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Communicatie
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4.1 / INFOMARKT

OPZET
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De info-markt van zondag 20 september 2015 vormde
het slot van een gerichte communicatiecampagne die in
samenwerking met maat-ontwerpers, Common-Ground,
de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Ninove op poten
werd gezet. Via deze info-markt werd het ruime publiek
geïnformeerd over de opgaven die zich aandienen op
en rond de site, in relatie met de directe omgeving en in
relatie met het ruimer stadslandschap. Die dag werden
delen van de site open gesteld, was er ruimte voor dialoog
en werd de kans gegeven om suggesties of opmerkingen
achter te laten.
De info-markt was geen alleenstaand feit, in de voorbije
periode werden de verenigen actief betrokken, werden
posters verspreid, werden sociale media ingezet en werden 4 persteksten gepubliceerd op websites, sociale media en in kranten. Met de communicatie-campagne werd
getracht om de site in de kijker te zetten en te laten leven
in het hoofd van de Ninovieters. Doorheen deze verschillende media werd toegelicht hoe beleid en politiek kijken
naar de opgaven die zich aandienen op en rond de site.

We zijn er van overtuigd dat door het tijdig betrekken van
de bevolking er een gedragen project kan ontstaan. Na de
kennisgeving van de start van het project en de aandacht
in verschillende media volgde de infomarkt. Hieronder
wordt de opzet van deze info-markt kort omschreven:
Op de infomarkt werd een synthese toegelicht waarmee
we het ruim publiek kennis lieten maken met de site. We
deden dat aan de hand van 5 verschillende thema’s (die
ook ruim aan bod komen in de studie).
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(1) Aan de hand van zes panelen werden de site en de vijf
verschillende thema’s geduid. We deden dat door middel
van kaarten, foto’s en teksten. (2) Een staander met postkaarten toonde verschillende beelden van de bestaande
toestand. Op deze postkaarten konden opmerkingen
genoteerd worden of de postkaarten konden simpelweg
mee naar huis genomen worden. (3) een tafel met daarop
afgedrukt een luchtfoto vormde de basis waarrond gesprek kon ontstaan. A.d.h.v. in te vullen vlaggetjes konden
mensen hun opmerkingen neerpinnen op de site.

3.
1.
2.

Aanwezigen:
Davina De Palmenaer: Provincie Oost-Vlaanderen
Patrick Wohlmutter: Provincie Oost-Vlaanderen
Manu Vercauteren: Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke: Provincie Oost-Vlaanderen
Steven Michiels: Common Ground
Karolien Van Dyck: Common Ground
Andreas Lancelot: maat-ontwerpers
Nele Anthoons: stad Ninove
Tania De Jonge: stad Ninove
Wouter Vande Winkel: stad Ninove
Henri Evenepoel: stad Ninove
Katrien Van Nieuwenhuyze: stad Ninove
An Wittouck: stad Ninove

FOTO'S INFOMARKT
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POSTKAARTEN
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Suggesties ...

Contactgegevens (naam + adres + e-mail):

inspiratiefoto in functie van de ontwikkelingsvisie voor de Burchtdamsite

INFOPANELEN

0. site
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1. water

2. programma

3. stadslandschap

4. publieke ruimte

5. mobiliteit

Ontwikkelingsvisie voor de Burchtdamsite
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“Ontdek welke mogelijkheden de Fabeltasite en omgeving in haar tweede carrière biedt.”
Opdrachtgevers + betrokken actoren:

Provincie Oost-Vlaanderen,
Stad Ninove,
Beaulieu International Group,
Provinciale Ontwikkelings Maatschappij,
Waterwegen & Zeekanaal, Ruimte Vlaanderen
Ontwerpteam:

Maat-ontwerpers
ism. Common Ground, Rebel en Witteveen&Bos
Inspraakmoment:
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Begin 2016:
terugkoppelingsmoment +
toelichting vervolg

Autoloze Zondag 20/09
Open Bedrijvendag 4/10

Aanloopfase

!
OEP denken
OPR

Visie-ontwikkeling

Ontwikkeling MER, RUP

4/ THEMA GROENE EN PUBLIEKE RUIMTE
EP!

DE BURCHTDAMSITE IN 5 THEMA’S
Hoe zullen we in de toekomstige ontwikkelingen meer plaats maken voor de zwakke weggebruiker en andere
vervoerswijzen?
Hoe kunnen we wonen in een watergevoelig gebied? Hoe positioneert de Burchtdamsite zich in Ninove en
omgeving?
Welke publieke ruimte willen we straks aan de stad toevoegen?
Wat voor soort activiteiten kunnnen plaatsvinden op de voormalige Fabelta-site?
Kortom ... welke nieuwe rol kan de Burchtdamsite spelen in Ninove? Daarover gaat het in dit onderzoek.
Vandaag willen we samen met jullie kijken hoe jullie hierover denken.
Wat volgt zijn vijf thema’s die voer voor discussie kunnen vormen. Aan de hand van vijf panelen met enkele
interessante situaties die vandaag zichtbaar zijn in Ninove, kan er nagedacht worden over de site.
Vijf thema’s die meegenomen worden in de totstandkoming van wat een vernieuwend en ambitieus project moet
worden voor Ninove en omstreken.
Deel uw mening en ervaringen, en denk zo mee na over de toekomst van de Burchtdamsite ...

