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Voorwoord

Voor mijn opleiding Toegepaste Architec-
tuur maak ik als bachelorproef een eigen 
visie op de haven van Roeselare.

In deze visie bespreek ik kort de historiek 
van de haven, de probleemsituaties van 
dit moment en de mogelijke toekomst. 
Hierbij geef ik een oplossing voor deze 
problemen en geef ik een voorbeeld naar 
een betere herfunctionering gericht naar 
het jaar 2050.

Deze visie zal worden weergegeven aan de 
hand van zelf gemaakte visualisaties be-
krachtigd met sterke argumenten.

Als eerste dank ik mijn externe bachelor-
proefmentor Dietrich De Blander. Dankzij 
zijn tips en de kansen die hij mij aanbood 
heb ik zeer veel bijgeleerd en de mogelijk-
heid gekregen om mijn bachelorproef te 
doen slagen.

Als volgt bedank ik mijn interne bachelor-
proef begeleidster Delphine Vercruysse 
voor het opvolgen van mijn procesbegelei-
ding.

Ook bedank ik de mensen van de dien-
sten: Ruimtelijke Planning Roeselare, We-
gen Roeselare, Water Roeselare, Departe-
ment DIPOD Roeselare en Schepen Kris 
Declercq. Deze mensen hielpen me met 
mijn vooronderzoek door mijn vragen die 
ik had over de haven zo goed mogelijk op 
te lossen.

Als laatste wil ik ook nog grote dank tonen 
aan familie, vrienden en mijn vriendin Amy 
om mij te steunen en te helpen tijdens 
mijn project.

Met mijn bachelorproef hoop ik een oplos-
sing te bieden voor de probleemsituatie 
rond de haven van Roeselare.

Dit document ondersteund de gemaakte 
visualisaties en is bedoeld om Roeselare 
en zijn bewoners te overtuigen van de toe-
komst van de haven.

Mijn eindvisualisaties zijn dus als eindpro-
duct bedoeld om de mensen een idee te 
geven van de haven, dit schriftelijk deel 
geeft alle uitleg rond de visualisaties.
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De haven vroeger

De Mandel

De Mandel werd al sinds de middeleeu-
wen gebruikt voor transport. Helaas was 
de Mandel niet erg betrouwbaar doordat 
deze in de zomer vaak opdroogde door 
de hitte, maar op andere momenten uit 
zijn oevers trad door hevige zomerbuien. 
Hierdoor was de Mandel niet altijd be-
vaarbaar.

Er werden vele plannen gemaakt om de 
Mandel uit te graven tot een kanaal dat 
geschikt zou zijn voor zwaar transport en 
waarbij het kanaal altijd bevaarbaar zou 
blijven.

Door de vele protesten op het graven van 
het kanaal raakten de plannen niet tot 
uitvoering. Men had problemen met de 
waterbevoorrading en men twijfelde of de 
kosten van het kanaal zouden opwegen 

tegen de hoeveelheid scheepsvaart. Het 
kanaal zou voor de landbouw gebruikt 
worden. Ook hadden de gemeenten, be-
halve Roeselare, wat geldproblemen. Men 
had niet genoeg argumenten om het pro-
ject te doen slagen.

Daar kwam verandering in toen  rond 
1859, de industrie zich kwam inmengen 
in de vraag naar een goed bevaarbaar 
kanaal. Men had sterke argumenten en 
kreeg 3 jaar later de goedkeuring van de 
overheid. In 1862 ging het project van 
start. (Dobbels, 2006)

Het kanaal

Men starte de werken in 1862. Het was 
aanvankelijk de bedoeling om het kanaal 
te gaan gebruiken voor de toevoer van 
steenkool uit Mons. Men vorderde traag 
en kwamen een kwart duurder uit dan de 
vooropgestelde prijs. Het kanaal werd in 

10 jaar gerealiseerd. Het kanaal start in 
Roeselare en mond uit in de Leie. Het was 
de bedoeling om hierlangs de transport 
voor bedrijven te laten gebeuren via zwa-
re vrachtschepen.

Helaas was het kanaal niet optimaal.  Op 
sommige plaatsen was het waterpeil te 
laag waardoor het moeilijk te gebruiken 
was.

Pas op het einde van de negentiende 
eeuw, na enkele aanpassingen aan het ka-
naal kon het goed gebruikt worden voor 
de zware scheepsindustrie.

Er werd voornamelijk steenkool ver-
scheept, maar ook de graanindustrie 
kwam opzetten. 

Later werden meer verbredingen uitge-
voerd aan het kanaal, behalve in de haven 
van roeselare. (Dobbels, 2006)
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Haven nu

Wat is de haven nu? 

De haven van Roeselare is een industrie-
gebied dat zich situeert in de binnenstad 
van Roeselare. Het deel van de kop van de 
haven tot aan de Bruanebrug bevindt zich 
binnen de kleine ring.

Dit deel van de haven heeft voornamelijk 
verouderde industrie langs het kanaal. 

