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I.  WOORD VOORAF 

1. Overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen moet het grondgebied Aalst (o.m.)  beschouwd 

worden als een Vlaams economisch knooppunt met de (fundamentele) taakstelling om te voorzien in 

extra ruimte voor bedrijvigheid.   

 

Daarbij werd tijdens van het afbakenings- en planningsproces voorgesteld om te voorzien in 133ha aan 

bijkomende regionale bedrijventerreinen resp. 23ha aan bijkomende lokale bedrijventerreinen; Een 

taakstelling die in eerste instantie werd doorvertaald in het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan 

“Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst - deelplan 4 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein 

Siezegemkouter dd. 10 juli 2003. (“GRUP Siezegemkouter”)  

 

2. Sinds de goedkeuring van het “GRUP Siezegemkouter” drongen zich evenwel diverse planinitiatieven op,  

met gevolgen voor de ontwikkeling en inrichting van het bedrijventerrein Siezegemkouter. 

 

Gezien deze gewijzigde inrichtingsprincipes niet uitvoerbaar bleken binnen de begrenzingen van het 

“GRUP Siezegemkouter”, resulteerden voormelde planinitiatieven in het gewijzigd gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst – deelplan 4 gemengd regionaal 

bedrijventerrein Siezegemkouter (wijziging)” dd. 3 mei 2013. (“GRUP Siezegemkouter (wijziging)”). 

 

Daarbij werd het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst (AGSA) belast met de opdracht 

om het juridisch kader te bepalen, de doelstellingen en overlegstructuur op punt te zetten en – vooral 

– het bedrijventerrein Siezegemkouter binnen de vastgelegde randvoorwaarden verder te ontwikkelen. 

 

3. De ontwikkeling van het bedrijventerrein Siezegemkouter gebeurt in (2) onderscheiden fases.  

 

In eerste orde worden enkel de gronden ten noorden van de Siesegembeek aangesneden, met dien 

verstande dat (optioneel) ook de aanleg van (i) het structurerend groenelement Siezegembeekvallei, (ii) 

de hoofdontsluiting en ontsluiting voor voertuigen van hulpdiensten en het openbaar vervoer, (iii) de 

afsluiting van de Merestraat en de voorziene fietsverbinding en (iv) de bufferzones ten noorden van de 

Siezegembeek, tot de eerste realisatiefase kunnen behoren. 

 

Het zuidelijke, tweede (project-)gedeelte kan slechts aangesneden worden nadat minimaal 75% van de 

bedrijfspercelen in de eerste projectfase zijn ingevuld conform de maximale bezetting. 

 

4. Gezien het AGSA (i) niet over alle grondeigendommen beschikt teneinde de eerste (noordelijke) 

projectfase aan te vatten en (ii) een minnelijke eigendomsoverdracht in het verleden onmogelijk is 

gebleken, wordt de voorbereiding van een nieuw onteigeningsinitiatief noodzakelijk geacht.  

 

In deze context moet onderhavige nota beschouwd worden als de vereiste projectnota, in de zin van 

art. 12 Vlaamse Onteigeningsdecreet. Hiermede worden evt. zelfrealisators / het publiek ingelicht over 

het te realiseren project dat thans de onteigeningsdoelstelling vormt.  

 

Onderhavige projectnota bevat een projectplan waaruit duidelijk de vooropgestelde inrichting, 

ontwikkeling en beheer van het projectgebied blijken, zodanig dat betrokkenen zich hiervan een concreet 

beeld kunnen worden en de noodzaak en de impact van de werken kunnen inschatten.  
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II.  SITUERING PROJECTGEBIED 

5. Onderhavige project(-nota) heeft betrekking (enkel) op de eerste (noordelijke) projectfase van het 

bedrijventerrein Siezegemkouter, met een totale oppervlakte van ca. 35ha volgens kadasterplan.     

 

De grenzen van deze projectfase worden gevormd door het openbaar domein (Zeeldraaierstraat als 

westelijke grens - Siesegemlaan als oostelijke grens), de Siezegembeek (als zuidelijke grens) en de 

eigendommen langs de Gentsesteenweg (als noordelijke grens).  
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III.  PRIMAIR BELEIDS- EN PLANOLOGISCH KADER 

6. Het gebied rond de Siezegemkouter moet beschouwd worden als een fundamentele kern in het 

regionaalstedelijk gebied Aalst én de ruimere regio. Samen met de ontwikkeling van het aansluitende 

gebied “Aalst West”, kan deze kern één geheel vormen en complementair met het algemeen aanbod in 

Aalst diensten leveren op economisch vlak en op vlak van de benodigde voorzieningen.  

 

Onderhavig project beoogt dan ook de realisatie van een duurzaam en kwaliteitsvol bedrijventerrein dat 

zowel de bedrijven, de werknemers, de inwoners alsook het heden en de toekomst van de ruime regio 

ten goede moet komen. 

 

7. De focus voor de invulling en inrichting van het kostbare (industrie-)gebied Siezegemkouter wordt 

geplaatst op “gezondheid en zorg”; een logische en gefundeerde keuze in het licht van het huidige DNA 

van het regionaalstedelijk gebied Aalst.  

 

Daarbij streven het AGSA en de stad Aalst naar een intense betrokkenheid en participatie van alle 

partners en experten in gezondheid en zorg, ervan overtuigd dat dit een versterkend effect zal hebben 

teneinde de ambitieuze doelstellingen te bereiken.  

 

Deze gestelde ambities respecteren de voorschriften van het “GRUP Siezegemkouter”, het “GRUP 

Siezegemkouter (wijziging)” evenzeer als het bestaande beleidskader:   

 

III.1  Het beleidskader –  een globale visie 

8. Het bedrijventerrein Siezegemkouter ligt te midden van de Vlaamse Ruit, alwaar het een knooppunt 

moet vormen voor innovatie en topbedrijvigheid in gezondheid en zorg. Het betreft een economische 

ontwikkeling die Aalst verder op de kaart zet als centrale tewerkstellingspool tussen Gent en Brussel.  

 

Niettegenstaande de vooropgestelde fasering van het project, dient de verwezenlijking van het 

bedrijventerrein gericht te zijn op een globale ontwikkelings- en inrichtingsvisie van het 

bedrijventerrein en dit conform navolgende principes:  

 
9. Uitzonderlijke ligging en bereikbaarheid in de Vlaamse Ruit. 

 

Het bedrijventerrein Siezegemkouter, gesitueerd in het westen van het regionaalstedelijk gebied Aalst, 

ligt midden in de Vlaamse Ruit en perfect verbonden over de weg naar Brussel, Gent en Antwerpen.  

