeds geruime tijd geleden het meest noordelijke deel 
afgesplitst en verkocht aan de transportfirma Christian Salvesen. In 2004 werd de rest van de 
site onderverdeeld in 13 loten en verkocht. Ook qua invulling geeft dit gebied een zeer 
versnipperde indruk: er bevinden zich een heel aantal zonevreemde woningen (vroegere 
fabriekswoningen en woningen die dateren van voor de gewestplannen) die vaak een 
verwaarloosde indruk geven, verwaarloosde en/of leegstaande bedrijfsgebouwen, braakliggende 
percelen en een zonevreemd kerkhof. 
De toegang van het centrale gedeelte voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via drie doodlopende 
straten, de KMO-zone Steenkaaistraat wordt via de gelijknamige straat ontsloten en de 
voormalige Alvat-site wordt via de Brielstraat ontsloten. Deze laatste weg vormt tevens de 
ontsluiting van het Buggenhoutse gehucht 'Oude Briel'.  
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1.2 Historiek van het plangebied 

De voelbare tijwerking van de Schelde (momenteel 3,60m ter hoogte van de site) is de 
rechtstreekse aanleiding geweest voor de ontwikkeling van Baasrode tot een gemeente met een 
belangrijke industriële traditie. Reeds in de 15e eeuw was het een druk bezocht handelscentrum 
waar dagelijks schepen aanmeerden. Het aan- en afvaren van zeilschepen zorgde ervoor dat er 
reeds vrij vroeg sprake was van een niet onbelangrijke scheepsbouwnijverheid: tijdens de 
wachtperiode bij laag water konden scheepsherstellers hun werken uitvoeren. Aan het einde van 
de 18e eeuw waren er in Baasrode verschillende scheepswerven gevestigd. De 
scheepsbouwnijverheid kwam tot volle ontwikkeling in de loop van de 19e eeuw. De families Van 
Damme en Van Praet speelden hierin een vooraanstaande rol. 
 
De scheepsbouw is echter niet de enige nijverheid die zich in Baasrode vestigde. De ligging aan 
de Schelde en bovendien de goede ontsluiting via de spoorweg (Baasrode heeft reeds vroeg 2 
stations en was bereikbaar via de lijn Mechelen-Dendermonde en via de lijn Antwerpen-
Dendermonde) zorgde ervoor dat de industriële activiteit vanaf het einde van de 19e eeuw een 
enorme groei kende. Belangrijke fabrieken in deze periode waren ondermeer de olieslagerij 'De 
Bruyn' (later overgenomen door Nestlé) de fabrikant in maïszetmeelproducten 'Vermylen' en de 
graanhandel 'Seghers'.  
In de 20e eeuw betekenden de twee oorlogen een eerste terugval van de activiteiten. De 
internationalisering en de groei van de buitenlandse concurrentie in de naoorlogse periode, 
zorgden voor een continue achteruitgang van de Baasroodse nijverheid. 
 
De aanwezigheid van industriële activiteiten had een grote invloed op de ruimtelijke structuur 
van het dorp. Ook nu nog zijn de sporen van deze industriële geschiedenis nog duidelijk 
zichtbaar: her en der bevinden zich oude fabriekspanden arbeiderswoningen en 
bediendenwoningen uit de industriële bloeiperiode. 
De terreinen van de vroegere fabriek Vermylen werden grotendeels ingenomen door de nieuwe 
KMO-zone Steenkaaistraat. De vroegere fabriek 'De Bruyn', later overgenomen door Nestlé 
werd recent opgesplitst in verschillende loten en verkocht. 
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1.3 Planningscontext 

1.3.1 Europese habitat- en vogelrichtlijnengebieden  

Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden kaderen in het Europese Natura 2000-
netwerk. Het is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het 
grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het omvat alle gebieden die beschermd 
zijn op grond van de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Het netwerk is 
in opbouw: nog niet alle gebieden zijn definitief door de lidstaten aangewezen.  
De totstandkoming van dit Natura 2000-netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de 
Europese Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. De Europese richtlijnen geven precies 
aan welke typen natuur beschermd moeten worden. De gebieden die deel uit maken van het 
netwerk omvatten specifieke land- en waterzones (natuurlijke habitats) en leefgebieden van 
specifieke soorten (habitats van soorten). Het doel is het voortbestaan van deze natuurlijke 
habitats en leefgebieden van plant- en diersoorten op langere termijn veilig te stellen.  

Aan de binnenzijde van de Schelde-bocht bevindt zich de Grote Wal (op het grondgebied van de 
gemeente Hamme) die aangeduid is als habitatgebied. Een deel van de Grote Wal evenals de 
Schelde is ten noorden van het projectgebied geselecteerd als vogelrichtlijngebied. De grens 
van het vogelrichtlijngebied bevindt zich ter hoogte van de zuidelijke Schelde-oever. 
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1.3.2 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

De stad Dendermonde bevindt zich centraal binnen het stedelijk netwerk van internationaal 
niveau "Vlaamse Ruit". De stad is geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, 
wat tevens betekent dat Dendermonde een belangrijk knooppunt vormt binnen de gewenste 
economische structuur. Het kleinstedelijk gebied van Dendermonde wordt momenteel 
afgebakend door de provincie Oost-Vlaanderen (zie verder). 
De gemeente Buggenhout werd in het RSV niet geselecteerd als stedelijk gebied en maakt dus 
deel uit van het buitengebied. De gemeente werd tevens niet geselecteerd als economisch 
knooppunt. 
 

 
Figuur 1: Ruimtelijke visie op Vlaanderen (bron: RSV) 
 
Binnen de driehoek gevormd door de hoofdwegen E17–E40–E19 waarbinnen het projectgebied 
zich bevindt, zijn enkel de N16 via Temse en de A12 geselecteerd als primaire weg type I. 
Het projectgebied takt niet rechtstreeks aan op een hoofdweg of primaire weg. Vanaf de E17 
kan het projectgebied bereikt worden via de N47 (afrit Lokeren) of de N41 (afrit Dendermonde). 
De N47 is echter slechts tot in Zele geselecteerd als primaire weg type II; de N41 is tot 
Dendermonde geselecteerd als primaire weg type II en is aldus op Vlaams niveau aangeduidt 
als de verbinding tussen Dendermonde en de E17. Vanaf de E40 is op Vlaams niveau geen 
primaire ontsluiting naar het projectgebied voorzien. 
Wat betreft het spoorwegennet is de lijn Brussel-Dendermonde geselecteerd als hoofdspoorweg 
voor personenvervoer.  
De Schelde maakt ter hoogte van het projectgebied deel uit van het hoofdwaterwegennet 
(Zeeschelde).  

1.3.3 Sigmaplan 

In het kader van het geactualiseerd Sigma-plan zijn ter hoogte van het industrieterrein van 
Baasrode en omgeving geen werken gepland. 
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1.3.4 Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vla anderen 

Het projectgebied situeert zich op het kruispunt van 3 verschillende deelruimten, zijnde 
'Dendersteden', 'Oostelijk Rastergebied' en 'Scheldevallei'.  
 