Een tweede deel bevindt zich net voorbij 
de kleine ring tot aan de A17.

Dit deel van het kanaal heeft voornamelijk 
nog vrije ruimte voor industrie met milieu-
hinderend karakter en een windmolenpark 
met middelgrote tot grote windmolens.

Hier ligt ook de Zwaaikom, hier heeft men 
kayakverhuur en water polo.

Plan

Op het bijgevoegd plan ziet U de haven 
binnen de kleine ring en het deel buiten 
de kleine ring tot aan de A17.

Zoals U ziet is de kleine ring onderbroken. 
Men kan de kleine ring ook niet goed slui-
ten via de haven want hier zijn de wegen 
niet meer zo goed en is er teveel vracht-
verkeer die het verkeer ophoudt met laden 
en lossen. 

Kop van de vaart

Spoorweg

Zwaaikom

Kleine ring

Kleine ring

Bruanebrug

E403
A17

Belangrijke weg
Kleine ring
Autostrade A17

Normale straat

Algemene woongebieden

Waterpartijen
Parkgebied

Perifiere kerngebieden

Gemeenschapsuitrustings-
gebieden

Landelijk- en open ruimte 
gebieden met agrarisch karakter

Bedrijvengebieden met 
milieuvriendelijk karakter
Bedrijvengebieden met 
milieuhinderend karakter

Spoorweg
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Knelpunten haven

Het eerste deel van de haven heeft helaas 
enkele grote knelpunten:

• Het kanaal is te ondiep

• Het verkeer is er gevaarlijk

• Slecht onderhouden omgeving

• De woonkernen rondom industrie

• Geen groen

• Leegstaande panden

• Gevaarlijke industrie

Deze knelpunten hebben grote gevolgen 
voor de stad Roeselare met zijn bewoners.
(Dobbels, 2006) (GRS Roeselare, 2012)
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• Kanaal

Het kanaal tussen de kop van de haven 
en de Bruanebrug is te ondiep voor zware 
vrachtschepen. Hierdoor maken de bedrij-
ven in de haven meer gebruik van trans-
port over land. Met het gevolg dat deze 
bedrijven niet zeer watergebonden meer 
zijn.

Voorbij de Bruanebrug is het kanaal wel 
diep genoeg en kan men aan zware trans-
port via het water doen.

Hierbij gaat men regelmatig zwaar trans-
port via het water doen tot aan de autos-
trade en laat men voor de bedrijven in het 
eerste deel van de haven het laatste stuk 
over land transporteren.

Dit heeft grote gevolgen voor het ver-
keer naar het centrum van de stad.  
(GRS Roeselare, 2012) (Dobbels, 2006)

• Verkeer

In de haven van Roeselare rijden zwaar 
geladen voertuigen van andere gemeen-
ten, van de A17 en voertuigen die zijn in-
geladen van het te zware watertransport. 
Deze rijden tot bijna in het centrum van 
de stad.

Langs de haven zijn helaas geen voet- en 
fietspaden aanwezig wat het zeer gevaar-
lijk maakt voor de zwakke weggebruiker.

Het verkeer van de kleine ring heeft het 
moeilijk om de verbinding te maken tus-
sen de twee uiteinden van de kleine ring. 
Dit komt omdat het zware transportver-
keer de wegen belemmert bij het laden en 
lossen van goederen.

De slechte wegen maken het er ook niet 
makkelijker op. (GRS Roeselare, 2012) (Dobbels, 

2006)

• Omgeving

De omgeving in de haven is absoluut 
niet aangenaam. De haven ziet er grauw 
en grijs uit. Dit vooral door de oude  
industriële gebouwen die niet goed onder-
houden worden.

Hier en daar hebben de eigenaars van de 
panden het toegelaten om wat graffiti op 
hun gebouwen te zetten, wat het geheel 
enigzins wat zou moeten opfleuren. He-
laas is dit ver van voldoende.

Vele panden zijn aan verniewing of zelfs 
afbraak toe.

foto’s haven



13An industrial zone, greener than ever12 Bachelorproef Toegepaste Architectuur

• Woonkernen

De woonkernen sluiten zich rond de indus-
trie heen en verstikken de industrie. Hier-
door worden de bedrijven geïsoleerd van 
de A17 en andere omliggende gemeenten.

De industrie kan hier ook niet uitbreiden 
op deze manier. (Dobbels, 2006)

• Groen

Er is heel erg weinig groen aanwezig in het 
eerste deel van de haven van Roeselare. 
Het weinige groen die aanwezig is, is ver-
wilderde begroeiing op de spoorwegberm.

Aan de achterzijde van de haven zit het 
park van Rodenbach met zijn kasteel inge-
sloten tussen de industrie en de bewoning.

Volgens de wet is het verplicht een groene 
berm van gemiddeld 5 meter rondom een 
industriegebied te voorzien, deze is hier 

ver te vinden. Op vele plaatsen ligt de be-
woning tegen de industrie aan.

In het deel voorbij de Bruanebrug zijn 
meer groene  oevers en nog enkele stuk-
ken landbouwgrond aanwezig.