 

Het auto- en vrachtwagenverkeer van het bedrijventerrein en crematorium wordt gebundeld ontsloten 

langs een kruisend en exclusief aangelegd toegangscomplex op de Siesegemlaan met rechtstreekse 

verbinding naar de E40, de N9 en de nieuwe tunnel aan de R41. Dit systeem zorgt voor een scheiding 

van lokaal en doorgaand verkeer en bevordert een verkeersveilige en vlot bereikbare 

bedrijfsomgeving. De luchthaven van Zaventem bevindt zich op amper 38km en de Dender, slechts 

2km noordwaarts van het bedrijventerrein, biedt mogelijkheden voor wateroverslag.  

 

Een nieuwe fietsroute verbindt het bedrijventerrein met de binnenstad van Aalst en een fietssnelweg 

zorgt voor een comfortabele route tot de Vlaamse Ardennen. Het bedrijvenpark ligt op 10 minuten 
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fietsen van (i) de binnenstad en (ii) een cluster van openbare vervoersmiddelen (trein-busstation-

fietspunt) met een ruim aanbod aan verbindingen.  

 

Duurzame mobiliteitskeuzes voor het woon- en werkverkeer zijn comfortabel en haalbaar.  

 

10. Kwaliteit en omvang van het bedrijventerrein Siezegemkouter. 

 

Het bedrijventerrein Siezegemkouter is uniek. Het betreft (minstens in potentie) een hoogstaand, 

kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein, waarvan het masterplan is ontworpen door het 

architectenduo Secchi-Viganò. Het gebied rond de Siesegembeek en de Ediksveldbeek wordt ingericht 

als park. Het groenelement heeft een oppervlakte van 30ha, vormt de ruggengraat van het 

bedrijventerrein en maakt deel uit van een ruimere open-ruimtegordel ten zuiden van de stad Aalst. 

 

Het bedrijventerrein is publiek toegankelijk. Er wordt een activiteitenzone ontwikkeld met 

mogelijkheden voor zachte recreatie en doorsteken voor de zwakke weggebruiker. Zowel de bebouwde 

oppervlaktes als de open ruimtes zijn van belang.  

 

Het serene, sobere en evenwichtige crematorium “Westlede” ligt aan de toegangspoort van het 

bedrijventerrein Siezegemkouter en geldt als referentie en architecturale verrijking voor de omgeving.  

 

De uitgeefbare bedrijfskavels zijn elk georganiseerd rond een boulevard. Het bedrijventerrein biedt 

kavels van verschillende oppervlaktes aan, reikende van 5000m², over 1ha tot en met 5ha. Het 

bedrijventerrein dient het visitekaartje te zijn in het marketingplan van de aanwezige bedrijven en de 

kwaliteitsvolle inrichting dient een absolute meerwaarde te zijn voor werknemers, bezoekers en klanten.  

 

11. Directe connectie met de stad Aalst. 

 

De nabije ligging van Aalst, een centrumstad met 80.000 inwoners, garandeert een groot aanbod van 

arbeidskrachten met een vlotte toegang voor werknemers en (internationale) bezoekers tot het 

winkelhart, de horecazaken en de kwalitatieve sport-, cultuur- en ontspanningsfaciliteiten in de stad. 

 

De 2 hogescholen met 3.000 studenten en de (secundaire) onderwijsinstellingen met technische- en 

beroepsrichtingen, verzekeren een lokale instroom van innovatieve ideeën en talenten..  

 

12. Een knooppunt voor innovatie en topbedrijvigheid in gezondheid en zorg. 

 

De stad Aalst heeft in haar meerjarig beleidsprogramma ervoor gekozen om zorg als economisch 

speerpuntcluster verder te ontwikkelen. Dankzij 2 internationaal gerenommeerde ziekenhuizen met 

hart- en robotchirurgie als niche, fungeert centrumstad Aalst als een baken van hoogstaande zorg.  

 

Aalst speelde tevens een centrale rol in de oprichting van de Zorginnovatiecluster, waar 

zorgorganisaties en bedrijven samenwerken aan innovatie en werkgelegenheid in gezondheid en zorg.  

 

Dit gunstig economisch klimaat wordt voor de komende jaren bevestigd. Tijdens de periode 2016-

2022 zou de netto-jobcreatie gemiddeld 30.100 VTE per jaar bedragen in het Vlaams Gewest (= 1% 

groei in Vlaanderen). Op middellange termijn zouden de bedrijfstakken ‘gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening’ en ‘overige marktdiensten’ goed zijn voor 200.000 jobs.  
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Uit de Stadsmonitor blijkt dat Aalst bij de top 3 van Vlaamse steden behoort met de meest gesproken 

economische specialisatie en dit vnl. in onderwijs en gezondheidszorg (68% in 2012). De sector 

“Gezondheid en sociale diensten” is bovendien de tweede grootste bedrijfstak qua werkgelegenheid in 

de provincie Oost-Vlaanderen.  

 

13. De keuze voor een verdere economische groei en tewerkstelling in de zorg- en 

gezondheidssector is gefundeerd en logisch. 

 

In het verlengde van voormelde gunstige economische vooruitzichten, is het de intentie om het 

bedrijventerrein Siezegemkouter invulling te geven met een brede waaier aan economische sectoren 

met een focus op zorg en gezondheid.  

 

Het bedrijventerrein Siezegemkouter dient in dit opzicht het ruimtelijk centrum te worden van een 

quadruple helix waarin bedrijven, bewoners/gebruikers, kennisinstellingen en beleidsmakers 

samenwerken rond zorginnovatie:  

 

 
 

 

 Bollebozen (kennisinstellingen): samenwerking met onderzoekers actief in (ouderen-)zorg, 

evenals in technologie, gebruikersonderzoek en/of businessmodellen betreffende de zorg. De 

stad Aalst heeft in gelijkaardige zin reeds een strategische samenwerking opgezet met Odisee 

(zorg en bouw), de VUB (ouderenbehoefte-onderzoek), het IMEC (gebruikersonderzoek en 

inzetten van technologie voor de zorg), de UGent (businessmodellering).  