1/ THEMA WATER
Ninove, en bij uitbreiding de Burchtdamsite, is gekend voor de
waterproblematiek.
Daarom moeten we steeds waakzaam zijn over hoe we het thema ‘water’
integreren in het toekomstige ontwerp.
Hoe gaan we om met deze overstromingsgevoeligheid en wat voor
ontwikkeling is aangewezen binnen dit signaalgebied?
Er wordt ingezet op dit stijgend waterpeil en een heroriëntering van Ninove
naar zijn waterlopen toe.
De Dendervallei kan als waterrijke omgeving een kwaliteit zijn voor nieuwe
ontwikkelingen …

2/ THEMA PROGRAMMA
EP!
OPROw ervaringen
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3/ THEMA STADSLANDSCHAP

Recreatieve programma’s, stedelijke voorzieningen en bedrijvigheid, volgen
elkaar op langsheen de oevers van de Dender. Dit is iets wat continu in
verandering is.
Hoe kunnen deze afzonderlijke onderdelen van de ruimtelijke ontwikkelingen
zorgen voor nieuwe dynamieken in Ninove?
Een integrale ambitie kan zijn om een mix van wonen, zorgen en werken
terug de stad in te brengen.
Een gevarieerde herbestemming van de site en zijn omgeving is een doel...

Het gebied geldt als een onduidelijke ‘lege’ vlek tussen de groene Dendervallei
en het stadscentrum. Deze unieke schaal en positie van de site pleit ervoor
om de Burchtdam te beschouwen als een nieuw belangrijk stadsdeel van
Ninove.
De omgeving aan de Brusselse Steenweg, de historische as, de oude Fabeltasite en de groene long, zijn allemaal elementen waarop ingezet kan worden
om ‘stad te maken’. Ruimte maken dus voor meer Ninove...
Dankzij een goede fasering en ruimte voor verandering, kan de Burchtdamsite
uitgroeien tot een nieuwe volwaardige wijk op maat van de stad.

EP!
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Het groene landschap in en rond de Burchtdamsite, vlakbij het stadscentrum,
geldt als een ongeziene kwaliteit.
We moeten er wel over waken dat dit landschap niet steeds meer en meer
versnipperd wordt in afzonderlijke fragmenten.
De vraag stelt zich hoe een nieuw dynamisch stadsdeel kan ontstaan, in
samenspraak met een versterking van dit natuurlijk landschap.
Een ambitie voor een aaneengesloten publiek groen, waarbij de grenzen van
publieke ruimte en landschap afgetast worden.

5/ THEMA MOBILITEIT
De Burchtdamsite heeft een directe impact op een ruimer mobiliteitsvraagstuk van Ninove: mogelijks een nieuwe brug over de Dender, de
publieke toegankelijkheid van de site zelf, het aanwenden van openbaar
vervoer, parkeren, gelaagd verknopen binnen de bestaande lussen, autoluwe
ruimtes ...
De Burchtdam - als bestemming of doorgang - geldt zo als een publieke en
mobiele ruimte in evolutie... Het thema mobiliteit kunnen we hierbij niet uit
de weg gaan.
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1. sportpark

2. zuidelijke rand Burchtdam

3. buffer KMO-zone + publieke parking

5. abdij-omgeving

6. stadsrandbos

7. Centrumlaan (Ninia)

10. tuinwijk

11. stationsomgeving

12. kruispunt N8-N45

4. ‘campus-groen’
9. Historische stadskern
13. kruispunt N8-Brusselsestr.

14. kruispunt N8-N28

1. historische as + kern
grote kans op overstromingen

1 km

middelgrote kans op overstromingen

1 km

ambachtelijke bedrijvigheid

regionale bedrijvigheid

leegstand (voormalige bedrijvigheid)

stedelijke voorzieningen

recreatie

nieuwe zone regionale bedrijvigheid

1 km

2. Burchtdam + Moeremansplaats

3. stedelijke voorzieningen-campus

4. sport- en parkcluster
8. bedrijvige omgeving

5. wijk Pollarestraat

6. Brusselsesteenweg

7. open omgeving Burchtdamsite

9. Nederwijk

10. omgeving Centrumlaan

12. wijk Preulegem-Geraardsestraat

13. wijk Doornweg

12. wijk Papenwegje

13. wijk Doornweg

14. stationsomgeving

15. wijken Denderhoutembaan

16. Meerbeke

17. Outer

1 km

mogelijke verkeerslussen +
programma
1. Kaaibrug

1 km

ringweg + programma
2. Begijnebrug

openbaar vervoer (bus, trein, Brabantnet)
3. mogelijks nieuwe brug

4. fietsbrug

1 km
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ACTIVITEITEN IN LOODS 2

TOESPRAAK

Kunstenaars en verenigingen toonden hun kunnen in
loods 2. De loods werd tijdelijk opengesteld voor het
grote publiek.