• Leegstaande panden

De industrie in de haven begint achteruit 
te gaan, dit is al merkbaar bij enkele lege 
panden zoals de Hanekop. Deze gebouwen 
staan te vervallen en geven een slechte in-
druk voor de stad Roeselare.

Het is spijtig dat er voorlopig geen toe-
stemming gegeven wordt tot andere acti-
viteiten in deze grote gebouwen.

• Gevaarlijke industrie

Ook heeft deze industrie een gevaarlijk ka-
rakter, het overgrote deel van de bedrijven 
in de haven zijn grote silobedrijven, deze 

slaan bijvoorbeeld grote hoeveelheden 
veevoeders op in silo’s. Hier is steeds een 
gevaar op stofexplosies. 

Deze bedrijven liggen volgens het Alge-
meen plan van aanleg in een gebied : be-
drijvengebieden met een milieuvriendelijk 
karakter. (De Clercq, 2013)

Besluit:

De haven van Roeselare is sterk verouderd 
en geeft een slecht indruk en een onveilig 
gevoel.

Het heeft een groot gebrek aan groene 
buffering en groen in het algemeen.

Het is zeer gevaarlijk voor alle weggebrui-
kers, zeker voor de zwakke weggebruiker.

Het sluiten van de kleine ring langs de ha-
ven is zeer moeilijk in de huidige situatie.

foto’s haven
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Haven toekomst

Wat met de huidige industrie?

Wanneer fabrieken leeg komen te staan 
in het eerste deel van de haven, wordt er 
geen nieuwe industrie meer in gehuisvest. 
Bijvoorbeeld het gebouw de Hanekop 
staat al enkele jaren leeg. (Declerc, 2015)

Uit mijn onderzoek bleek toen ik de om-
geving van de haven onderzocht dat wan-
neer we op het Algemeen Plan van Aanleg 
kijken, er een grote zone wordt voorzien 
als bedrijvengebied met milieuhinderend 
karakter. Dit tussen de Bruanebrug en de 
autostrade.

Deze zone kan gebruikt worden voor de 
bedrijven die verder willen groeien in de 
omgeving van Roeselare.

Deze zone heeft enkele grote voordelen:

• Geschikt voor zware vrachttransport

• Geen industrie in binnenstad

• Goede aansluiting autostrade

• Voldoende uitbreidingsmogelijkheden

• In een correcte zone volgens het APA

Uitzicht

Roeselare wil de skyline van Roeselare ver-
sterken door meer hoogbouw te voorzien. 
Door hoogbouw te plaatsen is er meer 
vrije grondoppervlakte voor hetzelfde aan-
tal mensen en functies. Anders gezegd, er 
kan meer gehuisvest worden in een kleiner 
gebied. (Declerc, 2015)

Natuur

Roeselare heeft slechts weinig groene 
zones en is zelfs uitgeroepen tot meest 
grijze stad van het land. De stad wil van 
dit imago af en staat open voor heel wat 
projecten. 

Enkele projecten zijn al in gang gezet of 
zelfs voltooid. De bewoners komen ook 
zelf met voorstellen om hun stad tot een 
aangenamere plaats te maken.

Vooral de omgeving rond het station be-
gint een heel ander uitzicht te krijgen. En-
kele kleine tot grote projecten zijn hier aan 
de gang of al afgewerkt. Zo wordt Roesela-
re beetje bij beetje groener en beter voor 
zijn inwoners.

Kop van de vaart

Spoorweg

Zwaaikom

Kleine ring

Kleine ring

Bruanebrug

E403
A17

Belangrijke weg
Kleine ring
Autostrade A17

Normale straat

Algemene woongebieden

Waterpartijen
Parkgebied

Perifiere kerngebieden

Gemeenschapsuitrustings-
gebieden

Landelijk- en open ruimte 
gebieden met agrarisch karakter

Bedrijvengebieden met 
milieuvriendelijk karakter
Bedrijvengebieden met 
milieuhinderend karakter

Spoorweg
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Artikels

In bijlage zijn enkele artikels inbegrepen 
over Roeselare. In deze artikels zit infor-
matie over Roeselare die zijn te kort aan 
groen wil oplossen en iniatieven neemt.

Hieronder worden de artikels samengevat-
te.

• Artikel 1: Meest grijze stad van het 
land krijgt groen lint

Roeselare wil van zijn grijs imago af, het 
was namelijk de meest grijze stad van het 
land.

De stad zal van het Kleine Bassin tot aan 
de Ooststraat een ‘groen lint’ aanleggen. 
Men had al het Polenplein wat groener ge-
maakt, en nu is ook de Conincklijke Passa-
ge aan de beurt. (Maddens, 2015)

• Artikel 2: Facebook-post van het stad 
Roeselare. Spoorwegtunnel

Roeselare maakte een spoorwegtunnel 
in de Koning Leopold III-laan. Deze tunnel 
maakt het verkeer vlotter en vooral de vei-
ligheid voor de zwakke weggebruiker wordt 
hier verbeterd. (Facebook stad Roeselare, 2015)

• Artikel 3: Roeselarenaars willen meer 
groen

Roeselare scoort in het algemeen goed op 
vlak van leefmilieu en aanbod ten opzich-
te van andere centrumsteden. Het enige 
waar het zeer slecht op scoort is het groen 
aanwezig in de stad.