 

Daarnaast is de intentie aanwezig om tevens de HoGent en SAI in het ecosysteem te betrekken. 
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 Bedrijven en zorgactoren: samenwerking met enerzijds netwerken zoals VOKA HV, Ministry 

of Makers en designers. Anderzijds samenwerking met  particuliere ondernemers met producten 

of diensten voor de zorg (gemeenschappelijke realisatie van testwoningen, ontwikkelingen van 

nieuwe producten en diensten voor de zorg binnen de living lab) en/of ondersteuning in 

bedrijfshuisvesting.  

 

Ook strategische samenwerkingen met de vzw Zorginnovatiecluster, de Aalsterse ziekenhuizen, 

de Woonzorgcentra, het Huis van het Kind, de Jeugdzorg, … komen in aanmerking.  

 

 Bewoners/eindgebruikers: testpanel met doelgroepen zoals ouderen, mantelzorgers en 

zorgverleners teneinde te participeren in de opgezette gebruikersonderzoeken voor innovatie in 

de (gezondheids-)zorg (bv. AIPA en InForCare). 

 

Het is de intentie om deze doelgroepen uit te breiden. 

 

 Beleidsmakers: samenwerking met de lokale overheden, inzonderheid de stad Aalst en het 

AGSA met oog op (o.a.) visievorming, strategie, en de vertaalslag naar investeringskeuzes.  

 

Tevens kan via Flanders’ Care, Vlaio en FIT snel worden geschakeld naar de Vlaamse overheid.  

 

14. Initiatieven en facilitators inzake de zorg- en gezondheidssector 

 

De Aalsterse proeftuin Ageing In Place 2014-2016 leverde nuttige inzichten in de noden van 

eindgebruikers voor een levenslang thuis wonen. Binnen deze zorgproeftuin werden innovaties op vlak 

van technologie, bouw en hulpmiddelen ondersteund en afgetoetst met eindgebruikers en zorgverleners.  

 

Bovendien kan het geschetste ecosysteem ondernemers de toegang bieden tot nieuw 

businesspotentieel op basis van vragen vanuit de zorgsector (o.a. in kader van hervormingen binnen de 

eerstelijnszone, de ziekenhuisnetwerken, efficiëntieverhoging en kwaliteit van de zorg) waarbij tevens 

vragen vanuit de burgers snel kunnen worden opgepikt en doorvertaald naar nieuwe innovaties. 

 

Aalst is bovendien de enige Vlaamse stad met een zorgeconoom als uniek aanspreekpunt voor 

aanwezige zorgbedrijven. Binnen het Europees project InForCare staat deze coördinator in voor de 

verdere uitbouw van een samenhangend ecosysteem rond de quadruple helix waarbij ondernemend 

handelen en ondernemerszin rond gezondheid en zorg worden gestimuleerd. De link tussen diverse 

economische sectoren met de sectoren zorg en gezondheid staat centraal. De zorgeconoom werkt aan 

de realisatie van een incubator.  

 

De incubator biedt ruimte en ondersteuning aan startend ondernemerschap. De combinatie van 

gerichte ondersteuning en de inbedding binnen een breder ecosysteem (bovenstaande quadruple helix) 

is voor startende bedrijven met producten en diensten voor de zorg er relevant. De gezondheidssector 

is gebonden aan talrijke regels en wetgeving, waardoor deze gerichte ondersteuning en het verschaffen 

van inzichten in de werking van de zorgsector voor bedrijven erg belangrijk is om innovaties een 

duurzame toekomst te geven. Deze ondersteuning is van essentieel belang voor de rendabiliteit, 

betaalbaarheid en kosteneffectiviteit van de innovaties.  
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Zodra de bedrijven verder groeien en willen doorbreken, veranderen de noden omtrent kapitaal, ruimte 

en capaciteit. Deze scale-ups dienen onder begeleiding ingebed te worden binnen de geavanceerde 

cluster van Health & Care Economy met de vaste waarden als Medec, Technimed, Movianto, Ferring, 

Rolltex en Perbio-Science.  

 

15. Een engagement vanwege de overheid. 

 

Het bedrijventerrein Siezegemkouter kan rekenen op het solide engagement van de lokale overheid.  

 

De stad Aalst en het AGSA willen bedrijvigheid en tewerkstelling creëren en zal voor het bedrijventerrein 

Siezegemkouter een hoger kwaliteitsniveau nastreven, duurzame keuzes maken en perfecte integratie 

in de omgeving en het ecosysteem beogen.  

 

Middelmaat is geen optie – duurzaamheid en kwaliteit zijn kernwoorden.   

 

III.2  Het planologisch kader –  de ruimtelijke uitvoeringsplannen  

16. Benevens de (lokale) ontwikkelings- en inrichtingsvisie voor het bedrijventerrein Siezegemkouter, wordt 

de (gewestelijke) visie voor de ontwikkeling van de eerste (noordelijke) projectfase evenzeer vastgelegd 

in de verordenende stedenbouwkundige voorschriften en in de toelichtingsnota’s van het “GRUP 

Siezegemkouter” en het “GRUP Siezegemkouter (wijziging)”.  

 

Daarbij werden volgende ruimtelijke concepten weerhouden, dewelke bij de verwezenlijking van het 

bedrijventerrein Siezegemkouter, in acht moeten genomen worden:   

 

 Een gesloten buffer langs het westen (en het zuiden) van het bedrijventerrein en versterkt ter 

hoogte van het gehucht Maal en bewoning langs de Kwalestraat; 

 Het behoud van de beekvalleien als groene en structurerende elementen in het bedrijventerrein, 

fungerend als groene ruggengraat; 

 Een geclusterde hoofdontsluiting voor het auto- en vrachtwagenverkeer van het bedrijventerrein 

en het crematorium via de Siesegemlaan in de richting van de E40, de N9 en de nieuwe tunnel 

aan de R41 

 Een visueel aantrekkelijk bedrijventerrein in zijn totaliteit, en inzonderheid langsheen de assen 

van de Siesegemlaan en de beekvalleien; 

 Een beperkte interferentie tussen de kleinhandelsactiviteiten en de woningen langs de N9 

enerzijds en het bedrijventerrein anderzijds; 

 Een (centrale) fietsverbinding doorheen het bedrijventerrein; 

 

17. Op basis van voorschreven ruimtelijke concepten, is het bedrijventerrein Siezegemkouter planologisch 

– achtereenvolgens – vorm gegeven als volgt:  
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“GRUP Siezemgekouter” dd. 10 juli 2003  

 

“GRUP Siezegemkouter (wijziging)” dd. 3 mei 2013 

 

 
18. Overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften zijn de zones bestemd als “gemengd regionaal 

bedrijventerrein Siezegemkouter” (i.e. paarse resp. witte zones) bestemd voor bedrijven van 

regionaal belang met als hoofdactiviteit (i) productie en verwerking van goederen en/of (ii) onderzoeks- 
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en ontwikkelingsactiviteiten en/of (iii) afvalverwerking met inbegrip van recyclage en/of (iv) op- en 

overslag, voorraadbeheer, grouppage en fysieke distributie.  