Voor de Dendersteden wordt gesteld dat ze als stedelijk gebied gelegen tussen Gent en Brussel 
aanzienlijke potenties hebben. Hierbij worden volgende ruimtelijke principes vooropgesteld: 

� Versterking van de Dendersteden als kwalitatieve stedelijke kerngebieden; 
� Herstel van de economische rol op basis van de bestaande ontsluitingspotenties en de 

bereikbaarheid vanuit het eigen ommeland; 
� De Dender als ruggengraat en randvoorwaarde in de stedelijke ontwikkeling; 

 
Figuur 2: Ruimtelijke visie voor de Dendersteden (bron: PRS Oost-Vlaanderen) 
 
In het Oostelijk Rastergebied wordt het belang van de stedelijke centra versterkt en wordt de 
leefbaarheid van de openruimtefuncties veiliggesteld. Volgende ruimtelijke principes worden 
hierbij vooropgesteld: 

� Maximaal gebruik van de openruimtekamers voor de openruimtefuncties; 
� Gedeconcentreerde bundeling van wonen in een ruime selectie van kernen en enkele 

duidelijke centrale plaatsen; 
� Een verkeerssysteem vertrekkend vanuit openbaar vervoer en gericht naar de centrale 

plaatsen; 

 
Figuur 3: Ruimtelijke visie voor het Oostelijk Rastergebied (bron: PRS Oost-Vlaanderen) 
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De Scheldevallei wordt in het PRS beschouwd als de groene slagader van Vlaanderen. De 
landschappelijke en ecologische potenties worden ten volle benut. Hierbij worden de volgende 
ruimtelijke principes vooropgesteld: 

� Openruimteactoren ingeschakeld in het landschapsbeheer en de natuurversterking; 
� Stedelijke kernen en grote dorpen als poorten tussen het stedelijk netwerk en het 

regionaal park; 
� Dorpen en verlaten bedrijfsgebouwen ingeschakeld in het toeristisch-recreatief en 

educatief medegebruik; 

 
Figuur 4: Ruimtelijke visie voor de Scheldevallei (bron: PRS Oost-Vlaanderen) 
 
 
De afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde is een provinciale bevoegdheid. In 
het PRS worden reeds een aantal aandachtspunten voor het afbakeningproces geformuleerd. 
Hierbij wordt ondermeer gesteld dat het stedelijk gebied eventueel kan worden afgebakend als 
gefragmenteerd stedelijk gebied gelet op de gescheiden ligging van de kernstad en de historisch 
gegroeide regionale bedrijvigheid in Baasrode. 
Het PRS selecteert in de gemeent Buggenhout de kern Buggenhout als hoofddorp en de kernen 
Opstal en Opdorp als woonkernen.  
 
Voor wat betreft de gewenste openruimtestructuren zijn volgende selecties relevant: 

� de Grote Wal aan de binnenzijde van de Schelde-bocht is geselecteerd als ankerplaats 
en natuuraandachtszone;  

� de Grote Wal en de Schelde zijn geselecteerd als relictzone; 
� De Schelde is geselecteerd als structuurbepalend hydrografisch element; 

 
In de gewenste toeristisch-recreatieve structuur maakt het projectgebied deel uit van het op 
provinciaal niveau geselecteerde toeristisch recreatief netwerk Gent en Scheldestreek. Binnen 
de toeristisch recreatieve netwerken wordt gestreefd naar: 

� het verhogen van de complementariteit tussen de toeristisch-recreatieve voorzieningen; 
� de versterking van toeristisch-recreatieve infrastructuur op provinciaal niveau. Op 

gemeentelijk niveau kunnen lokale toeristisch-recreatieve elementen de 
netwerkvorming versterken, o.m. door een gericht aanbod aan kleinschalige lokale 
accommodatie en aandacht voor historische sites of merkwaardige gebouwen; 

� het bevorderen van een maximaal recreatief medegebruik van de openruimte-
elementen (bv. bossen, waterlopen, …) op een verantwoorde en duurzame wijze en het 
verbinden van die elementen door versterking van een netwerk van provinciale en 
lokale infrastructuren voor langzaam verkeer doorheen de open ruimte; 

� de versterking van de eigenheid, de specifieke potenties en de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van elk toeristisch-recreatief netwerk; 
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� de uitbouw van toeristisch-recreatieve transferia van bovenlokaal belang. Deze zijn 
gelegen langs de verschillende knooppunten van de verschillende toeristisch-
recreatieve elementen en routes, waar specifieke ondersteunende infrastructuur 
aangelegd kan worden (sanitair, aanlegsteiger, infopunt, horeca,..). 

Dendermonde is tevens aangeduid als een gebied van primair toeristisch-recreatief belang. In 
een dergelijk gebied is een verdere ondersteuning wenselijk. Het gebied biedt mogelijkheden 
voor de ontwikkeling en/of bundeling van bijkomende toeristisch-recreatieve infrastructuur.  
De Schelde is tot slot geselecteerd als onderdeel van het toeristisch-recreatief 
hoofdroutenetwerk. Dit betekent dat de Schelde de drager vormt van toeristisch-recreatieve 
bewegingen. Hoofdroutes vormen de kapstok waaraan kleinere lokale netwerken en routes 
evenals toeristisch-recreatieve elementen aan gekoppeld kunnen worden.  
 
Binnen de gewenste economische structuur vormt Dendermonde als kleinstedelijk gebied een 
belangrijk economisch knooppunt. Als taakstelling voor de regionale en lokale bedrijventerreinen 
wordt 58 ha vooropgesteld. Buggenhout is niet geselecteerd als economisch knooppunt en heeft 
aldus geen taaksteling voor regionale bedrijventerreinen.  
 
De selectie van secundaire wegen is een provinciale bevoegdheid. De categorisering van de 
secundaire wegen gebeurd op basis van volgende principes: 

� Secundaire weg type I is een weg waarvan de verbindingsfunctie op bovenlokaal 
niveau primeert tegenover de verzamelfunctie. 

� Secundaire weg type II is een weg waarvan de verzamelfunctie op bovenlokaal niveau 
primeert tegenover de verbindingsfunctie. 

� Secundaire weg type III is een weg waarvan de autoverkeersfunctie van de weg 
(verbinden en verzamelen) ondergeschikt is aan de openbaar vervoersfunctie en de 
langzaam verkeersfunctie.  

Volgende selecties uit het PRS zijn relevant voor het projectgebied: 
� de N47 is tussen Zele en Dendermonde geselecteerd als secundaire weg type I; 
� de verbinding tussen Aalst (R41) en Dendermonde (N41) is geselecteerd als te 

ontwerpen secundaire weg. 
� de N17 is geselecteerd als secundaire weg type II. Hierbij wordt opgemerkt dat deze 

weg op het grondgebied van de provincie Antwerpen geselecteerd werd als secundaire 
weg type I. 

� de N416 en de N47 zijn ter hoogte van Dendermonde geselecteerd als secundaire weg 
type III. 

 
Figuur 5: Categorisering van de wegen (bron: PRS Oost-Vlaanderen) 
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1.3.5 Fietsroutenetwerken 

De N17 door Baasrode, de Mandekensstraat, Hoogveld en de Brielstraat (Buggenhout) maken 
deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. 
De Fabrieksstraat, Driehuizen, de Rosstraten, enkele centrumstraten van Baasrode en de N17/ 
Baasrodestraat ten noorden van Baasrode-centrum behoren tot het Provinciaal Fietsnetwerk. 

1.3.6 Afbakening structuurondersteunend kleinstedel ijk gebied 
Dendermonde 

De studie omtrent de afbakening van het kleinstedelijk gebied Dendermonde is momenteel in 
opmaak. In de afbakeningsstudie werd ervoor geopteerd om de kern van Baasrode, evenals het 
bedrijventerrein mee op te nemen binnen de afbakeningslijn. 
Uitbreiding Hoogveld 

1.3.7 Streefbeeldstudie N17 

In opdracht van de provincie Oost-Vlaanderen wordt een streefbeeldstudie opgemaakt voor de 
N17 (Dendermonde-Willebroek), voor het deel dat door de provincie Oost-Vlaanderen wordt 
beheerd, namelijk vanaf Vlassenbroekbrug (N41) tot aan de provinciegrens Antwerpen, via 
Baasrode.  
 
In het PRS Oost-Vlaanderen wordt bij de selectie van de N17 als secundaire weg type II gesteld 
dat om redenen van leefbaarheid en een optimale ontsluiting van een regionaal bedrijventerrein 
een alternatief via Hoogveld moet overwogen worden. Het tracé Hoogveld – Mandekensstraat is 
onderdeel van de lokale wegenis, maar is in feite doorgegroeid tot een regionale verzamel- en 
verbindingsweg. Het als secundaire weg geselecteerde tracé kan dus als volgt benoemd 
worden: N17 – Hoogveld – Mandekensstraat – N17. In de streefbeeldstudie zal dit alternatief via 
Hoogveld en Mandekensstraat worden onderzocht. 
 