Hier reageert Roeselare dan ook op met 
pleinen om te vormen in groene pleinen 
en dreven. Het wil tegen 2020 25 hectare 
meer groen aanleggen. (Dumoulein, 2015)

• Artikel 4: Bestuur wil groene gordel ten 
noorden van het station

Het bestuur heeft aangekondigd dat er 
een langerekte groen gordel komt ten 
noorden van het station. Deze zal samen 
met enkele bouwprojecten een park moe-
ten vormen die leidt naar Krommebeek-
bos. (Leenknegt, 2014)

• Artikel 5: Buurtbewoners willen groe-
nere Onze-Lieve-Vrouwemarkt

Enkele buurtbewoners willen hun markt 
groener maken met een eigen initiatief. 
Deze bewoners gingen met eigen plannen 
naar de gemeente om het te laten uitvoe-
ren.

De bewoners van Roeselare zijn echt be-
zig met het vergroenen van hun buurt en 
proberen recreatie te voorzien. Hiervoor 
maken enkele bewoners zelf initiatieven. 
(Carron, 2014)

Beschermde panden

Er zijn wel enkele beschermde panden 
aanwezig.

Met deze beschermde panden is rekening 
gehouden in het ontwerp rond de visie van 
de haven voor het jaar 2050. (Onroerend erf-

goed, 2003)
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• Artikel 6: Stad vormt grijze parking om 
tot groen park.

Roeselare vormt de grijze parking naast 
het station om tot een groen  (tijdelijk) 
recreatiepark. De parking was overbodig 
door de introductie van de nieuwe onder-
grondse parking.Er kunnen verschillende 
activiteiten plaatsvinden in een groene 
aangename omgeving. (Cornillie, 2014)

• Artikel 7: Facebook-post van het stad 
Roeselare. Straattegeltuinen

Roeselare wil nieuw project starten. De 
bedoeling is dat bewoners enkele straat-
tegles uithalen. Hierdoor komt plaats om 
bv. een klimplant te laten groeien langs je 
gevel. Of wat lage beplanting te plaatsen.

Roeselare wil zijn bewoners aanzetten om 
zelf ook te helpen met de stad te vergroe-
nen. (Facebook stad Roeselare, 2015)

• Artikel 8: Facebook-post van het stad 
Roeselare. Barbecue

Het stad investeerd in activiteiten voor 
zijn bewoners en plaatst enkele grote bar-
becues in het pop-uppark aan het station. 
Deze zijn gratis te gebruiken.

Roeselare neemt initiatieven om mensen 
zonder tuin toch te laten genieten van wat 
groen en de omgeving.

Milieubelastende bedrijven in de haven 
zitten  in een zone met een milieuvrien-
delijk karakter. (Facebook stad Roeselare, 2015)

• Artikel 9: Havenbedrijven vrezen verlies 
honderden jobs

Het comité van de kop van de vaart wil in 
Roeselare een groot woon- en recreatie-
gebied maken in de haven.

Hiertegen gaan vier bedrijven in. De indus-
triebedrijven vrezen voor hun bedrijf. Wan-
neer Roeselare wonen en recreatie toelaat 
in de haven is dit het einde van hun bedrijf 
aan de haven.

De bedrijven in de haven zijn voornamelijk 
mileubelastend. Vooral de vele silo-be-
drijven in de haven met graan- en vee-
voederopslag zorgen voor een probleem. 
Hier is altijd een gevaar op stofexplosies. 
Wanneer wonen en recreatie in de buurt 
komt mogen de bedrijven hun vergunning 
vergeten.

Verhuizen is volgens de woordvoerder niet 
simpel aangezien de bedrijven het water-
transport nodig hebben. (De Clercq, 2013)

Besluit

Roeselare investeerd in meer groen en re-
creatie in zijn stad. Het staat open voor 
initiatieven en neemt actie.

Op deze manier wil men van het grijze 
imago van af.

Roeselare zorgt voor meer veiligheid voor 
de weggebruikers door aanleg van fietspa-
den en tunnels.

De stad heeft nog enkele projecten voor 
de toekomst en staat open voor verdere 
evoluties.

Milieubelastende bedrijven in de haven zit-
ten  in een zone met een milieuvriendelijk 
karakter terwijl deze milieuhinderend zijn 
en een gevaar vormen voor zijn omgeving.
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An industrial zone greener than ever

In dit onderdeel ga ik mijn eigen visie op 
de haven voor het jaar 2050 weergeven. 
Hierbij heb ik zoveel mogelijk rekening pro-
beren te houden met de noden en de vra-
gen van het Stad Roeselare, z’n bewoners 
en de wetgeving.