 

Daarnaast zijn ook bedrijven toegelaten die gemeenschappelijke en complementaire 

voorzieningen verzorgen inherent aan het functioneren van het bedrijventerrein. Dit met uitzondering 

van kleinhandel, autonome kantoren en agrarische productie, dewelke niet zijn toegelaten. 

 

Kantoren en beperkte toonzalen gekoppeld aan de productieactiviteit van individuele bedrijven zijn 

toegelaten, in zoverre deze activiteiten geen intensieve loketfunctie hebben. Toonzalen mogen in ieder 

geval maximum 10% van de bebouwde gelijkvloerse oppervlakte innemen en dit ongeacht op welk 

niveau zij worden ingericht. 

 

Een woongelegenheid per bedrijf is toegelaten mits verplicht geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. 

 

Inrichtingen met gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk zijn aan of groter dan aangegeven in 

de bijlage I, delen 1 en 2, kolom 3, van het Samenwerkingsakkoord van 21 juli 1999 tussen de Federale 

Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 

beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn niet toegelaten. 

 

19. Het “centrale structurerend groenelement Siezegembeekvallei” (i.e. blauwe overdruk) is 

bestemd voor het behoud, de aanleg en het beheer van de Siezegembeekvallei als een structurerend 

groenelement. Dit gebied moet aangelegd worden in functie van de instandhouding, de bescherming, 

het herstel en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden eigen aan een beekvallei.  

 

Daarbij is het verboden om constructies – binnen dit gebied – op te richten of stedenbouwkundige 

handelingen te verrichten, met uitzondering van (i) de aanleg van constructies in functie van 

waterberging, overstromingsbeveiliging of waterzuivering, mits landschappelijk geïntegreerd en 

aangelegd volgens de principes van de natuurtechnische milieubouw en (ii) de aanleg, het inrichten of 

uitrusten van wegen in waterdoorlatende verharding voor fietsen of wandelen resp. voor gemotoriseerd 

verkeer in functie van de interne ontsluiting van het bedrijventerrein Siezegemkouter.  

 

20. De “bufferzones” (i.e. groene overdruk) tot slot, zijn de gebieden bestemd als (groene) buffer tussen 

de bedrijvigheid op het bedrijventerrein enerzijds en de omliggende bebouwing anderzijds. De buffering 

gebeurt via de instandhouding, de aanleg en het beheer van bossen en  hoogstamboomgaarden. 

 

De binnenzijde van de buffer moet over een breedte tot 50 meter worden aangelegd en beheerd 

als dicht beboste buffer. Het overige gedeelte van de strook wordt aangelegd en beheerd als 

hoogstamboomgaard of als open gemeenschappelijke ruimtes met een groen karakter zoals graspleinen, 

speelpleinen, fiets- en wandelwegen in waterdoorlatende verharding. 

 

Ter hoogte van de grens tussen het bedrijventerrein enerzijds en het stedelijk woongebied langs de N9 

anderzijds, dient een buffer van minimaal 6 meter breed aangelegd te worden.  
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III.3  Het masterplan “Secchi & Viganò”  -  een verdiepte visie 

21. De voorschreven (lokale) ontwikkelings- en inrichtingsvisies voor het (globale) bedrijventerrein worden, 

samen met de (gewestelijke) visie voor de ontwikkeling van de eerste (noordelijke) projectfase, sluitend 

en visueel gebundeld in het Masterplan “Secchi & Viganò”.  

 

Dit Masterplan “Secchi & Viganò” betreft het resultaat van een open oproep en tracht de ruimte voor de 

toekomstige bedrijvigheid, welke zich kwalitatief dient in te passen in het bestaande landschap, 

maximaal te verzoenen met de aanwezige beekvalleien en groenelementen:  

 

 
Uittreksel uit het Masterplan “Secchi en Viganò” 

 

Het Masterplan “Secchi & Viganò”, inzonderheid de ruimtelijke bestemmings- en inrichtingsprincipes, 

vormt een hoeksteen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Siezegemkouter en zal – in 

voorkomend geval – passend gewicht verkrijgen bij de beoordeling van (evt.) aanvragen tot zelfrealisatie 

die het AGSA ontvangt. 

 

Samengevat weerhoudt het Masterplan “Secchi & Viganò” de volgende (verdiepte) krachtlijnen 

voor de invulling en inrichting van het bedrijventerrein Siezegemkouter: 
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22. Invulling van een hoogwaardig en ongebruikelijk bedrijventerrein. 
 

Voor het gehele bedrijventerrein Siezegemkouter (d.i. het noordelijke én het zuidelijke projectgedeelte) 

wordt voorzien in 52ha effectief verkoopbare oppervlakte bedrijventerrein, waarvan 45ha wordt 

voorzien voor bedrijfskavels > 5000m² en 7ha voor bedrijfskavels < 5000m². Daarnaast wordt 5,3ha 

voorbehouden voor parkeergelegenheid en 2ha voor waterbuffering: 

 

Detail bebouwbare opp. Oppervlakte (ha) Beschrijving 

Verkoopbare oppervlakte 
52 44,7ha aan bedrijfskavels 

2,1ha aan parkeervoorziening 

5,2ha aan waterbekkens en wadi’s  

Wegenis 
7,4 12% van de bebouwbare oppervlakte, incl. 

voetpaden 

Crematorium 
3 Exclusief de publieke ruimte 

Totaal 
62,4  

 

De bebouwbare oppervlakte moet gekenmerkt worden door onderscheiden gebouwtypologieën: 

industriële gebouwen, agora, kantoorgebouwen, verspreide gebouwengroepjes, bars, … : 
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23. Het crematorium Aalst is ingepland op een zichtlocatie. 
 

