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Samen op weg naar 

een aangename 

stationsomgeving

“

”

VERTREKPUNT
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De nota vormt het vervolg van de workshop die
plaatsvond op 17 december 2018.

Deze bundel verwerkt de resultaten van de
workshop en bepaalt de kernwaarden aan de
hand van waarden en suggesties. Het zijn de
belangrijkste waarden en suggesties waar de
buurt voor staat en hoe de buurt de
stationsomgeving graag ziet evolueren.

Plaats je INWONER 
eerst

Geef CREATIVITEIT 
alle ruimte

Verbind creativiteit 
met RATIONALITEIT

Participatie en co-
creatie gaan uit van de 

behoeften van de 
burger. De kunst is deze 
behoeften te ontdekken 

en goed te begrijpen.
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De workshop werd opgebouwd rond 3 centrale vragen. De
hierna volgende tekst beantwoordt deze vragen.



Centralisatie school

Visie erfgoed is noodzakelijk

Hoe kunnen we dit hoofdzakelijk groen gebied groen 
houden en de publieke beleefbaarheid vergroten?#1

Op deze eerste vraag was er eigenlijk een sterke
consensus doorheen de participanten. De
bestaande groene kwaliteiten van het gebied
worden zeer gewaardeerd en het behoud van dit
groene karakter is belangrijk. De toegankelijkheid
en doorwaadbaarheid kan ook nog verbeterd
worden. Zo kan een echt netwerk van trage wegen
ontstaan.

Onder meer door de aanwezigheid van de scholen,
dient ingezet te worden op de voorzieningen voor
zwakke weggebruikers. Fietsers en voetgangers
moeten voorrang krijgen. De verkeersinrichting
moet deze voorrang uitstralen. Gescheiden fiets-
en voetpaden lijken daarom aangewezen.
Veiligheid is cruciaal. Kinderen kunnen eventueel
onder begeleiding (en gezamenlijk) naar school
gebracht worden. De dominante aanwezigheid van
de auto moet gereduceerd worden.

Het afwikkelen van parkeerdruk op het publiek
domein is storend en dient te worden vermeden.
Er wordt verwacht van de grondeigenaars hun
parkeernoden op eigen terrein op te vangen. Op
deze manier vermindert de parkeerdruk op de
publieke ruimte aanzienlijk en is de veiligheid ook
meer gegarandeerd. Deze maatregel geldt zowel
voor de school- en Wivina-site, maar ook voor alle
toekomstige ontwikkelingen (Royer, Schietse,
fietsGEN en stationsondertunneling) dienen hier
rekening mee te houden. Hiervoor moet creatief
omgegaan worden met het parkeren. Enkele
suggesties zijn onder andere ondergronds
parkeren, gedeeld parkeren of tijdelijk parkeren
(speelplaats).

Knooppunten-netwerk

Oplossen parkeerproblematiek

Nieuw wegprofiel
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Verdichtingsmogelijkheden / compact 
woongebied aanbieden.

#2 Hoe kunnen we de directe omgeving verdichten tot een 
multifunctionele aangename woon- en leefomgeving?

Over het algemeen voelt verdichting bedreigend
aan. De termen verdichting en multifunctioneel
ruimtegebruik doen bij de participanten vragen
rijzen. Er wordt gevreesd dat de stationsomgeving
te stedelijk en/of onleefbaar zou worden. Hoge
woontorens met een hoge woonconcentratie en
zeer stedelijke invullingen zijn uit den boze. Schaal,
esthetiek en lokale inpassing zijn belangrijke
parameters. Tegelijkertijd is er ook begrip voor de
verdichtingsvraag aan een stationsomgeving.
Verdichting is niet alleen wonen, maar ook het
combineren van verschillende functies. Bestaande
lokale functies zoals de frituur, horeca, bakker,…
worden als waardevol beschouwd door de
omgeving en worden liefst behouden, zelfs
versterkt. Lokale winkels genieten de voorkeur
boven grote ketens.

Voor het stationsgebouw zelf zijn verschillende
strekkingen. Het merendeel van de participanten
wil dit gebouw behouden en herbestemmen. Een
ander deel is het gebouw minder genegen. Er is wel
consensus dat het studiegebied ‘stationsomgeving’
moet uitgebreid worden met het driehoekig gebied
tussen de Lange Haagstraat en Stationsstraat. Er
kwamen al enkele vragen, maar ook nuttige
suggesties rond dit gebied.
Er wordt gevraagd het openbare domein zoveel
mogelijk te vrijwaren van parkeerruimte.
Toekomstige woon- en winkelontwikkelingen
moeten zelf voorzien in hun parkeerbehoeften.
De stationsparking in het noorden, die (deels)
verdwijnt door het GEN, moet een waardige
vervanging kennen. Creatief en vernieuwd omgaan
met mobiliteitsnoden is dus sterk van belang.

Nastreven van een hoge voorzieningengraad:
Winkel- en Retail functies, multifunctionaliteit, …

Creëren van een stationsplein als bindmiddel tussen 
dorpsdelen.

Suggesties voor (ondergronds) parkeren
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Behoud gelijkgrondse kruising

Verfraaiing bestaande infrastructuur

Toename wachtrijen bij sluiting 
spooroverweg?