Concept

Van een niet gepaste verouderde indus-
triehaven, een ‘place to be’ te maken met 
een gigantisch aanbod aan activiteiten, 
recreatie, cultuur... Voor ieder wat wils in 
een groen jasje, met aantrek voor de stad 
roeselare , z’n bewoners , maar ook voor 
andere steden, met ruime mogelijkheid 
tot overnachting.

Deze vernieuwde haven moet een aange-
name plaats worden:

• Zonder industrie

• Met een mooie omgeving

• Alles makkelijk bereikbaar

• Geen storend verkeer

• Gigantisch aanbod aan activiteiten

• Rustige en actieve gedeelten

• Mogelijkheid tot overnachten

• Werk

• Groene energie

Kortom een plaats met aantrek, die zowel 
voor jong als oud een waaier aan mogelijk-
heden te bieden heeft.

Deze moet de huidige, grijze sfeer vervan-
gen en de milieu- en verkeersproblemen 
rond de haven oplossen.
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Kop van de vaart

Spoorweg

Zwaaikom

Kleine ring

Kleine ring Bruanebrug

Belangrijke weg
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Algemene woongebieden
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Nieuwe bebouwing
Af te breken gebouwen
Te behouden gebouwen
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Perifiere kerngebieden

Gemeenschapsuitrustings-
gebieden

Landelijk- en open ruimte gebie-
den met agrarisch karakter

Bedrijvengebieden met 
milieuvriendelijk karakter
Bedrijvengebieden met 
milieuhinderend karakter

Spoorweg

 Geen industrie 

Eén van de grootste veranderingen zou 
een haven zijn zonder industrie. Dit toch 
bij het eerste deel van de haven.

De bedrijven die nog willen verder bouwen 
en blijven bestaan kunnen zich wel her lo-
kaliseren in de buurt van de zwaaikom en 
daar uitgroeien. Daar is de connectie met 
de A17 en de omliggende gemeenten be-
ter.

Ook is hier het kanaal wel geschikt voor 
zware watergebonden transport. 

Nog een voordeel is dat ten zuiden van het 
kanaal er een bedrijvenzone plaats vindt 
voor bedrijvengebieden met een milieu-
hinderend karakter.

Wat blijft en wat verdwijnt?

Het verdwijnen van de industrie heeft na-
tuurlijk een enorme impact op de haven. 
Hierbij zullen enkele gebouwen plaats 
moeten maken voor nieuwe gebouwen of 
functies wegens hun slechte staat of om-
dat deze niet bruikbaar meer zijn. 

Andere gebouwen zullen een nieuwe func-
tie krijgen mits ze opgeknapt en aange-
past worden.

Er werd gestreefd naar zoveel mogelijk 
hergebruik van gebouwen.

Plan

Op bijgevoegd plan ziet U de gebouwen 
die blijven mits renovatie en aanpassig-
nen (blauw), de gebouwen die plaats moe-
ten maken wegens te bouwvallig of on-
praktisch (rood) en de nieuwe gebouwen. 
(groen)

Deze gebouwen worden voorzien van nieu-
we moderne gevels en groenelementen.

Er wordt ook gekozen voor veel glas, dit 
zorgt voor de openheid in de haven samen 
met de parken.
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Natuur

Ecologische dragers

De natuur in de haven is helaas heel mi-
niem. Enkel langs de spoorweg groeit wat 
verwilderd groen en hier stopt het ook in 
het industriegebied.

Achter het industriegebied ligt wel het 
park van Rodenbach. Dit park ligt echter 
volledig ingesloten tussen de bewoning en 
de industrie en heeft helemaal geen con-
nectie met het kanaal.

Roeselare zou toekomstgericht graag zijn 
ecologische dragers verbinden met elkaar. 
Hierbij zou ik deze verbinden met als cen-
traal deel de Haven van Roeselare.

De haven van Roeselare ligt centraal bij 
omliggende groene gebieden en kan zo de 
connectie maken, zo worden groene wan-
del- en fietspaden van de ene naar de an-

dere groene ecologische dragers gemaakt. 
Hierdoor kunnen de zwakke weggebruikers 
door Roeselare doorkruizen met gebruik 
van volledig groene assen.

Deze groene assen zorgen voor een aange-
name maar vooral veilige omgeving voor 
de zwakke weggebruikers.

Verkeer

Verkeersvrij rond kanaalzone

Op vraag van de stad Roeselare komt er 
ook een aangename verkeersvrije as naar 
het centrum. Deze zal starten van de kop 
van de haven en leiden via de huidige spi-
raalbrug naar het Polenplein. Het Polen-
plein wordt nu reeds groen ingericht en 
licht centraal in Roeselare en heeft con-
nectie met de Grote Markt.

Er worden ook op dezelfde manier assen 
aangelegd naar de andere groene ecologi-

sche dragers. Op deze manier wordt een 
veilig, groen netwerk gemaakt voor de 
zwakke weggebruiker.