Het Crematorium “Westlede” is gelokaliseerd op een strategische locatie aan de ingang van het 

bedrijventerrein, palend aan de oostzijde van het bedrijventerrein. Het Crematorium “Westlede” opent 

naar het noorden toe en zal een open en leefbare relatie moeten aangaan met het noordelijke 

projectgedeelte van het bedrijventerrein.  

 

Gelet de site van het Crematorium “Westlede” verschillende sociale gebruiken herbergt op zowel ritueel, 

individueel als sociaal vlak, dient deze inrichting van openbaar nut ingebed te worden in een sfeer van 

sereniteit en rust, minstens visueel afgescheiden van de aanpalende bedrijvigheid en continue 

(verkeers-)circulatie op het bedrijventerrein: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
             Uittreksel Masterplan “Secchi & Viganò” 
 
Deze dialoog tussen het bedrijventerrein en het crematorium dient bewerkstelligd te worden 

middels een intelligent gebruik van bomen en lagere vegetatie, permeabele ecologische architectuur en 

in beginsel de continuïteit van het ceremoniële pad dat – idealiter – een eenmakend element vormt.  

 

24. De integratie van het landschap via een (vergroot) groenelement / nieuw park.  

 

Het projectgebied wordt doorkruist door de Siesegembeek en zijn overstromingsgebied, thans ingepland 

als het structurerend groenelement. Dit groenelement moet aangelegd worden als park en dient de 

(groene-) ruggengraat te vormen van het bedrijventerrein. 

 

Dit park is publiek toegankelijk en moet voorzien worden van een activiteitenzone met mogelijkheden 

voor zachte recreatie en doorsteken voor de zwakke weggebruiker. 

 

Het behoud van de Siesegembeekvallei is van cruciaal belang voor het waterbergend vermogen op 

het bedrijventerrein, zodanig dat het moet aangelegd worden vooraleer er gestart wordt met de aanleg 

van het effectieve bedrijventerrein. 
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25. Een geclusterde ontsluiting van het bedrijventerrein Siezegemkouter. 

 

De hoofdontsluiting van het bedrijventerrein moet gebundeld worden met de ontsluiting van het 

Crematorium “Westlede” en dit via de Siesegemlaan aan de hand van een gelijkvloerse kruising. Vanaf 

de hoofdontsluiting wordt vervolgens een netwerk van interne wegenis voorzien. 

 

Op het bedrijventerrein is geen verbinding toegestaan tussen de Siesegemlaan en het gehucht Maal 

voor autoverkeer teneinde sluipverkeer te voorkomen. Het plaatselijke verkeer vanuit Erpe-Mere dient 

verlegd te worden naar de Gentsesteenweg.  

 

Een fiets- en busverbinding is daarentegen wél verplicht te voorzien. Deze fietsverbinding beoogt 

het bedrijventerrein te verbinden met het gehucht Maal en de site van het ziekenhuis en het centrum 

van Aalst, en bestaat uit (i) een snelle en (ii) een langzame verbinding.  

 

De fietsverbinding dient geïntegreerd te worden in het structurerend groenelement.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Uittreksel Masterplan “Secchi & Viganò” 
 

26. Een noodzakelijke buffering ten opzichte van de omgeving. 

 
De natuur- en landschapswaarden worden belangrijker geacht aan de oostkant van de 

Siesegembeekvallei. Dit met voor gevolg dat de buffert breder vormgegeven moet zijn aan de oostkant 

en smaller geconcipieerd kan zijn aan de westkant.  

 

Ter hoogte van de (noordelijke) grens van het bedrijventerrein met het woongebied langs de N9, evenals 

ter hoogte van de Zeeldraaierstraat moet een buffering worden voorzien van minimaal 6 meter 

breed.  
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27. De bevordering van het duurzame karakter van zowel het projectgebied als de gebouwen. 
 

De stad Aalst en het AGSA streven ernaar het bedrijventerrein en de individuele bedrijfsgebouwen op 

een energiezuinige en duurzame wijze te ontwikkelen conform de meest moderne technologieën. 

In dit kader wordt ruimte / middelen gevrijwaard ten behoeve van energieproductie, hergebruik van 

restwarmte, zonnepanelen, CO²-neutraliteit, warmterecuperatie van nabij gelegen ziekenhuis, … 

 

Voorts dient tevens aandacht uit te gaan naar de architectuur van de individuele bedrijfsgebouwen, 

alsmede het gebruik van bouwmaterialen of gebouwonderdelen die een langere levensduur van de 

gebouwen mogelijk maken (bv. groendaken). 

 

De waterhuishouding op het bedrijventerrein wordt geregeld door een irrigatiesysteem voor 

regenwater met wadi’s en vijvers/waterbekkens. Deze vijvers worden deel geïntegreerd in het 

structurerend groenelement.  

Uittreksel Masterplan “Secchi & Viganò” 
 

28. (Tijdelijk) behoud van de bestaande activiteiten. 
 

De stedenbouwkundige voorschriften van het “GRUP Siezegemkouter” en het “GRUP Siezegemkouter 

(wijziging)” verzetten zich niet tegen het behoud van bestaande kleinhandelszaken langs de N9.  

 

Binnen de eerste (noordelijke) projectfase is het bedrijf Schelfhout gelokaliseerd. Ingevolge de 

vaststelling van het “GRUP Siezegemkouter (wijziging)” is het bedrijf niet langer zonevreemd gelegen.  

 

De gronden in gebruik voor land- en tuinbouw zullen in beginsel het voorwerp van een onteigening 

uitmaken, in functie van de aanleg van het bedrijventerrein en de bijhorende infrastructuur. Ingevolge 

de gefaseerde aanleg is een voorzetting van het huidige landbouwgebruik op bepaalde plekken (in het 

tweede – zuidelijke – projectgedeelte) evenwel niet a priori uitgesloten. 
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IV.  INTEGRATIE DER PRINCIPES: HET INRICHTINGS-/PROJECTPLAN 

29. Op basis van de – bindende – principes van het “GRUP Siezegemkouter”, het “GRUP Siezegemkouter 

(wijziging)” en het Masterplan “Secchi & Viganò” tekenden de stad Aalst en het AGSA een (inrichtings-

)plan uit dat, op een gebiedsdekkende en thematische wijze, een uniforme vorm en invulling geeft aan 

het gehele bedrijventerrein Siezegemkouter:   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
     

 
 

