
ISA-site wordt woon-, werk- en winkeloase
De Zusters van Deftinge kwamen naar Temse in 1844. Zij waren de grond-
leggers van een onderwijsinstelling, die tienduizenden leerlingen vormde, 
166 jaar stand hield en naast een schoolcomplex ook een omvangrijk 
klooster omvatte. In 2010 werden beide gebouwen verlaten. Interwaas is 
nu eigenaar. Wat komt er in de plaats van de school en het klooster op een 
oppervlakte van 8.716 m2?

Vele jaren was de as Kasteelstraat het commerciële zwaartepunt, maar ge-
leidelijk heeft het epicentrum zich naar de Kouterstraat verlegd. Het aanpa-
lende kruispunt met de Gasthuis/Akkerstraat ondergaat de komende jaren 
een metamorfose:
- wzc De Reiger wordt gesloopt en in 3 fazen vervangen door een nieuw-

bouw met 150 bedden en 4 kamers voor kortverblijf + ondergrondse 
parking. Start: midden dit jaar 

- het ziekenhuis wordt gesloopt en vervangen door een nieuwbouw met 50 
assistentiewoningen, 6 woongelegenheden voor personen met ‘n beper-
king en ‘n polikliniek. Start: 2021

- de ISA-site krijgt een totale herbestemming 

In 2012 kocht Interwaas, waarvan Temse deel uitmaakt, de ISA-site. Sinds-
dien hebben talrijke vergaderingen plaatsgevonden, o.a. met het gemeente- 
en OCMW-bestuur, Woonanker, AZ Nikolaas, UNIZO en vele anderen. Er 
werd een marktonderzoek gevoerd naar interesse bij de handelaars, ontwik-
kelaars, vrije beroepen en de paramedische sector. Dat alles is uitgemond in 
een Masterplan: het bevat de krachtlijnen van de herbestemming en wordt 
verwerkt in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Het plan heeft als doel om van de site een aantrekkelijke woon-, werk- en 
winkeloase te maken, met betaalbare huisvesting voor verschillende doel-
groepen in een groene omgeving. 

De gemeente gaf de volgende aandachtspunten mee met Interwaas: 
- kindvriendelijk 
- opwaardering van het handelslint  
- relatie met de OCMW-zorgsite  
- evenwichtige bewonersmix 
- behoud van de kloostergevel en de kapel 

Gezien de ligging van het project t.o.v. de OCMW-zorgsite en het kernwin-
kelgebied is een kwalitatieve publieke ruimte essentieel. 

Het Masterplan schuift de volgende waarden naar voor: 
- groene ademruimte voor het centrum 
- doorgankelijk voor fietsers en voetgangers 
- ontmoetingsplek voor iedereen 
- voorzien in woningen, winkels, vrije beroepen, publieke functies en kinder-

dagverblijf 
- aandacht voor groen, water, natuurlijke wateropvang en architectuur  
- ondergrondse parking 
- wonen: ca. 90 woningen, waarvan 10% sociale koop, 5 % voor mensen 

met een beperking, 20 % bescheiden koopwoningen, 65 % marktcon-
forme woningen

- handel of andere publieke functie (gelijkvloers): 1.000 tot 1.500 m² 

De lopende mobiliteitsstudie is deze zomer rond. 

De herbestemming maakt deel uit van een ruimer kader, dat ook de OCMW-
site, de as P. Boelstraat-G. Gezelleplaats, Akker/Gasthuisstraat en op termijn 
de omgeving omvat. De renovatie van het centrum is een absolute prioriteit 
voor de toekomst. 

De voormelde stedenbouwkundige ingrepen vormen ook een belangrijke 
hefboom voor een vernieuwde winkelkern, waar de shoppende klant en de 
zwakke weggebruiker alle aandacht verdienen. Extra publieke ruimte dringt 
zich op, o.a. voor de uitbreiding van de parkeergelegenheid. 

Luc De Ryck
AC De Zaat Temse 
tel 03 710 12 52

burgemeester@temse.be

Woensdag 23 mei 2018

6 juli 2012. Interwaas koopt de ISA-site. V.l.n.r. Rik Daelman 
(voorzitter), Godelieve De Wulf (algemene overste congre-
gatie Zusters van Deftinge), Willy Verstichel (hoofd dienst 
Gebouwen bisdom Gent), Bart Casier (directeur Interwaas), 
Mia Geerits (voormalige congregatieoverste, destijds in Temse
gekend als Zuster Geertrui) en burgemeester Luc De Ryck (lid 
directiecomité Interwaas).