Op deze manier zullen veel minder ver-
keersongevallen gebeuren waarbij de 
zwakke weggebruiker het slachtoffer 
wordt.
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De haven

Om de haven als groene zone te voorzien 
verdwijnen enkele gebouwen en domeinen 
om openheid te creëren en plaats te ma-
ken voor plein, park en recreatie. Er wor-
den grasvlakken, bomen en beplanting 
voorzien langs paden en op gebouwen.

Hierbij fungeert de momenteel zo vervui-
lende en grijze haven als groene long voor 
de stad Roeselare die de connectie met 
de andere ecologische dragers.

Het water

Het niveau van het water ligt ongeveer 
twee en een halve meter lager dan de kaai. 
Hierdoor is er slechts gering contact met 
water. 

Om dit contact te versterken zullen op 
sommige plaatsen de kaai verlaagd wor-
den om de connectie met het water 

mogelijk te maken. (aangeduid met een 
groene bol)

Hierbij wordt het mogelijk om tot rust te 
komen bij het water of om leuke water-
sporten te beoefenen.

Verkeersvrije havenzone

Het verkeer in de haven wordt beperkt tot 
enkel niet gemotoriseerde voertuigen en 
voetgangers met uitzondering van over-
heidsdiensten. Bijvoorbeeld: ambulance, 
brandweer… 

Er zal ook een shuttledienst voorzien wor-
den om mensen rond te brengen in de 
haven, maar deze gaat rondom de haven 
en niet er door. Op deze manier kunnen 
bezoekers en gasten toch makkelijk van de 
ene plaats naar de andere gaan zonder de 
volledige afstand te moeten wandelen.

Deze mogelijkheid is belangrijk voor men-
sen die: minder goed te been zijn, minder-
validen, geen zin hebben om de afstand te 
wandelen…

Deze shuttledienst zal op een geluids-
vriendelijke manier voortbewegen en aan 
de achterkant van de gebouwen passeren. 
Op deze manier stoort deze de rust en ac-
tiviteiten in de haven niet.

De shutlledienst heeft bovendien voldoen-
de haltes om het gemak van de bezoekers 
te bevorderen. (aangeduid met een sterre-
tje)
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Kleine ring

In enkele studies van Roeselare zoekt men 
een oplossing rond het probleem van de 
kleine ring. 

Het probleem is dat deze niet volledig 
sluit. De zoekzone ligt rond de haven. Op 
de volgende pagina’s zijn er twee planne-
tjes voorzien die de situatie weergeven.

De beide uiteinden van de kleine ring ko-
men uit aan de kop van de vaart en aan de 
Bruanebrug.

De kleine ring kan niet gesloten worden 
door de haven omdat hier nu al een pro-
bleem is met zwaar vrachtverkeer en deze 
gewoon slechte en onveilige wegen heeft.

Rond de haven is ook niet bepaald een op-
tie omdat deze vrij rustige of smalle stra-
ten hebben en hier geen mogelijkheid is 
om ze te verbreden.

Tevens zou in mijn ontwerp de haven ver-
keersvrij gemaakt worden. Dit zou moge-
lijk zijn met de volgende oplossing.

We laten de kleine ring die nu eindigd aan 
de Bruanebrug, nog verder doorlopen en 
leiden deze langs de zuidkant van de ha-
ven.

Hier gaan we over van een weg in een vi-
aduct die boven de spoorweg komt. De 
spoorweg loopt reeds als een strakke 
lijn door Roeselare. Het viaduct volgt de 
spoorweg voor een groot deel en gaat ter 
hoogte van de Veldstraat terug afdraaien 
richting het begin van de kleine ring zoals 
te zien op pagina 31.

Hierbij sluiten we de kleine ring en houden 
we de verkeersvrije zone en de rust in de 
haven.

Op de linkerpagina zien we hier een beeld 
van hoe de spoorweg kan blijven function-

neren terwijl hierboven het viaduct zorgt 
voor vlot verkeer en het sluiten van de klei-
ne ring.

Het viaduct zal ook aangekleed worden 
met groene wandelementen, deze zorgen 
ervoor dat een grijs viaduct vermeden 
wordt en deze opgaat in de groene have-
nomgeving.
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Functies

Recreatie

In de buurt zijn reeds recreatiemogelijkhe-
den aanwezig:

• Sport en ontspanning

 » Kajak (1)

 » waterpolo (2)

 » Stedelijk sportstadium (3)

 » Rodenbach stadium (4)

Recreatie in de haven

• Sport en ontspanning

 » Subtropisch zwembad (5)

 » Bowling en poolen (6)

 » Muurklimmen binnen en buiten (7)

 » Fitness (8)

 » Sporthal (9)

 » Squash (10)

 » Boogschieten (11) 

 » Fietsverhuur (12)

 » Kids speelpark (binnen (13) en bui-
ten (14) ) 

 » Beach volleyball (15)

 » Basketball en voetbal (16)

 » Tennis (17)

 » Gaming room : spelplezier voor 
jong en oud (18)