Uittreksel “Inrichtingsplan” Arcadis 
 

Bovenstaand inrichtingsplan geeft het concrete ontwerp voor het gehele bedrijventerrein en toont aan 

hoe een hoge architecturale en stedenbouwkundige inrichting wordt bereikt. Het moet beschouwd 

worden als het projectplan in de zin van art. 12 Vlaams Onteigeningsdecreet, minstens voor wat betreft 

het noordelijke gedeelte van het bedrijventerrein, thans de eerste projectfase. 
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30. Het bedrijventerrein (noordelijke én zuidelijke gedeelte) verkrijgt een thematische invulling als “Health 

& Care Valley” en zal daarom exclusief bestemd zijn voor bedrijven die actief zijn in de gezondheid- 

en zorgeconomie. Daarbij is zorgeconomie ruimer te beschouwden dan enkel zorg en gezondheid 

sensu stricto. Het omvat in principe eveneens alle economische activiteiten die direct of indirect een 

relatie vertonen met de zorgsector.  

 

Gezien de snelheid van de ontwikkelingen binnen de zorgsector en de toename van de vraag (vergrijzing, 

obesitas, health & lifestyle, …) staat het bovendien vast dat de sector er over een aantal jaar volledig 

anders zal zijn. Om die reden zijn ook moderne megatrends verweven met de zorgeconomie: artificiële 

intelligentie, ‘The Internet of Things’, robotica, nanotechnologie,…  

 

31. Middels een open en gefocuste marktbenadering, werd reeds gekomen tot de – meest optimaal geachte 

– sectorale invulling van de gehele Siezegemkouter als “Health & Care Valley”:  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
In de gehele “Health & Care Valley” (d.i. het noordelijk én zuidelijk projectgebied), die zal fungeren als 

geografische spil in de vooropgestelde quadruple helix, moeten aldus volgende percentages in acht 

genomen worden inzake oppervlaktebestemming:   

 

 65% van het (gehele) projectgebied: zorg- en zorggerelateerde bestemmeingen;  

 20% van het (gehele) projectgebied: logistiek;  

 15% van het (gehele) projectgebied: research & development; 

 Restpercelen van het eerste (noordelijke) projectgebied: zorgincubator; 

 

Deze integrale focus op Health & Care voor het volledige bedrijventerrein Siezegemkouter zal 

onderworpen zijn aan periodieke evaluatie via een beheerscomité.  
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V.  REALISATIEVOORWAARDEN 1STE  PROJECTFASE SIEZEGEMKOUTER 

32. De stad Aalst en het AGSA benadrukken dat onderhavige project(-nota) énkel betrekking heeft op de 

eerste (noordelijke) projectfase van het bedrijventerrein Siezegemkouter, met een totale 

oppervlakte van ca. 35ha volgens kadasterplan: 

Uittreksel “Inrichtingsplan” Arcadis – indicatieve aanduiding 1ste (noordelijke) projectfase 
 

De vooropgestelde ontwikkeling heeft aldus betrekking (slechts) op het projectgedeelte ten noorden 

van de Siesegembeekvallei, doch met inbegrip van de aanleg van: 

 

 het structurerend groenelement Siesegembeekvallei;  

 de hoofdontsluiting en ontsluiting voor voertuigen van hulpdiensten en openbaar vervoer;   

 de afleiding van de Merestraat/Blauwenbergstraat naar de Gentsesteenweg; 

 De centrale fietsverbinding tussen het gehucht Maal en de Siesegemlaan; 

 

Dit alles conform de navolgende (realisatie-)voorwaarden:  
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V.1  Algemene (realisatie-)voorwaarden 

33. Ten behoeve van de ontwikkeling van het eerste (noordelijke) projectgedeelte worden volgende – 

verbindende – beleidskaders en onderzoeksresultaten gehanteerd als primaire uitgangspunten voor 

de invulling en inrichting van het projectgebied:  

 

 De (lokale) globale ontwikkelings- en inrichtingsvisie; 

 De (gewestelijke) bestemmings- en inrichtingsvisie, opgenomen in het “GRUP Siezegemkouter” 

en het “GRUP Siezegemkouter (wijziging)”, en de bijhorende toelichtingsnota’s;  

 Het Masterplan “Secchi & Viganò; 

 De sectorale invullingsverhoudingen, zoals uitgewerkt in de Studie Bopro;  

 

Dit onverminderd de mogelijkheid voor de stad Aalst en het AGSA om het projectgedeelte in de toekomst 

een voortschrijdende/nadere invulling en inrichting te geven, binnen het bestaande kader.  

 

34. In zoverre niet vervat in voorschreven beleidskaders en onderzoeksresultaten, moet de Siezegemkouter 

eveneens op een (i) thematische, (ii) uniforme en (iii) kwalitatieve wijze ontwikkeld worden en dit (iv) 

met het oog op tewerkstelling van personen.  

 

Thematisch in zin dat dat de Siezegemkouter een invulling verkrijgt als “Health & Care Valley” en 

dienvolgens exclusief zal bestemd zijn voor bedrijven die actief zijn in de gezondheids- en zorgeconomie, 

met dien verstand dat de Siesegembeekvallei maximaal moet behouden worden.  

 

Uniform in zin dat de Siezegemkouter wordt verwezenlijkt vanuit een globale ontwikkelings- en 

inrichtingsvisie, waaraan individuele ontwikkelingen geen afbreuk vermogen te doen. 

 

Kwalitatief in zin dat het project afgestemd wordt op een efficiënt een hoogkwalitatief beleid, waarbij 

ieder projectonderdeel moet uitgevoerd worden op een kwalitatief hoogstaande wijze die op elk moment 

als een uitvoering volgens de ‘best gangbare technieken’ beschouwd kan worden. 

 

Tewerkstelling in zin dat bij de ontwikkeling de nadruk moet gericht zijn op tewerkstelling.  

 

35. (Potentieel) Geïnteresseerden voor een zelfrealisatie moeten, overeenkomstig art. 24, §2 Vlaamse 

Onteigeningsdecreet, cumulatief aantonen dat zij (i) in staat zijn om de beoogde doelstelling van 

algemeen nut te realiseren, (ii) bereid zijn om de beoogde doelstelling van algemeen nut te realiseren 

en (iii) bereid en in staat zijn om de doelstelling van algemeen nut te realiseren (en in stand te houden) 

op de wijze en binnen de termijnen, vooropgestelde in onderhavige (project-)nota.  