Zoals reeds hoger vermeld, ligt de N17 in de driehoek gevormd door de hoofdwegen E17-E40-
E19 en zijn de N16 en de A12 binnen deze driehoek de enige wegen die geselecteerd zijn als 
primaire wegen type I. De selectie van de N17 als secundiare weg in de provinciale ruimtelijke 
structuurplannen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen houdt rekening met de kleinstedelijke 
ontsluitende verkeersfunctie van o.a. Dendermonde enerzijds en de verbinding tussen dit 
kleinstedelijk gebied en het specifiek economisch knooppunt Willebroek anderzijds. De weg 
wordt als volgt geselecteerd en gecategoriseerd: 
Provincie Oost-Vlaanderen: secundaire II: nadruk op verzamelen en ontsluiten 
Provincie Antwerpen: secundaire I: nadruk op verbinden 
 
De streefbeeldstudie is momenteel in volle opmaak. In september 2005 werd een startnota 
voorgesteld. In deze startnota werd het doel van de studie duidelijk omschreven, werd het 
project gesitueerd op macro–, meso- en microniveau, werd een overzicht gegeven van de 
planningscontect en werd het mobiliteitsverhaal geschetst. Op basis van knelpunten, trends en 
kansen werden doelstellingen en randvoorwaarden geschetst. Ook werd in deze startnota reeds 
een visie met concepten uitgewerkt op verschillende schaalniveaus. 
Op microniveau worden op basis van bebouwingstypologie, functies en morfologie de volgende 
zes deelgebieden onderscheiden: 

� Provinciale Baan 
� Briel 
� Mandekensstraat 
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� Hoogveld 
� Baasrodestraat 
� Baasrode-centrum 

 
Het is interessant om de knelpunten/potenties/trends die in verband staan met het 
industrieterrein Oude Briel (vnl. deelgebied 'Briel') op te sommen. Het zijn knelpunten en kansen 
die zeker moeten meegenomen worden bij de opmaak van dit masterplan: 

� Als belangrijk probleem wordt aangehaald dat de relatie van Baasrode en Briel met de 
Schelde ondermaats is.  

� Het bedrijventerrein Briel is nog slechts gedeeltelijk in werking en geeft een verlaten 
indruk. Er dient te worden nagegaan of er kansen bestaan om dit terrein verder te 
exploiteren als een industrieterrein met overslagpunt weg/spoor/water. Anderzijds 
wenst de gemeente Buggenhout de bedrijfsactiviteiten ter hoogte van het gehucht 
Ouden Briel om te zetten naar een gemengde woonfunctie met accent op wonen aan 
het water (ALVAT-site).  

� Indien er bedrijfsactiviteiten blijven, moet worden onderzocht of een vrije doorgang voor 
fietsers langs het water mogelijk blijft.  

� De vraag wordt gesteld of de Mandekensstraat – Hoogveld haar rol als secundaire weg 
type II kan opnemen en of deze weg drager kan zijn van toekomstige ontwikkelingen op 
het bedrijventerrein Briel. Bovendien stellen zich vandaag reeds problemen met de 
verkeersveiligheid in de Mandekensstraat. Daarom wordt de mogelijkheid onderzocht of 
parallel aan spoorlijn 52 een nieuwe ontsluitingsweg kan worden aangelegd om 
enerzijds de Mandekensstraat te ontlasten en anderzijds een betere ontsluiting te 
bekomen van de bedrijventerreinen Genthof en Briel. 

� Een ander verkeerskundig knelpunt dat wordt aangehaald, is het ontbreken van een 
aansluiting van de N17 op de N41, ten zuiden van het industrieterrein Hoogveld. Met de 
doortrekking van de N41 richting Aalst, zou een nieuwe oriëntatie ontstaan voor het 
autoverkeer in oostelijke richting. Vandaag wordt de N17 echter enkel ten noorden van 
Baasrode gekoppeld aan de N41 en bestaat er een onlogisch omwegeffect voor de 
weggebruiker.  

 
De volgende doelstellingen worden uiteindelijk naar voor geschoven: 

� garanderen vaan de economische bereikbaarheid van het kleinstedelijk gebied 
Dendermonde en de regionaal functionerende bedrijven Genthof en Briel; 

� concrete vertaling van de N17, als secundaire weg type II; 
� verhogen van de verkeersleefbaarheid; 
� verkeersveiligheid optimaliseren; 
� verbeteren van het structurerend vermogen van de weg; 

 
Op basis van deze doelstellingen wordt een visie uitgewerkt die steunt op de volgende 
stellingen: 

� Briel als multimodaal platform en Mandekensstraat – Hoogveld als activiteitenas, 
secundaire weg 

� Dorpskernherwaardering Baasrode 
� Verbeteren verkeersleefbaarheid woonlint Briel – Mandekensstraat – Baasrode zuid, 

Baasrodestraat 
� N41 als groeigrens 
� Openruimtekamers tussen de verschillende kernen, woonlinten en bedrijventerreinen 

ontsloten via fijnmazig netwerk 
� Infrastructuren als onderdeel van groenstructuur 
� Voor autoverkeer worden er twee scenario's voorgesteld, met en zonder de 

ontdubbeling van de Mandekensstraat. Bij de ontdubbelde Mandekensstraat wordt 
eveneens een nieuw knooppunt  met de N41 voorgesteld ten zuiden van 
industrieterrein Hoogveld. 
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� Vrachtverkeer: spoorlijn Dendermonde - Boom als goederenlijn, met bedrijventerrein 
Briel als multimodaal knooppunt oost  

� Openbaar vervoer: heropenen van de spoorlijn Dendermonde – Puurs – Boom 
� Fietsnetwerk: inrichten fietsas Dendermonde – Baasrode; aanleg fietspad langs de 

Schelde tussen Baasrode en Briel; vervolledigen van het functioneel fietsnetwerk door 
aanleg van comfortabele fietspaden; versterken van verkeersknooppunt N47-N17 en 
Vlassenhout voor lokale verbindingen 

 
Tenslotte wordt er per deelgebied reeds een eerste aanzet gegeven tot inrichting van de wegen 
en aangrenzende zones. 
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1.3.8 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Denderm onde 

De stad Dendermonde beschikt over een definitief goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (MB. 
22/11/2000).  
 

 
Figuur 6 Overzichtskaart Ruimtelijke concepten (bron: GRS Dendermonde 

 
In het GRS worden een aantal deelruimten afgebakend. De kern van Baasrode evenals het 
industrieterrein Oude Briel worden gesitueerd binnen de deelruimte "Stedelijk gebied". Deze 
deelruimte bestaat uit het centrum van Dendermonde met aansluitend Sint-Gillis en het 
bedrijventerrein Hoogveld en de pool Baasrode. Beide delen worden van elkaar gescheiden 
door een "buitengebied tussen stedelijk gebied". De N41 wordt gezien als de verbindingsweg 
tussen dit stedelijk gebied en de rest van Vlaanderen. 
 