Mark Cromheecke: Provincie Oost-Vlaanderen
Tania De Jonge: stad Ninove
Wouter Vande Winkel: stad Ninove
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INPUT
De postkaarten
1.

4.
10.

7.

10.
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2.

5.
11.

8.

11.

3.

6.
12.

9.

12.

DE BALLONVAART
Als afsluiter van de infomarkt werd een ballonvaart
georganiseerd. Via verloting werden enkelen geselecteerd
om deel te nemen aan dit evenement.

13.
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16.
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14.

15.

INPUT
De vlaggetjes

94

95
18.

24.

23.

17.

19.

20.

25.

26.

21.
22.

27.

28.

4.1/COMMUNICATIETRAJECT/INFOMARKT

4.1/COMMUNICATIETRAJECT/INFOMARKT
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30.
29.

31.

32.

38.
37.

39.
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35.

34.

40.
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48.

47.
42.
41.

50.
44.

43.

45.

49.

46.

52.
51.
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54.

59.

60.

53.

55.

56.
61.

62.
57.

58.

4.1/COMMUNICATIETRAJECT/INFOMARKT
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OVERZICHT
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Hoe zullen we in de toekomstige ontwikkelingen meer plaats
maken voor de zwakke weggebruiker en andere vervoerswijzen? Hoe kunnen we wonen in een watergevoelig gebied? Hoe
positioneert de Burchtdamsite zich in Ninove en omgeving?
Welke publieke ruimte willen we straks aan de stad toevoegen? Wat voor soort activiteiten kunnnen plaatsvinden op de
voormalige Fabelta-site? Over al deze vragen (en meer) werd
er - over de vijf thema’s heen - uitvoerig nagedacht, gediscussieerd en overlegd. Het is mogelijk om het merendeel van
deze suggesties te synthetiseren a.d.h.v. drie thema’s:
Allereerst leeft er onder de bevolking de wil om nieuwe
stedelijke functies toe te voegen aan de stad Ninove.
Gaande van een carnavalshal, skipark, bowlingzaal
of exporuimte tot een woonzorgcentrum of andere
stedelijke woon-werkgelegenheden. Deze worden
idealiter gesitueerd aan de directe rand van de stad, met
uigebreide parkeermogelijkheden.

Hiernaast is er de wens om de Burchtdamsite en
omliggende weiden in te richten als een volwaardig
stadspark voor Ninove. Hierbij staan enkele terugkerende
thema’s centraal: grote groenruimtes, doorwaadbaarheid,
duidelijke toegangen, recreatieve programma’s,
ontmoetingsruimtes, fietspaden (en -brug), volkstuintjes
...
Ten slotte is er nog een derde thema dat het beste te
kaderen is binnen een zekere ‘faserings-opgave’. De
huidige bedrijfsinfrastructuren werden gezien als kansen
op korte termijn, waarbij ingegrepen kan worden in de
huidige bebouwde toestand. Enkele voorbeelden van
tijdelijke reconversies van deze infrastructuren zijn:
invullingen à la Meatpacking District (Kopenhagen)
of Park Spoor Noord (Antwerpen) met pop-up
bars en voedselmarkten, tentoonstellingsruimtes,
evenementenhal, skatepark ...
Deze input werd meegenomen in het overleg en het
verder ontwerpend onderzoek om op die manier tot een
geïntegreerde visie te komen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skatepark

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Park

(recreatieve groenruimte)

Evenementenhal

(carnaval, expo, indoor-activiteiten ...)