 

Daartoe leggen de geïnteresseerden de vereiste bewijsstukken voor, zoals beschreven in de art. 16 tot 

en met art. 20 Uitvoeringsbesluit Vlaams Onteigeningsdecreet.  

 

Het recht om een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen impliceert niet het recht om zelf te realiseren. 

De stad Aalst en/of het AGSA kan op een gemotiveerde wijze beslissen om niet in te gaan op het 

verzoek van de eigenaar tot zelfrealisatie na een toetsing van het verzoek aan de gestelde voorwaarden. 
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V.2  De publieke infrastructuur –  de wegenis, de groenelementen, …  

36. De ontwikkeling van het 1ste (noordelijk) projectgedeelte veronderstelt vooreerst de aanleg van diverse 

publieke/openbare infrastructuurelementen. Hieronder wordt, in essentie, de aanleg van de 

openbare wegenis en publieke infrastructuur ter uitrusting en ontsluiting van het projectgebied verstaan. 

 

Minimaal en niet-limitatief betreft dit (i) de ontsluiting van het bedrijventerrein en de individuele 

bedrijfskavels, (ii) de weg- en parkeerinfrastructuur op het bedrijventerrein (iii) de (centrale) 

fietsvoorziening, (iv) de collectieve waterhuishouding op het bedrijventerrein en (v) de collectieve 

energievoorzieningen op / voor het bedrijventerrein. In deze infrastructuurwerken zijn (o.m.) 

inbegrepen: openbare rioleringswerken,  nutsvoorzieningen, water / telefoon / kabel, verlichting, ….  

 

Uiteraard behoort ook de Siesegembeekvallei en de groene bufferzones tot de publieke infrastructuur. 

 

37. De hoofd- en individuele ontsluiting(en). 

 
De hoofdontsluiting voor auto- en vrachtwagenverkeer van het bedrijventerrein moet gebundeld 

worden met de ontsluiting van het Crematorium “Westlede” en dit via de Siesegemlaan aan de hand 

van een gelijkvloerse kruising. De aanleg van deze hoofdontsluiting blijft beperkt tot de aantakking 

van op de door AWV aan te leggen ontsluiting ter hoogte van de Siesegemlaan en het Crematoium. 

 

Secundaire en rechtstreekse ontsluiting van individuele bedrijfskavels op de Siesegemlaan of 

Gentsesteenweg is verboden. De interne ontsluiting volgt de basisregels van het landschap en laat 

de Siesegembeekvallei ongeroerd en meandert zelf teneinde respectvol en functioneel te zijn.  

 
38. De interne weg- en parkeerinfrastructuur.  

 
Vanaf de hoofdontsluiting wordt een netwerk van interne wegenis voorzien, die verschillende 

eigenschappen kan hebben en toegang verschaft voor de voertuigen tot de individuele bedrijfskavels.  

 

Een rasterachtig netwerk van wegenis organiseert het gehele projectgebied. Daarbij worden de 

traditionele grenzen tussen privé en publieke ruimte maximaal verbreed aan de hand van onderscheiden  

– thans indicatieve – wegprofileringen:  

 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Interne wegenis voor gemotoriseerd verkeer die het structurerend groenelement Siesegembeekvallei 

kruist, moet dit – zo mogelijk – op loodrechte wijze doen.  
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Parkeren dient gegroepeerd georganiseerd te worden over verschillende (minstens 2) bedrijven 

heen. Dit verplicht langsheen de ontsluitingswegen, ondergronds, in een parkeergebouw dan wel het 

dak van één van de bedrijfsgebouwen. Per bedrijf wordt voorzien in een cap van 10 (bovengrondse) 

parkeerplaatsen aansluitend bij het bedrijfsgebouw. 

 

Tevens dient het bedrijventerrein te beschikken over meerdere oplaadpunten voor elektrische 

wagens evenals plaatsen voor autodelen. 

 

39. De (centrale) fietsvoorziening op het bedrijventerrein 

 

Tussen de Siesegemlaan en het gehucht Maal wordt een van het gemotoriseerd verkeer gescheiden 

fietsverbinding aangelegd, geïntegreerd in het structurerend groenelement Siesegembeekvallei.  

 

Het aantal kruisingen tussen de fietsverbindingen en de interne wegenis voor gemotoriseerd verkeer, 

inclusief toegangen tot individuele bedrijfskavels, wordt beperkt en de aanleg moet zoveel als mogelijk 

de veiligheid van de zwakke fietsgebruiker garanderen.  

 

Het bedrijventerrein moet beschikken over voldoende fietsvoorzieningen (fietsenstallingen, …) 

 

40. De collectieve waterhouding van het bedrijventerrein. 

 

Het waterbergend vermogen van de Siezegembeekvallei mag door de aanleg van het 

bedrijventerrein niet betekenisvol worden verminderd. Hemel- en afvalwater moeten gescheiden 

afgevoerd worden. Teneinde een te snelle afvoer van hemelwater ten gevolge van verharding tegen te 

gaan, worden bufferbekkens aangelegd, welke worden gegroepeerd en geïntegreerd in het landschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Uittreksel Masterplan “Secchi & Viganò” 

 

Hemelwater moet maximaal kunnen infiltreren in de bodem, zodat verhardingen zoveel als mogelijk 

waterdoorlatend zijn. Wateropvang gebeurt zoveel als mogelijk in de directe omgeving van verharde 

plaatsen, zonder dat het waterbergend vermogen van de waterlopen hier wordt verminderd.  

 

De resultaten van de lopende hydrologische en hydraulische studie voor het stroomgebied 

Edixveldebeek en Bremtbeek worden geïntegreerd in het beheer van een goede waterhuishouding.  
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41. De collectieve energievoorzieningen van het bedrijventerrein. 
 

De Siezegemkouter wordt ontwikkeld als een duurzaam en energiebewust bedrijventerrein. Het 

bedrijventerrein dient daarom ook zelf de benodigde hernieuwbare energie op te kunnen wekken of 

groene stroom aan te kopen.  

 

Het projectgebied toont op dit vlak onderscheiden potentiëlen. Naast windenergie is het belangrijk om 

ook de andere alternatieve energievormen te ontwikkelen en te exploiteren (bv. zonnepanelen, 

biomassa, …), maar ook het gebruik van publiek transport en fietsen aan te moedigen. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  Uittreksel Masterplan “Secchi & Viganò” 

 

De stad Aalst heeft zich in 2014 bovendien geëngageerd voor de Burgemeestersconvenant, waarbij de 

stad zich ertoe heeft verbonden om de CO²-uitstoot met minstens 20% te verminderen tegen 2020. 