De stad stelt in haar GRS de volgende doelstellingen voorop: 

� Behoud van openheid, open ruimte en tegengaan van versnippering; 
� Inbedden landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen; 
� Realiseren van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied; 
� Bufferen van de natuurfunctie in buitengebied; 
� Bundelen in de kernen; 
� Verstevigen van het economisch weefsel; 
� Recreatie en toerisme; 

 
Deze doelstellingen worden verder vertaald in een aantal ruimtelijke concepten. Van deze 
concepten zijn volgende relevant voor het studiegebied: 

� Bundeling van de activiteiten in het stedelijk gebied Dendermonde; 
� Optimaliseren en (her)structureren bedrijventerreinen met aandacht voor ontsluiting; 
� De groene S als ruimtelijk structurerend element; 

 
Voor de gewenste economische structuur van de stad stelt het GRS dat er een differentiatie 
moet zijn in de bedrijventerreinen en dat de terreinen tevens gefaseerd ontwikkeld moeten 
worden. Specifiek voor het bedrijventerrein van Baasrode wordt gesteld dat een optimalisering 
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van dit terrein nodig is teneinde in de toekomst het regionale karakter te behouden en te 
versterken. Kleinhandel en KMO's moeten van deze site worden geweerd. De bedrijvigheid op 
dit terrein is bij voorkeur watergebonden. Om enerzijds een goede bereikbaarheid van het 
regionaal bedrijventerrein in Baasrode te garanderen en om anderzijds de Mandekensstraat te 
ontlasten, stelt de stad een ontdubbeling van de Mandekensstraat voor (gebruik makend van de 
zone naast de spoorweg). Door deze nieuwe/verbeterde ontsluiting van het bedrijventerrein 
Oude Briel naar de N41, kan ook de kern van Baasrode zelf (N17) worden ontlast. Eveneens in 
het kader van een goede bereikbaarheid, dient een heropening van de spoorlijn 52, ten zuiden 
van het industrieterrein, mogelijk te blijven. Tot slot dient een groenbuffer rond het 
bedrijventerrein te worden aangelegd. 
Het terrein in Baasrode waar momenteel het bedrijf 'Den Brandt' is gevestigd, wenst de stad via 
een gemeentelijk RUP in te kleuren als lokaal bedrijventerrein.  
 
In haar gewenste sociaal-culturele infrastructuur stelt de gemeente voor om een aanlegsteiger te 
voorzien te Baasrode, ter hoogte van het scheepvaartmuseum. 
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1.3.9 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Buggenh out 

De gemeente Buggenhout beschikt over een definitief goedgekeurd ruimtelijk structuurplan 
(beslissing BD 11/08/2005). 
 

 
Figuur 7: Gewenste ruimtelijke structuur van Buggenhout (bron: GRS Buggenhout) 

 
 
De gemeente stelt in haar GRS de volgende basisdoelstellingen voorop: 

� Ondersteunen van de lokale economische dynamiek; 
� Visuele aspect van Buggenhout als landelijke gemeente behouden en tevens de 

bestaande open ruimte vrijwaren; 
� Troeven van de aanwezigheid van het station uitspelen; 
� Bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid van de kernen waarborgen; 
� Recreatieve potenties van de gemeente uitspelen; 
� Uitbouw van een volwaardige natuurlijke structuur; 
� Ondersteunen van landbouwactiviteiten; 

 
Volgende ruimtelijke concepten uit het GRS zijn relevant voor het projectgebied: 

� Nieuwe bedrijvigheid aansluiten op de secundaire weg N17-Mandekensstraat; 
� Uitbouwen van een ondersteunende recreatieve infrastructuur; 

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur wordt ondermeer voorzien in een ecologische 
infrastructuur tussen de groene S van de Vondelbeek en de Scheldevallei. Deze verbinding 
wordt in de omgeving van de kern Oude Briel gesitueerd.  
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Verder wordt gesteld dat de woonband, gericht op de N17 en aansluitend op de kern Baasrode, 
afgewerkt dient te worden. Dit echter enkel voor zover het gaat om een morfologische 
versterking van de woonband.  
Binnen de gewenste recreatieve structuur van de gemeente wordt gesteld dat de Vervuilde site 
Alvat moet worden omgevormd tot een grotendeels recreatieve functie. Deze vervuilde site werd 
intussen door OVAM erkend als Brownfield. Momenteel werkt de gemeente i.s.m. een 
brownfieldmanager een project uit voor de sanering en herbestemming van dit terrein. 
Voor wat betreft de gewenste verkeers- en vervoersstructuur wordt gesteld dat de Provinciale 
baan en in mindere mate ook de Mandekensstraat moet worden ingericht volgens het doortocht-
principe.  
Binnen de gewenste economische structuur wordt een lokaal bedrijventerrein voorzien in de 
buurt van het bestaande industrieterrein Genthof. 
 
In het GRS worden in Buggenhout zes deelgebieden afgebakend. Het projectgebied situeert 
zich zowel in de deelruimte N17 als in de deelruimte van het gehucht Oude Briel.  
Voor de deelruimte N17 wordt de gewenste ruimtelijke structuur op microschaal als volgt 
omschreven: 

� Ruimtelijke afwerken van de woonband; 
� Verhogen van de verkeersleefbaarheid en –veiligheid; 
� Verminderen van de barrièrewerking; 
� N17/Manekensstraat als drager van economische bedrijvigheid; 
� Landschappelijke vensters vrijwaren van bebouwing; 

 

 
Figuur 8: Gewenste structuur op microschaal Woonband N17 (bron: GRS Buggenhout) 
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Voor deelruimte Oude Briel wordt de gewenste ruimtelijke structuur op microschaal als volgt 
omschreven:  

� Ruimtelijke afbakening van het landelijk gehucht Oude Briel; 
� Kernversterking; 
� Herbestemmen van de ALVAT-site naar park en recreatiefunctie gekoppeld aan een 

beperkte woonfunctie; 
� Potenties van de Scheldevallei; 
� Handhaving bestaand voetbalterrein (mogelijk in de toekomst een alternatief op de 

ALVAT-site); 
 

      
Figuur 9: Gewenste structuur op microschaal Oude Briel (bron: GRS Buggenhout) 

 

1.3.10 Masterplan Museumsite 'Scheepswerf Baasrode'  

Om te onderzoeken hoe de site van de voormalige scheepswerven met getijdedokken, 
gebouwen, machines en de collectie van het scheepvaartmuseum een nieuwe stimulerende 
betekenis kan krijgen, wordt gewerkt aan een masterplan voor de museumsite. Momenteel 
worden er in de studie van het Masterplan Scheepswerf een aantal inrichtingsvarianten 
voorgesteld. Er is echter nog geen beslissing genomen omtrent deze inrichting. 

1.3.11 Regionaal Landschap Schelde-Durme 

Op 8 mei 2006 werd de ofiiciële start gegeven voor het Regionaal Landschap Schelde-Durme.  
Naast de provincie Oost-Vlaanderen particperen de gemeentebesturen van Berlare, 
Dendermonde, Hamme, Laarne, Lokeren, Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Zele ook in dit 
samenwerkingsverband.  
Doel van dit samenwerkingsverband is dat de lokale natuur-, milieu-, landbouw-, jacht- 
toeristische en recreatieve verenigingen samen met de gemeenten, de provincie en de Vlaamse 
Overheid rond concrete acties en projecten samenwerken. Deze acties en projecten hebben als 
doel het bevorderen en promoten in de regio van: 

� het streekeigen karakter  
� de natuurrecreatie en het recreatief medegebruik  
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� de natuureducatie  
� het natuurbehoud  
� het behoud en beheer van kleine landschapselementen  

Aangezien dit regionaal landschap nog maar zeer recent van start is gegaan, zijn er op dit 
moment nog geen concrete acties en/of projecten opgestart.  
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1.4 Juridische context 

1.4.1 Gewestplan 

 
Het studiegebied situeert zich binnen het gewestplan nr. 10 Dendermonde. Het omvat het 
gehele gebied dat te Baasrode is ingekleurd als industriegebied en de aanpalende 
groengebieden in het oosten. Het studiegebied is quasi volledig ingesloten door woongebied. 
Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de Schelde en het gebied van de Grote Wal 
dat is ingekleurd als zone voor natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten.  

1.4.2 BPA's en RUP's 

Op het grondgebied van de gemeente Buggenhout zijn in de omgeving van het studiegebied 
geen BPA's opgemaakt.  
De stad Dendermonde werkt momenteel aan een RUP voor de zonevreemde woningen op haar 
grondgebied. De stad wenst binnen dit RUP tevens de zonevreemde woningen op het 
industrieterrein van Baasrode op te nemen.  

