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Beste inwoner,
bezoeker
In Sint-Amands stroomt één van
de mooiste Scheldebochten. Het
is een woonkern waar inwoners
en toeristen graag vertoeven.
Daarom willen we deze trekpleister
nog beter inrichten met aandacht
voor ontmoeting, beleving,
natuur, cultuur, erfgoed, horeca,
evenementen, mobiliteit, …

1

Hiervoor maakte de gemeente
Puurs-Sint-Amands een
Masterplan op. Dat is een
algemene visie op een groot
gebied en is de basis voor
concrete projecten. Het masterplan
draagt de naam ‘Echo’s van de
Schelde’. De Schelde vormt de
leidraad, maar ook de zones
errond – de echo’s –
zijn belangrijk.
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Trek op
verkenning

Het masterplan draait rond
vier ruimtelijke structuren.
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Scheldekaai

De kaai wordt een centrale
publieksruimte met onder
meer een Scheldebalkon,
park, belevingscentrum,
Verhaerensite en horecazaken.

3

Dorpsroutes

De Schelde- en landkaai worden
verbonden door charmante
dorpsroutes. Dat zijn
zes verbindingen met extra
comfort voor de trage weggebruiker. Op de routes passeer
je ook langs gemeentelijke
voorzieningen die we bundelen
op ‘sites’, zoals de sportsite.
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Scheldeboorden

De groene boorden langs de
Schelde zullen landbouw, natuur,
recreatie en erfgoed combineren.
Je kunt er kuieren op paadjes die
je rechtstreeks naar de Scheldedijk
voeren en uitblazen op aangelegde
rustpunten.

Wil je met eigen ogen zien waar de
verschillende projecten precies tot stand
zullen komen? Dat kan! Volg de wandeling
van ongeveer 7 km doorheen Sint-Amands:
borden onderweg geven je meer uitleg.
Je kan dit traject ook met de fiets doen.
Enkel het verbindingsstukje langs het
Molenmuseum is onverhard.
Op www.puurs-sint-amands.be/
echosvandeschelde vind je alle info over
het masterplan.
De vorderingen van de projecten kun je
volgen via onze communicatiekanalen –
denk aan het infomagazine PSSST, de
digitale nieuwsbrief en onze sociale media.
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Landkaai

De oude spoorlijn Puurs-Dendermonde
wordt een duurzame mobiliteitsas die
extra aantrekkelijk wordt gemaakt
als snelle fietsverbinding. Én waar
een mobipunt komt met een parking,
fietsenstalling, halte voor het
openbaar vervoer, ...

Scan en bekijk
het filmpje!

Meer info? www. puurs-sint-amands.be/echosvandeschelde