 » Skate park (binnen (19)  en buiten 
(20))

 » Lasershooting (21)

• Uitgaanswereld

 » Zalen (22)

 » Discotheek (23)

 » Casino (24)

• Relaxeren

 » Plein (25)

 » Park (26)

 » Welness (27)

• Cultuur en creatief

 » museum (28)

 » Kunst (29)

 » Workshops (30)

• Winkelcentrum

 » Winkels (31)

 » Restaurants (32)

 » Brasseries (33)

• Verblijf

 » Hotels / wonen(34)



Recreatie in de buurt van de haven

Rond de haven zijn reeds enkele activitei-
ten. Aan de zwaaikom hebben we de ka-
jakverhuur en waterpolo. Ten noorden van 
de haven hebben we het stedelijk sport-
stadium en het stadion van Rodenbach.

Dankzij de nieuwe, groene assen voor de 
zwakke weggebruikers, worden deze acti-
viteiten samen met de haven van Roesela-
re tot één netwerk gemaakt van sport en 
animatie. 

Recreatie in de haven

De haven moet een plaats worden die 
mooi oogt en gezellig is, maar ook een 
plaats vol leven en activiteit. Denken we 
hierbij om voor ieder wat wils te voorzien 
komen we terecht bij: sport, cultuur, ont-
spanning.

Hiervoor voorzien we voornamelijk het 
zuidelijke centrale deel van de haven voor 
sport en animatie. Hierbij hebben we bij-
voorbeeld: een sporthal, fitness, squash, 
muurklimmen, bowling met pool, voetbal, 
basketbal, tennis,...

Er wordt een subtropisch zwembad voor-
zien in een reeds bestaand gebouw, dit 
gebouw kan mits aanpassingen helemaal 
omgebouwd worden tot een volledig  in-
gericht zwembad.

Gekoppeld aan alle sporten ligt centraal 
in de haven een kids indoor speelpark met 
een buitenspeelpark er vlak naast. Hier-
door hebben kinderen uren plezier. Bo-
vendien is er bij slecht weer ook een game 
room, deze voorziet spellen voor jong en 
oud zodat niemand zich hoeft te vervelen 
bij slecht weer.

Toch meer voor de echte uitdagingen? 
Dan kunt u zeker terecht bij het Adventure 

parcours en het indoor muurklimmen. Of 
toch maar even gaan lasershooten? 

Dankzij het zeer ruime aanbod aan sport 
en animatie is er voor zowel jong als oud 
een waaier aan activiteiten in de haven.



Cultuur in de haven

Bent U geen fervent sporter? Dan is wat 
cultuur misschien iets voor U. Er is een 
modern museum aanwezig vlak bij de Bru-
anebrug. Kom gerust wat kunst en sfeer 
opnsuiven.

Misschien zetten enkele creatieve work-
shops jou wel aan tot meer en maken de 
artiest in jou wakker.

Uitgaan in Roeselare

Uiteraard kunnen er naast sport, animatie 
en cultuur ook dingen georganiseerd wor-
den. 

Op vraag van Roeselare naar meer plaat-
sen om dingen te organiseren, komen er: 
een discotheek, casino, verhuurbare zalen 
en een multifunctioneel plein.

Hierdoor kunnen tal van dingen georga-
niseerd worden zoals: feestjes, recepties, 
evenementen, festivals,markten,...

Bij het multifunctioneel plein zijn er sani-
taire voorzieningen en cathering aanwezig 
voor alle evenementen.

Relaxeren in Roeselare

Bij al dat sporten, cultuur en feesten 
hoort uiteraard nog relaxeren. Hiervoor 
zijn uitgebreide faciliteiten voorzien. Hier-
bij denken we aan: Sauna, jacuzzi, massa-
ge, Turks stoombad, infraroodcabines... en 
zo veel meer. 

Deze zijn te vinden in de hotels en het 
subtropisch zwembad.

Bent U aan wat onspanning toe, maar U 
wil niet naar de welness? Er zijn nog andere 
mogelijkheden... Er kan rustig gewandeld 
worden in de parken, kuieren aan het wa-

ter op de kop van de haven, of wat genie-
ten van de zon en water met een drankje 
bij de gezellige restaurants en brasseries.

Dankzij deze vele mogelijkheden tot ont-
spanning komt U na een bezoek aan de 
haven zeker tot rust en vol energie terug.



Verblijf

Uiteraard is het niet aangenaam om van 
deze fantastische plek te vertrekken, daar-
om is er een groot aanbod aan verblijf 
voorzien.

De Hanekop wordt samen met Quartes 
omgebouwd tot volledige luxueuze hotels 
en woningen. Deze worden uitgerust met 
balkons, veel beglazing en groendaken. 

De grote mate aan balkons en beglazing  
dienen om het maximaal aan contact met 
de omgeving en de haven te verzekeren.