Baasrode  

Oude 
Briel  

N17 
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1.4.3 Verkavelingsvergunning 

Op het grondgebied van de gemeente Buggenhout bevindt zich (deels) binnen de afbakening 
van het studiegebied één vergunde en niet vervallen verkaveling.  
Op het grondgebied van Dendermonde bevindt zich slechts één verkaveling (deels) binnen de 
afbakening van het studiegebied. Onmiddellijk grenzend aan het studiegebied, in het woonlint 
tussen de N17/Mandekensstraat  en de verlaten spoorweg, bevinden zich 10 vergunde 
verkavelingen. 
 

 
Figuur 10: Overzicht verkavelingsvergunningen 
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1.5 Economische activiteiten en functies 

 
Figuur 11 Bestaande bedrijven en toekomstige economische ontwikkelingen 

 
 

1  Van Praet-Dansaert 17 Ami Supermarkten 

2  Adec Sport 18 Vitamex productie-eenheid 

3  Kwaliteit Seghers/ Voeders Lambers 19 't Meiregat  

4  Premix Inve Belgie/Inve 20 B.A.V. 

5  Kender Thijssen Solutions 21 Borms 

6  Brandstoffen De Saert 22 Schroothandelaar 

7  Christian Salvesen Belgium 23 Foorexplo 

8  Van Wemmel 24 Patrikaso  

9  Jeralin 25 Van Schoor-Van Kerckhoven 

10  Van Praet Louis 26 Inverco 

11  Warrot G. & Zoon 27 Hulpiau 

12  Elfima-Trans 28 Moortgat C 

13  Carlos Koffie 29 Van Malderen  

14  L.E. Cars 30 Cosmo  

15  Aluminiumconstructie Rens 31 Leievoeders 

16  Desbo Brandstoffen 32 Authentiek fabriekspand 
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1.5.1 Huidige activiteiten 

De bedrijven die momenteel in het plangebied gevestigd zijn, betreffen zowel KMO's als eerder 
regionale bedrijven. Het bedrijventerrein van Baasrode heeft te kampen met een negatief imago, 
hetgeen zich weerspiegelt in de relatief gezien lage verkoopsprijzen van de gronden. Het 
bedrijventerrein Steenkaaistraat wordt ontwikkeld en beheerd door de intercommunale DDS en 
is enkel bedoeld voor KMO's. Momenteel zijn op dit bedrijventerrein nog een vrij groot aantal 
percelen vrij. Een deel van de terreinen die momenteel worden ingenomen door de KMO-zone 
maakten deel uit van de vroegere fabriek Vermylen. Van deze fabriek is langs de Fabrieksstraat 
nog een karakteristiek bedrijfspand bewaard gebleven.  
De vroegere Nestlé-fabriek, ten oosten van de Fabrieksstraat, werd in 2004 opgesplitst. De 
bedrijven die zich op deze site gevestigd hebben of zullen vestigen zijn ambachtelijke bedrijven, 
met uitzondering van het internationale transportbedrijf Christian Salvesen.  
In het centrale gedeelte van het studiegebied situeren zich zowel enkele grote regionale 
bedrijven als enkele Ambachtelijke bedrijven. 
De site van het bedrijf Alvat, die in het oosten het projectgebied begrensd is zwaar vervuild en 
wordt momenteel voor geen enkele activiteit gebruikt. De gemeente werkt samen met OVAM 
aan een saneringsproject voor deze site. 
 
Om inzicht te krijgen in de bestaande situatie werd een schriftelijke enquête gehouden bij de 
bedrijven op het bedrijventerrein van Baasrode. Op het bedrijventerrein Oude Briel werden in 
totaal 29 verschillende bedrijven aangeschreven, waarvan 18 het enquêteformulier invulden. Met 
betrekking tot de huidige activiteiten, blijkt uit de enquête het volgende: 

� Slechts enkele van de bedrijven die momenteel op het bedrijventerrein gevestigd zijn, 
uitbreidingsplannen hebben en/of plannen hebben om de bestaande activiteit te 
reorganiseren.  

� Op de vraag waarom het bedrijventerrein Oude Briel interessant is voor het bedrijf, is 
het antwoord meestal de goede ligging (voornamelijk ontsluiting over de weg, maar 
eveneens voor ontsluiting over het water). 

� Een aantal bedrijven geven aan dat de ruimte en de gewestplanbestemming van deze 
site voor hen interessant zijn. 

� Op het bedrijventerrein van Oude Briel worden momenteel op 3 plaatsen schepen 
gelost: t.h.v. brandstofhandel De Saert, veevoederfabrikant Kwaliteit Seghers en de 
leegstaande percelen Auden Briel (in gebruik door Betoncentrale Macharis en 
asfaltproducent Colpin-De Meester, beide gevestigd op Hoogveld). 

 

1.5.2 Toekomstige ontwikkelingen 

Zoals reeds hoger aangehaald, hebben slechts een beperkt aantal bedrijven die zich momenteel 
op het bedrijventerrein van Baasrode bevinden concrete toekomstplannen met een ruimtelijke 
impact. Bij het schetsen van de hieronder vermelde ontwikkelingen werd uitgegaan van een 
situatie waarbij er vanuit de overheid geen initiatieven worden ondernomen. 

� Betoncentrale Macharis (nr. 28) voorziet om op het thans leegstaande perceel "Auden 
Briel" een betoncentrale te bouwen ter vervanging van de bestaande op Hoogveld, 
indien deze laatste aan vervanging toe is. De realisatie van deze betoncentrale is pas 
op lange termijn te verwachten. 

� De vitaminen- en mineralenproducent INVE (nr. 4), thans gevestigd ten oosten van het 
leegstaande perceel "Auden Briel", heeft aangegeven dat het bedrijf reeds tevergeefs 
heeft geprobeerd om een deel van het braakliggend perceel 'Auden Briel' aan te kopen, 
i.f.v. een gewenste uitbreiding. Gezien het feit dat de kade langs dit perceel in gebruik 
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is en de de betoncentrale die plannen heeft om op deze locatie –zij het op langere 
termijn- is het weinig waarschijnlijk dat INVE op dit perceel zal kunnen uitbreiden. 

� Het bedrijf VITAMEX (nr.18, gelegen in de voormalige bedrijfsgebouwen van 'Usines 
Vermeylen') wenst in de toekomst uit te breiden. Het perceel dat het bedrijf hiervoor 
wenst in te nemen is op het gewestplan echter ingekleurd als groengebied. 

� De bedrijven die zich hebben gevestigd op de site van de voormalige Nestlé-fabriek (nr. 
30 en 27) zullen hun percelen inrichten naar hun ruimtelijke behoeften. Dit betekent 
waarschijnlijk de sloop van enkele bestaande en het oprichten van enkele nieuwe 
constructies. 

� Binnen het projectgebied van deze studie is er sprake van een zeer grote 
versnippering, zowel ruimtelijk als qua eigendomsstructuur als naar functies. Deze 
situatie betekent dat er waarschijnlijk niets fundamenteels aan de huidige situatie zal 
veranderen indien er niet sturend wordt opgetreden. 

1.5.3 Regionaal aanbod en vraag 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de vraag en het aanbod vanuit de omliggende regio, werd 
eveneens een schriftelijke bevraging gehouden bij de bedrijven gelegen op de bedrijfsterreinen 
van Hoogveld en van Genthof. Deze vragenlijst was minder uitgebreid dan deze voor het 
bedrijventerrein van Oude Briel en had vooral als doel te peilen naar de interesse voor 
watergebonden activiteiten in de regio. In totaal werden 157 bedrijven aangeschreven, hiervan 
vulden 42 bedrijven op Hoogveld en 14 bedrijven op Genthof de enquête in. Uit deze enquête 
bleek het volgende: 

� Drie bedrijven op het bedrijventerrein van Hoogveld maken momenteel van de Schelde 
gebruik, vier bedrijven geven aan dat ze interesse hebben om hun grondstoffen via de 
Schelde aan te voeren indien de mogelijkheid hiertoe zou bestaan.  