Bedrijvigheid

Woon en/of zorg

Horeca / handel

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

“Alles Stadspark”
/
“Indoor skatepark”
“Bedrijventerrein, evenementenhal: carnaval, fuif, beurzen ...”
“Gebouwen: evenementenhal; groen gebied: recreatieve ruimte voor scholen en jeugdbewegingen.”
/
“Zo een domein dus vele ideeën. Fabelta gebouw -> carnavalshallen, fuifzaal; groen gebied met park en zwijmvijver, zeker ook met
aanleg van bos met wandelpaden en arboretum.”
“Indoor skatepark”
“Indoor skatepark”
“CO2-arm project met geïntegreerd woonzorgcentrum voor jong en oud.”
/
“Skatepark indoor”
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“Indoor skatepark”
“Recreatie. Twee derde bowling/kartcircuit ... Eén derde kunst/tentoonstellingsruimte, carnaval opslagloods, danszalen, ballet.”
“Indoor skatepark”
“Het is een noodzaak de Burchtdamweiden als overstromingsgebied en groene long in de stad te behouden. Alvorens de Fabeltasite
als woongebied, kleine industrie te ontwikkelen, geniet het de voorkeur in de Burchtdamweiden paden te leggen voor voetgangers,
fietsers, joggers. Toegang realiseren via de Achturenwijk, verlengde Parklaan, Paternostergang, Meerbekeweg en Fabriekstraat.
Voorzie één of twee visvijvers. Alles op de Burchtdamweiden voor de zachte recreatie en als verlengde van het stadspark. Aansluiting
met twee hellende vlakken op Boudewijnlaan (fietspad) van jaagpad langs Dender. Realisatie toegang Burchtdamweiden DRINGEND
(liefst voor 2020).”
“Evenementenhal”
“Evenementen/feestelijkheden/carnavalhal/seniorenclub”
“Mooi groot park + vijver”
“Graag ruimte voor recreatie om een indoor skatepark te maken”
“Carnavalhallen voor carnavalwagens te maken”
“Prachtige evenementenhal”
“Burchtdamweiden gebied voor voetgangers, fietsers en joggers”
“Groot indoor skatepark”
“Evenementenhal + parking”
“Groen stadspark/recreatie/jeugdverenigingen/wandelpaden/geen industrie!”
“Skatepark”
“Geen appartementen! Wel groenvoorzieningen”
“Woningen + woonzorg (serviceflats) + stedelijke zoo of kinder-dierenpark”
“Indoor-karting”
“Skatepark”
“Geen zigeuners, geen lawaai”
“Dierenpark”
“Woon en werk”
“Adventure park outdoor”
“Evenementenhal (enige in de streek!)”
“KMO-zone, recreatie, groen”
“Kleine ambachtelijke zaken”
“Groene ruimte”
“Multicomplex Ninove Recrea EXPO (denk Flanders Expo) + recreatie (fuif, sport)”
“Moet blijven bestaan! Gebouw is nog zeer sterk en nuttig voor heel veel festiviteiten”
“Skatepark”
“Groene ontmoetingsplek voor mens en dier”
“Overdekte voedingsmarkt met hippe eetadresjes (cfr. Meat Packing District NY)”
“Aquapark”
“Een overdekt skatepark in de loods”
“Pretpark”
“Skatepark”
“Nog goed gebouw laten verhuren aan verenigingen van binnen-activiteiten”
“Skatepark!”
“Groen stadspark/recreatie/wandelpaden
“Indoor skipiste”
“Winkelcentrum”
“Evenementenhal annex bowling/karting”
“Evenementenhal”
“Groene zone behouden in centrum stad”
“Skatepark”
“Dat er een groene zone wordt gecreëerd waar mens en dier vrij kan wandelen en ontmoeten zonder frustratie”
“Grote speeltuin voor tieners en kinderen. Dierentuin. Uitgaan. Discotheek. Speelbos. Waterpretpark”
Leuke bar in loods met speeltuin, zoals Park Noord in Antwerpen”
“Voetgangers- en fietsersbrug”
“Cinema, carnavalshallen, skate/waveboard park”

4.2 / POSTERS

4.3 / PERSMOMENTEN

In aanloop naar de infomarkt werden twee posters opgemaakt. Deze werden verspreid en opgehangen in de de
handelszaken van Ninove.

In aanloop naar de infomarkt werden 4 persteksten gelanceerd. Deze werden overgenomen in kranten op websites
en sociale media.

De posters werden opgesteld in samenwerking met Common Ground, maat-ontwerpers, de communicatiediensten
van de stad Ninove en de Provincie Oost-Vlaanderen.
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Zou Wesley
ook in het
water scoren?

1/

2/

3/

4/

Zou Kevin
ook in het water
een medaille
halen?

Ontdek welke mogelijkheden de Fabeltasite
en omgeving in haar tweede carrière biedt.
Surf naar www.ninove.be/fabeltasite

Ontdek welke mogelijkheden de Fabeltasite
en omgeving in haar tweede carrière biedt.
Surf naar www.ninove.be/fabeltasite

Initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en stad Ninove

Initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en stad Ninove

Posters Fabeltasite

Persteksten:

Lancering van participatietraject Fabeltasite

1/
2/
3/
4/

Geert Versnick & Henri Evenepoel
Katie Coppens & Frédéric Rasier
Wouter Vande Winkel
Tanja De Jonge & Michel Casteur

Ontwikkelingsvisie voor de Burchtdamsite - NINOVE

Ontwikkelingsvisie voor de Burchtdamsite - NINOVE - Ontwerpend Onderzoek