De daken van de Hanekop en Quartes wor-
den met elkaar verbonden zodat er één 
groot groendak ontstaat. Op deze groen-
daken kan men ontspannen, met elkaar in 
contact komen, feestjes organiseren… 

Een nieuw gebouw vormt zich tussen Os-
tyn en de Brabander. Dit worden 3 grote 

torens met voornamelijk: Beton, glas, bal-
kons en groendaken. De 3 torens staan 
onderling in contact met elkaar via de ge-
meenschappelijke groendaken.

Dit gebouw, de T(h)ree Towers, zal als eye-
catcher pronken in de haven. Het zal het 
grootste en hoogste gebouw worden en 
zal volledig in groen omhuld zijn. Men kan 
van mooie zichten genieten vanop de ge-
meenschappelijke groendaken en er heer-
lijk vertoeven als ontspanning.

Bereikbaarheid en omgeving

De bereikbaarheid van de haven is zeer 
makkelijk. De haven is van alle kanten toe-
gankelijk met die fiets en te voet via de 
speciaal aangelegde groene zones.

Met de auto kan U eenvoudig van het cen-
trum, autostrade of andere invalswegen 
de haven bereiken.

Als autobestuurder kunt U makkelijk par-
keren in de parkeertorens aan de kop van 
de vaart en aan de Bruanebrug.

Bij de parkeertorens is tevens het verhuur 
van fietsen voorzien. Zo kunt U zonder 
problemen de haven en de omgeving van 
Roeselare doorkruisen.

Wilt U snel van de ene activiteit naar de 
andere activiteit in de haven, of u bent 
slecht te been? Maak zeker gebruik van de 
shutlledienst.

Ook is de haven van buiten Roeselare zeer 
makkelijk te bereiken via het openbaar 
vervoer. De haven ligt namelijk op slechts 
enkele honderd meter van het station van 
Roeselare.

Ook zijn er rond de haven bushaltes voor-
zien.



Winkels/ horeca

Centraal in de haven wordt een nieuw-
bouw opgericht. In dit gebouw zal een 
winkelcentrum plaatsvinden met bijhoren-
de horeca. 

Hier kan men een dagje komen shoppen 
en genieten van een lekkere maaltijd of 
een fris drankje.

Misschien wel even heerlijk dineren of een 
belangrijke zakenlunch? Dit kan zeker in 
het zeer moderne klasse restaurant aan 
het water. Dit restaurant is verlaagd tot 
het niveau van het water zodat er maxi-
maal contact is met de haven. 

Werk

Natuurlijk heeft het wegnemen van de in-
dustrie grote gevolgen voor jobs in Roese-
lare. Voor de bedrijven die de deuren slui-
ten en verderop de haven gaan werken is 
er geen probleem, hun werknemers gaan 
mee met het bedrijf in een vernieuwde 
omgeving.

Voor anderen is er ook een oplossing, er 
worden namelijk zeer veel nieuwe jobs ge-
creëerd in deze vernieuwde haven.

Onder andere:

 » Winkels

 » Restaurant, tearoom

 » Hotels

 » Schoonmaak

 » Onderhoud

 » Instructeurs

 » Leraren

 » Uitbaters

 » Beveiliging (dag en nacht)

 » Technische dienst

 » Transport

 » …

Voor al deze functies zijn mensen nodig, 
dus worden nieuwe jobs gemaakt bij het 
vormen van de nieuwe haven.

Energie

Een groene haven betekent natuurlijk ook 
groene energie. Alle gebouwen en facilitei-
ten worden met behulp van wind- en zon-
ne-energie aangedreven.

Naast de A17 is een Windmolenpark voor-
zien waar groene energie mee opgewekt 
kan worden.

In de beglazing van de gebouwen worden 
zonnepanelen verwerkt die de haven van 
groene energie voorzien.



Masterplan

Als laatste krijgt U nog een samenvatting 
bij het masterplan.

• Er werd gezorgd voor een aangename 
haven zonder grijze, verouderde en ge-
vaarlijke industrie.

• De haven werd omgevormd tot een 
oase van groen met rustgevende groe-
ne parken.

• Vele groenassen voor de zwakke weg-
gebruiker die ervoor zorgen dat er een 
veilig netwerk ontstaat.

• Een gigantische waaier aan: sport en 
spel, recreatie, cultuur, uitgaan, hore-
ca...

• Voor iedereen, zowel jong als oud is er 
wel iets te doen.

• Een nieuw groot aanbod aan jobs in 
Roeselare.

• De beschamende haven werd omge-
vormd tot toeristische trekpleister.

• Grote mogelijkheid tot verblijf en over-
nachtingen.

• Een plaats waar men vergeet dat men 
in de stad is.

• Nieuwe ruimtes om evenementen en 
feesten te organiseren.

• Zeer makkelijk te bereiken:

 » Te voet of met de fi ets

 » Met de auto

 » Openbaar vervoer

• De kleine ring is gesloten en heeft een 
vlotte en veilige verbinding.

Kortom de haven van Roeselare zoals U 
hem nog nooit zag. Volledig gehuld in een 
groen jasje boordevol activiteiten die ie-
dereen kan plezieren.
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