� Van de bedrijven die momenteel aan watertransport doen, maken er twee gebruik van 
een loskade op het bedrijventerrein van Oude Briel, één bedrijf maakt gebruik van de 
wachtzone net voorbij de Tijsluis op de Dender om grondstoffen te lossen (oneigenlijk 
gebruik). Een probleem bij deze locatie is het feit dat de vrachtwagens met de geloste 
goederen door het centrum van Dendermonde naar Hoogveld moeten rijden. 

� Ter hoogte van de Tijsluis wordt tevens geregeld zand gelost. Het is echter niet 
duidelijk waar het bedrijf dat dit zand lost, gevestigd is. 
Ter hoogte van de Tijsluis werden en worden de volgende tonnages gelost (cijfers NV 
WenZ): 
 2004 2005 
Staaldraad 53.600 65.400 
Zand 26.900 43.000 

Totaal  83.500 108.400 
 
Uit de cijfers van WenZ blijkt dat de hoeveelheid geloste goederen ter hoogte van de 
Tijsluis reeds verschillende jaren in stijgende lijn gaat. 

 
 
De resultaten van deze enquête werden voorgelegd aan de NV Waterwegen en Zeekanaal, die 
momenteel een onderzoek uitvoert naar de haalbaarheid (technisch en financieel) van de aanleg 
van een kaaimuur ter hoogte van het bedrijventerrein Oude Briel. 
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1.6 Wonen 

 
Figuur 12: (Clusters) van woningen in en grenzend aan het studiegebied 
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In het plangebied bevinden zich verscheidene zonevreemde woningen. De meeste van deze 
woningen dateren van voor de opmaak van de gewestplannen. Op basis van terreinanalyse 
konden volgende vaststellingen worden gedaan m.b.t. de (clusters van) woningen binnen het 
studiegebied: 

� In het noordwestelijke gedeelte van het studiegebied bevinden zich nog enkele 
architecturaal waardevolle bediendenwoningen (cluster 2). Het gaat om woningen die 
door en in functie van de vroegere fabriek Vermylen werden gebouwd. Deze woningen 
zijn over het algemeen zeer goed onderhouden en/of gerenoveerd. Het feit dat deze 
woningen volledig zijn ingesloten door bedrijvigheid en bedrijfsgebouwen (de 
voormalige bedrijfsgebouwen van Vermylen zijn momenteel in gebruik door 
veevoederproducent Vitamex) doet evenwel afbreuk aan de woonkwaliteit. Zo worden 
de langgerekte tuinen van deze woningen aan de achterzijde begrensd door een 
metershoge muur. 

� De woonkwaliteit van de woningen ten westen langs de Fabrieksstraat (clusters 6 en 7) 
is over het algemeen matig. De bouwfysische toestand van de meeste woningen is 
matig tot slecht. Opvallend voor deze woningen is dat de gevel aan de straatzijde vaak 
niet gerenoveerd is, terwijl dit voor de achtergevels wel gebeurde. 

� In cluster 6 bevinden zich een de achterzijde van de woningen gelegen langs de 
Fabrieksstraat nog een aantal ingesloten woningen met een matige woonkwaliteit. De 
woonkwaliteit wordt negatief beïnvloed door de slechte bouwfysische toestand van 
enkele woningen en het feit dat een aantal woningen zeer klein zijn. De rustige ligging 
aan de achterzijde van een woonlint met zicht op het groen van de volkstuintjes ten 
westen hebben dan weer een positieve effect op de woonkwaliteit. 

� In het zuidwesten van het studiegebied bevindt zich nog een kleine cluster van een 5-
tal woningen langs de spoorlijn (cluster 8). De bouwfysische toestand van deze 
woningen –met uitzondering van 1 woning- is goed tot zeer goed. De woonkwaliteit kan 
hier als goed worden beschouwd, dankzij de rustige ligging die onder meer te wijten is 
aan het niet meer in gebruik zijn van het spoorwegemplacement. Anderzijds geeft de 
ligging tussen het KMO-terrein in het noorden en het verlaten spoorwegemplacement in 
het zuiden een geïsoleerde indruk. 

� In de spie-vormige cluster tussen de Schelde en de Fabrieksstraat (cluster 5) bevinden 
zich een aantal woningen zonder of met slechts zeer kleine tuinen. Een aantal van 
deze woningen zijn bouwfysisch in goede staat (renovatie van de achterzijde), enkele 
woningen zijn in zeer slechte bouwfysische staat. De onmiddellijke nabijheid van 
bedrijvigheid heeft tot gevolg dat op deze locatie een permanent zoemend geluid wordt 
waargenomen. 

� De woningen in cluster 5b zijn volledig ingesloten door de terreinen van de vroegere 
Nestlé-fabriek. De woonkwaliteit in deze cluster kan als zeer laag bestempeld worden 
en ook de bouwfysische toestand van de woningen is slecht. 

� Centraal in het studiegebied bevindt zich een vrij omvangrijke cluster van woningen 
langsheen de straat Briel (clusters 9). De bouwfysische toestand van deze woningen is 
matig. De woonkwaliteit kan hier eveneens als matig worden beschouwd: Briel is 
enerzijds een woonstraat, maar anderzijds vormt deze weg ook de toegangsweg voor 
vrachtverkeer van enkele bedrijven die zich op de terreinen van de voormalige Nestlé-
fabriek hebben gevestigd. 

� Verspreid over het studiegebied bevinden zich een aantal villa’s (villa's nr. 17, 10, 11, 
12). Bouwfysisch zijn deze woningen in goede tot zeer goede staat. De leefkwaliteit in 
deze woningen is doorgaans vrij hoog, ondermeer door het feit dat de meeste van deze 
woningen beschikken over ruime tuinen.  

� Ter hoogte van de site van de voormalige ALVAT-fabriek, situeert zich een cluster van 
twee woningen (cluster 13) die gelegen zijn langs een doodlopende insteek vanaf de 
dijkweg. Deze woningen zijn rustig gelegen, maar zijn bouwfysisch in iets mindere 
toestand. 
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� Langsheen de dijkweg bevindt zich een geïsoleerde woning (woning 14) met uitzicht op 
de Schelde, vermoedelijk zonder enige historische waarde. De bouwfysische toestand 
van deze woninge is matig, het gebouw staat momenteel leeg.  

 
M.b.t. de clusters van woningen die grenzen aan het projectgebied kunnen volgende 
vaststellingen worden geformuleerd: 

� Ten noorden van het studiegebied, in de richting van het centrum van Baasrode, 
bevindt zich langs de N17/Fabrieksstraat een woonlint met uitzicht op de Schelde 
(cluster 1). Binnen dit lint bevinden zich een beperkt aantal nieuwbouw woningen en 
een groot aantal vernieuwde/verbouwde woningen. De woonkwaliteit in deze cluster is 
vrij hoog, enkel de ligging langs de vrij drukke Fabrieksstraat heeft een negatieve 
impact op de woonkwaliteit. 

� Het kasteeltje 'Vermylen' (villa 4) bevindt zich aan een klein plein met ondermeer een 
cluster van typische 19e eeuwse arbeiderswoningen (cluster 3). Met uitzondering van 
het kasteetje zijn deze woningen op zich niet architecturaal waardevol, maar het geheel 
van plein-kasteel-woningen heeft een authentieke uitstraling. Door bijvoorbeeld de 
aanplant van bomen en het weglaten en/of ordenen van de parkeergelegenheid op het 
pleintje, kan een aanzienijke verhoging van de leefkwaliteit worden gerealiseerd. 