Het spreekt voor zich dat ook het bedrijventerrein zijn steentje dient bij te dragen.  

 

Klimaatneutraliteit van het bedrijventerrein is het streefdoel. 

 

V.3  De private infrastructuur –  de individuele bedrijfsgebouwen 

42. Voorts veronderstelt de ontwikkeling van het 1ste (noordelijk) projectgedeelte eveneens de aanleg van 

onderscheiden, individuele bedrijfskavels- en gebouwen. Daarbij bedraagt de minimale 

perceeloppervlakte per bedrijfskavel 5.000m², met (mogelijke) uitzonderingen voor:  

 

 Bedrijven die gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen verzorgen;  

 Bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen zoals de incubator;  

 Een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein – 

noodzakelijkerwijs – een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen; 
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43. Met het oog op een zuinig ruimtegebruik worden diverse bouwprincipes vooropgesteld.  

 

In die zin is - behoudens gemotiveerde en toelaatbare afwijking – het bouwen in meerdere (bouw-

)lagen (al dan niet ondergronds), op minstens één van de perceelsgrenzen, en waarbij de betrokken 

bedrijfskavel maximaal wordt bezet, verplicht. Ingevolge dergelijk meer-gelaagde bouwopzet van 

bedrijfsgebouwen worden de verhardingen binnen het projectgebied beperkt tot een minimum. 

 

Bedrijfsgebouwen dienen bovendien dusdanig geconcipieerd en gebouwd te worden dat ze aanpasbaar 

zijn in functie van (evt.) hergebruik.  

 

44. Bij de inrichting moet aandacht besteed worden aan de landschapswaarde van de kouters en moet 

de Siesegembeekvallei geïntegreerd worden als een structurerend groenelement, dat de ruggengraat 

van het bedrijventerrein vormt. Reliëfwijzigingen zijn toegestaan, mits een maximale aansluiting op 

het reliëf van de beekvalleien gegarandeerd blijft.  

 

Gebouwen en constructies moeten bovendien steeds een verzorgde en aantrekkelijke architectuur 

krijgen, met speciale aandacht voor de gevels die naar beekvalleien en de Siesegemlaan gericht zijn. 

Publiciteit wordt beperkt en maximaal geïntegreerd in de globale architectuur van de gebouwen.  

 

Er wordt gewerkt met verschillende gebouwentypologieën die groepsgewijs voorkomen. Per 

gebouwengroep wordt gestreefd naar het gebruik van één dominant esthetisch verantwoord en 

duurzaam materiaal. Een harmonische afstemming, zowel qua kleur als volume, met andere 

gebouwengroepen wordt nagestreefd.  

 

Het behalen van het Breeamlabel “excellent” wordt aangemoedigd.  

 

V.4  Het beheer van de Siezegemkouter  

45. Teneinde de kwaliteit van het bedrijventerrein (ook) op lange termijn te verzekeren moeten 

(geïnteresseerden) zelfrealisatoren een beheersplan opmaken voor hun te ontwikkelen infrastructuur. 

Dit beheersplan bevat minstens de maatregelen tot een duurzaam onderhoud van zowel het openbaar 

als het privé-domein, als de aspecten van het (inrichtings-)plan met weerslag op het beheer.  

 

De stad Aalst of het AGSA blijft in ieder geval beheerder van de hoofdwegenis, de centrale 

fietsverbinding en de Siesegembeekvallei.  

 

Een parkmanager staat (o.a.) in voor het onderhoud van de wegenis, de bouwvrije strook langs de 

R41, de bufferzones en de gemeenschappelijke nutsvoorzieningen. Hij fungeert tevens als 

aanspreekpunt.   

 

De bijdragen van elk individueel bedrijf in het beheer en het parkmanagement zullen berekend worden 

op basis van een verdeelsleutel.  

 

 

 



 
 

 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING AALST 
Grote Markt 3 – 9300 Aalst 
 
 
 

VI.  REALISATIETERMIJNEN - FASERING 

46. Onderhavige (project-)nota heeft enkel betrekking op de eerste projectfase van het bedrijventerrein 

Siezegemkouter, meer in bijzonder de gronden gelegen ten noorden van de Siezegembeek. Dergelijk 

gefaseerde realisatie is enerzijds afgestemd op en anderzijds beperkt tot de economische realiteit.  

 

De (indicatieve) realisatietermijn voor dit 1ste (noordelijke) projectfase betreft een termijn van vijf 

jaar. 

 

 

47. Onverminderd de overige (inrichtings-)principes uit het Masterplan “Secchi & Viganò”, vormt dit 

Masterplan geen bindend uitgangspunt met betrekking tot de daarin voorziene fasering van de 1ste 

(noordelijke) projectfase. Desalniettemin staat het (evt.) geïnteresseerden wel vrij om ook de 

ontwikkeling van de 1ste (noordelijke) projectfase gefaseerd op te vatten, benevens de globale 

tweetraps-fasering voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Siezegemkouter.  

 

In voorkomend geval wordt de publieke ruimte met voorrang geïmplementeerd, zodat de kwaliteit van 

het landschap en de voorzieningen toegankelijk zijn voor allen. Iedere fase start met de aanleg van de 

infrastructuur / publieke ruimte, gevolgd door de ontwikkeling van het (bedrijfs-)perceel. In voorkomend 

– vrijblijvend – geval wordt de fasering van de 1ste (noordelijke) projectfase, opgevat als volgt:  

 

 Fase 1: implementatie van de publieke ruimte – de bestaande wegenis wordt maximaal 

behouden en gerecupereerd voor de centrale fietsverbinding die het centrum van de stad Aalst 

verbindt met het gehucht Maal;  

 

 Fase 2: implementatie van het bedrijventerrein en verbinding met de lineaire nederzetting aan 

de N9 enerzijds en integratie van het Crematorium “Westlede” anderzijds. De landbouw in het 

noordwestelijke gebied wordt toegankelijk met dezelfde wegenis als het bedrijventerrein; 

 

 Fase 3: vervolledigen van de 1ste (noordelijke) projectfase; 

 

 

Uittreksel Masterplan “Secchi & Viganò” 
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