� Ten oosten van het studiegebied ligt het Buggenhoutse gehucht Briel. Deze wijk wordt 
gekarakteriseerd door het dichte bebouwingspatroon, de oudere woningen en de 
diffuse verkeersstructuur: de wijk wordt doorkruist door voet- en fietspaadjes (cluster 
15). De Brielstraat, die dit gehucht doorsnijdt, vormt tevens de toegangsweg voor het 
veevoederbedrijf Leievoeders. Het grote aantal vrachtwagens dat hier passeert heeft 
een negatieve impact op de woonkwaliteit. Ook de aanwezigheid van de zwaar 
vervuilde en thans leegstaande Alvat-site heeft een belangrijke negatieve invloed op de 
woonkwaliteit. 

� Het studiegebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de ongebruikte spoorlijn 
Dendermonde-Puurs en een strook woongebied langsheen de Provinciebaan/N17. De 
bouwfysische toestand van deze woningen is vrij goed. De leefkwaliteit van deze 
woningen kan op de meeste plaatsen als goed tot zeer goed worden omschreven, 
ondermeer omdat de oude spoorlijn momenteel buiten gebruik is. 

� In het zuidwesten naast en gedeeltelijk in het studiegebied bevindt zich een cluster van 
10-tal nieuwbouw- en vernieuwde oude woningen. 

� De bebouwing die zich tussen de N17 en de oude spoorwegbedding bevindt, bestaat in 
de richting van Denermonde (clusters 20) uit aaneengesloten lintbebouwing 
(voornamelijk woningen). De bouwfysische toestand van deze woningen is erg 
verschillend, maar over het algemeen vrij goed. Het feit dat de voorgevels van deze 
woningen zich op zeer korte afstand van de drukke N17 bevinden, heeft een negatieve 
impact op de woonkwaliteit. 

� In de oostelijke richting bestaat de bebouwing tussen de N17 en de oude 
spoorwegbedding voornamelijk uit vrijstaande woningen (cluster 19). De woonkwaliteit 
is hier vrij hoog gezien de ruime tuinen en de ligging op iets grotere afstand van de 
N17. Vooral de woningen/villa's die zich in tweede bouworde t.o.v. de N17 bevinden 
geven een zeer rustige indruk. Ter hoogte van de Oeverstraat en het bedrijf INVE is wel 
sprake van beperkte geluidshinder (permanent zoemend geluid) en beperkte 
geurhinder door de activiteiten van de veevoederfabrikant (productie + 
proefdierencentrum). 
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1.7 Infrastructuur en openbaar domein 

 
Figuur 13: toegankelijkheid en openbaar domein 

 
Het openbaar domein in het projectgebied bestaat bijna uitsluitend uit openbare wegenis. De 
enige uitzonderingen hierop zijn het kunstatelier 'Spat' vlak naast de voormalige ALVAT-site, het 
kerkhof in het oostelijke deel van het bedrijventerrein en de beekvallei van de Zwarte Beek die 
ter hoogte van de KMO-zone Steenkaaistraat als fiets- en wandelpad is ingericht en die de 
Steenkaaistraat verbindt met de Reihagenstraat.  
Alle autowegen in het studiegebied –met uitzondering van enkele wegen in het gehucht Den 
Briel- zijn uitgerust met een (meestal) zeer smal voetpad. Fietspaden zijn enkel voorzien langs 
de N17/Mandekensstraat en de N17/Fabrieksstraat. Deze smalle fietspaden zijn telkens door 
een parkeerstrook van de rijweg afgescheiden. Op alle overige wegen in het studiegebied is 
fietsverkeer gemengd met het autoverkeer. 
In het Buggenhoutse gehucht Den Briel bevinden zich tussen de woningen enkele smalle paden 
die enkel voor fiets- en voetgangersverkeer toegankelijk zijn. 
 
Het dijkpad langs de Schelde is in het gehele studiegebied toegankelijk voor fietsers en 
voetgangers. Het dijkpad wordt intensief gebruikt door (recreatieve) fietsers. Voor gemotoriseerd 
verkeer is de dijkweg ter hoogte van het bedrijf Salvesen onderbroken, zodat er geen doorgaand 
autoverkeer gebruik kan maken van het dijkpad. Gemotoriseerd verkeer van en naar de 
respectievelijke bedrijven kan via enkele insteken vanaf de N17 het dijkpad bereiken. 
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Binnen het studiegebied is een deel van de Schelde-oever voorzien van een kaaimuur: ten 
oosten van de toren van veevoederfabrikant Seghers tot en met de oevers langsheen de 
voormalige Nestlé-fabriek, met een kleine onderbreking ter hoogte van de opslagtanks van 
brandstoffenhandelaar De Saert. Deze kaaimuur wordt momenteel nog slechts op drie plaatsen 
gebruikt voor het aanmeren van schepen: ter hoogte van de veevoederfabrikant Seghers, ter 
hoogte van het braakliggende perceel 'Auden Briel' en ter hoogte van de brandstoffenhandel De 
Saert.  
Veevoederfabrikant Seghers beschikt over een zuiginstallatie voor het lossen van grondstoffen, 
ter hoogte van het braakliggende perceel 'Auden Briel' beschikt betonproducent Macharis 
(gelegen op Hoogveld) over twee mobiele kranen die vanaf de (lokaal verbrede) kaaimuur 
schepen kunnen lossen. Aangezien het bedrijf Macharis zich op het industrieterrein van 
Hoogveld bevindt, moeten de geloste grondstoffen in vrachtwagens naar Hoogveld worden 
getransporteerd. Op het braakliggende perceel zijn geen specifieke inrichtingen voor dit 
vrachtverkeer voorzien (o.a. geen verhardingen).  
Brandstoffenhandelaar De Saert beschikt over een zuiginstallatie voor het lossen van schepen. 
De versteviging aan de voet van de kaaimuur, bestaande uit opeengehoopte blokken die bij 
laagtij boven het wateroppervlak uitsteken, laten niet toe dat de schepen op deze momenten tot 
vlak tegen de kaaimuur aanmeren en verhinderen zelfs bij hoogtij dat schepen met een grotere 
diepgang vlakbij kunnen aanmeren. Het hoogteverschil van de getijdenwerking bedraagt op 
deze plaats 3,60 meter. 
 
Het perceel 'Auden Briel', dat momenteel als losplaats gebruikt wordt door de betoncentrale 
Macharis, wordt ontsloten via een private weg. Deze private weg dient tevens als ontsluiting van 
een 2-tal woningen gelegen langs de Provinciebaan/N17.  
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1.8 Bereikbaarheidsprofiel en 
mobiliteitsprofiel 

1.8.1 Bereikbaarheidsprofiel 

In theorie is het studiegebied multimodaal zeer goed ontsloten: zowel via de weg als via de 
waterweg als via de spoorweg. In de praktijk blijkt de ontsluiting echter beperkter:  

� De bereikbaarheid over de weg is problematisch wegens congestie op de Schelde-brug 
te Dendermonde van en naar E17 en de voor veel bedrijven als te groot ervaren 
afstand naar de E17 (15' met een vrachtwagen bij normaal verkeer). Andere problemen 
m.b.t. de bereikbaarhied over de weg zijn de congestie en verkeersleefbaarheids-
problemen langs de N17/Mandekensstraat en de problematische ontsluiting naar de 
E40/Aalst. 

� De bereikbaarheid over de waterweg is op deze site geen probleem, aangezien de 
Schelde tot net voorbij Baasrode nog voor grote schepen (tot 2000 ton) bevaarbaar is. 
Stroomopwaarts van Baasrode tot Gent is de Schelde enkel nog bevaarbaar voor 
schepen tot 1350 ton. Voor het laden en lossen op deze site vormt de getijdenwerking 
op de Schelde echter een vrij belangrijke beperking. 

� De spoorlijn Dendermonde-Puurs is buiten gebruik en bestaat vanaf deze site tot in 
Puurs bovendien maar uit één enkelspoor zonder bovenleidingen. Een ontsluiting via 
de spoorweg op korte en middellange termijn is dus niet realistisch en zal bovendien de 
nodige ingrepen en investeringen vragen. 

 

 
Figuur 14: Bevaarbaarhied van de Schelde tussen Antwerpen en Gent (bron: www.binnenvaart.be) 
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1.8.2 Mobiliteitsprofiel 

Op basis van de enquête die werd gehouden bij de bedrijven gelegen op het industrieterrein, 
bleek dat de multimodale bereikbaarheid van de site niet wordt weerspiegeld in het 
mobiliteitsprofiel van de bedrijven: 

� Aangezien de spoorlijn door het studiegebied niet meer in werking is, maakt geen enkel 
bedrijf op dit ogenblik gebruik van de spoorweg voor transport van goederen. 
Bovendien geven alle bedrijven aan dat transport over de spoorweg voor hun activiteit 
geen interessante optie is. 

� Van de ca. 30 bedrijven die momenteel in het studiegebied gevestigd zijn, maken er 
slechts twee gebruik van de Schelde voor de aanvoer van grondstoffen: 
brandstoffenhandelaar De Saert en veevoederfabrikant Seghers. Twee andere 
bedrijven binnen het studiegebied geven aan dat watertransport voor hen een 
mogelijkheid is. 

� De meeste bedrijven op het industrieterrein van Oude Briel zijn uitsluitend gericht op 
ontsluiting over de weg voor het goederentransport. Uit de enquête bleek tevens dat 
ook het personeel van de bedrijven hoofdzakelijk met de (eigen) wagen naar het werk 
rijdt. 
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1.9 Landschappelijke kenmerken 

De grootschalige industriële constructies in het projectgebied maken dat het bedrijventerrein 
vanop verschillende plaatsen in de ruime omgeving duidelijk zichtbaar is. Binnen het gehele 
projectgebied kan worden gesproken van een industriëel ongeordend landschap, met her en der 
verwijzingen naar het industriële 19e eeuws verleden van Baasrode.  
Het enige duidelijk zichtbare natuurlijke landschapselement binnen het projectgebied is de 
beekvallei van de Zwarte Beek die ter hoogte van de KMO-zone Steenkaaistraat bewaard is 
gebleven en dienst doet als fiets- en voetgangersweg.  
 
Het landschap rondom het industrieterrein staat in sterk contrast met de site zelf.  
Ten noorden van het projectgebied wordt het landschap bepaald door de Schelde met aan de 
overzijde de slikken en schorren van het natuurgebied Grote Wal.  
Stroomafwaarts vanaf het industrieterrein bestaat het landschap voornamelijk uit een redelijk 
uitgestrekt, groen en quasi onbebouwd landschap waarin de torens van de veevoederfabrikant 
Leievoeders (ten noordoosten van het gehucht Den Briel) een duidelijke landmark vormen.  
Ter hoogte van de voormalige Alvat-site heeft men in oostelijke richting een wijds uitzicht over 
het onbebouwde landschap. Deze open ruimte maakt deel uit van de in het GRS van 
Buggenhout geselecteerde groene S. 
Stroomopwaarts wordt het landschap bepaald door het centrum van Baasrode met de 
installaties van het bedrijf Den Brandt, gelegen vlak langs de Schelde. 
Aan de zuidzijde van het studiegebied wordt het landschap bepaald door de lintbebouwing langs 
de N17/Provinciebaan. Tussen het industrieterrein en de bebouwing langs de Provinciebaan 
vormt de verlaten spoorweg een prominent landschappelijk lijnelement dat tevens een soort 
buffer vormt tussen de woningen en de industrie. 
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2 Kne lpunten en potent ies  

2.1 Knelpunten 

Op basis van een analyse van het plangebied kunnen de volgende knelpunten worden 
onderscheiden: 

� Versnipperde eigendomsstructuur bemoeilijkt grootschalige ingrepen 
� De opsplitsing van de voormalige Nestlé-site in 13 verschillende loten 
� De talrijke zonevreemde woningen in het projectgebied 
� Versnipperde layout van het terrein (Fabriesstraat doorkruist gebied, zonevreemde 

woningen, villa's met grote tuinen) 
� Gebrek aan buffering tussen industrie en wonen 
� Vervuiling van de ALVAT-site  
� Ligging aan de overzijde van een natuurgebied, habitatgebied en vogelrichtlijngebied 
� Getijdenwerking van de Schelde (tot 3.60m ter hoogte van Baasrode) 
� Moeilijke ontsluiting naar het hogere wegennet 
� Verouderd bedrijventerrein, onaantrekkelijke aanblik 
� Lage beeldkwaliteit van de recentere fabrieksgebouwen 
� Ontsluiting van het bedrijventerrein vanaf de N17: onoverzichtelijke toegangen 
� Ruimtelijke leesbaarheid van het studiegebied ontbreekt 
� Woonstraten in het projectgebied zijn tevens toegangswegen naar de bedrijven 

(vrachtverkeer) 
� Reactiveren spoorlijn zeer moeilijk 
� Aanwezigheid van een kerkhof 
� Vorm van het bedrijventerrein (beperkte breedte) 
� Gebrekkige en soms ontbrekende kaai-infrastructuur 
� Negatief imago 
� Het recreatief fiets- en voetgagersverkeer moet door het bedrijventerrein 
� Bedrijventerrein moeilijk te vinden 
� Bedrijventerrein volledig ingebouwd waardoor uitbreiding zeer moeilijk is 
� Woningen niet gebufferd t.o.v. industrie 
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2.2 Potenties 

Op basis van de analyse van het plangebied kunnen de volgende potenties worden 
onderscheiden: 

� Uitzicht op de Schelde-bocht en het natuurgebied 
� Ligging aan de Schelde als economisch belangrijke waterweg (tot Baasrode 

bevaarbaar voor 2000 ton) 
� Vraag vanuit de bedrijvigheid in de buurt naar terreinen voor watergebonden activiteiten 

en/of overslag 
� Erkenning als brownfield en sanering van de voormalige ALVAT-site 

(haalbaarheidsstudie) 
� Ligging binnen het stedelijk gebied van Dendermonde 
� Aanwezigheid van een verlaten spoorweg en spoorwegemplacement 
� Centrale ligging in de driehoek Brussel-Gent-Antwerpen 
� Industriëel verleden van Baasrode (scheepswerf, oude karakteristieke 

bedrijfsgebouwen en fabriekswoningen,…) waarvan nog een aantal karakteristieke 
gebouwen bewaard zijn gebleven 

� Ontwikkeling museumsite 
� Lage verkoopprijzen 
� Toerisme en recreatie op en langs de Schelde mogelijk; combinatiemogelijkheden met 

bedrijventerrein 
� Concentratie van villa's met zeer grote tuin tussen Seghers en Van Praet; als één 

aaneengesloten gebied ontwikkelbaar 
� De mogelijkheid om een onteigeningsplan te koppelen aan het RUP 
� Ondanks het slechte imago zijn er blijkbaar toch kandidaten om te investeren in het 

gebied (cfr. recente opsplitsing en verkoop van de Nestlé-fabriek 
� Nabijheid van belangrijke bedrijventerreinen Hoogveld en Genthof 
� Lopende streefbeeldstudie voor de N17/Fabrieksstraat en Mandekensstraat 
� NV Waterwegen en Zeekanaal kan middels een PPS-financiering kaaimuren aanleggen 
� Bewegwijzering gekoppeld aan bewegwijzering voor Hoogveld en Genthof (uniformiteit) 
� Er kan een gemeenschappelijk bedrijfsvervoerplan opgemaakt worden i.f. v. Hoogveld-

Genthof-Oude Briel 
� Aanwezigheid van de Schelde voor bluswater  
� Villa's met grote tuinen die functioneren als buffer t.o.v. de bedrijvigheid 
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3 Conc lus ies  

PRS: inzetten op watergebonden bedrijvigheid; ook in GRS Dendermonde wordt dit benadrukt 
Vraag vanuit bedrijven uit de regio naar mogelijkheden watergebonden bedrijvigheid 
 
 
 