Ondertunneling Stationsstraat

Verbreden tunnel Wolsemstraat Verbinding voor fietsers en 
voetgangers

Creëren van een stationsplein

Stationsstraat afsluiten voor 
mechanisch verkeer

Drop off zone

#3 Hoe kunnen we een veiligere spoorwegkruising realiseren?

Over de drie besproken scenario’s voor een veilige
spoorwegkruising waren de meningen
uiteenlopend. Voor elk scenario worden voor- of
nadelen geformuleerd. Er zijn evenwel een aantal
elementen waarover een algemene consensus is bij
de participanten. Dit gaat vooral over het
veiligheidsvoordeel van een ongelijkvloerse kruising
en het feit dat de veiligheid binnen een tunnel
moet gegarandeerd worden voor de zwakke
weggebruikers. Participanten geven aan dat bij een
eventuele ondertunneling de zwakke
weggebruikers best gescheiden wordt van
gemotoriseerd verkeer.

Een stationsplein is een interessant en waardevol
ontwerpelement voor de stationsomgeving. Dit is
tevens combineerbaar met een tunnel. Een (brede)
ondertunneling ter hoogte van de huidige
Stationsstraat wordt mogelijks bemoeilijkt door de
bestaande hoofdleiding van de waterdistributie.
Een voetgangersondertunneling lijkt wel haalbaar
omwille van zijn beperkte breedte.

De diverse feedback toont wel aan dat een
combinatie tussen verschillende scenario’s of zelfs
een geheel nieuw scenario mogelijk kan zijn.
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It’s not hard to make 

decisions when you

know what your

values are.

“

”
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In dit deel worden de vragen en antwoorden omgezet in
waarden en suggesties. Het zijn de belangrijkste waarden en
suggesties waar de buurt voor staat en waar ze naartoe wil.
Er worden 5 kernpunten weerhouden die sturend zijn voor
de verder ontwikkeling van de stationsomgeving.

VERWERKEN

Roy E. Disney



DANKZIJ JUISTE 
GRENZEN HEB JE 

RUIMTE.

EEN KEUZE VOOR 
EEN ALTERNATIEVE 

ROUTE.

ENKEL DOOR TE 
STOPPEN ZULLEN WE 
BLIJVEN BEWEGEN.

NIET BOUWEN
OM TE BOUWEN

EEN DUIDELIJKE 
WENS VOOR EEN 

GRENS.

#1
#2

#3
#4

#5
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Tijdens de participatieavond kwamen suggesties en vragen
over de aangeduide zones. Deze zones waren
oorspronkelijk niet mee opgenomen binnen het
projectgebied van de stationsomgeving.

Het zijn interessante gebieden omwille van hun nabijheid
tot het station.

De veranderingen die de stationsomgeving zal ondergaan
zorgt voor mogelijkheden voor deze gebieden. Het
opnemen van deze zones binnen de contouren van dit
planningsproces probeert de contouren van het mogelijke
programma en de inrichting vast te leggen.

DANKZIJ JUISTE 
GRENZEN HEB JE 
RUIMTE.#1
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Tijdens de participatie werd gewezen op de aanwezigheid
van een hoofdleiding van de waterleiding. Dit blijkt
inderdaad het geval te zijn en zorgt voor belangrijke
technisch-financiële implicaties.

De participanten onderschrijven het veiligheidsvoordeel van
een ongelijkgrondse kruising. Dit is zeker het geval voor de
zwakke weggebruiker. Er wordt specifiek verwezen naar de
klassen die de spoorlijn moeten kruisen.

De voorkeur gaat uit naar een duidelijke scheiding tussen
gemotoriseerd en zacht verkeer.

Hoewel het in deze fase nog te vroeg is een definitieve
keuze te maken, zal het komende planningsproces als
basisscenario uitgaan van een ontdubbelde ondertunneling.
Het mechanisch verkeer verloopt via een verbreding van de
Wolsemtunnel. Het zacht verkeer verloopt via een
ondertunneling ter hoogte van de Stationsstraat.

Netwerk zacht verkeer

Netwerk mechanisch verkeer

Ondertunneling zacht verkeer

Ondertunneling mechanisch verkeer

EEN KEUZE VOOR 
EEN ALTERNATIEVE 
ROUTE.#2



B. Waterleiding als bepalende factor

STATIONSSTRAAT

WOLSEMSTRAATSTATIONSSTRAAT
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A. Niet door éénzelfde tunnel
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ENKEL DOOR TE 
STOPPEN ZULLEN WE 
BLIJVEN BEWEGEN.#3

Om de verkeersleefbaarheid van de stationsomgeving in de
toekomst te garanderen moet op een open, innoverende
manier gedacht worden over mobiliteit. Vernieuwend
mobiliteitsdenken zal een mentaliteitswijziging vragen bij
alle betrokken partijen (de overheid, de bewoners, de
architecten, de ontwikkelaars,...) STOP-PRINCIPE

ALTERNATIEVEN

ZUINIG
RUIMTEGEBRUIK

TRAGE WEGEN

PUBLIEKE en INDIVIDUELE
PARKEER-BEHOEFTE



Naast het centraal stellen van de zwakke weggebruiker
moeten de alternatieven van de auto aanmoedigd worden.
Alternatieve mogelijkheden zijn:

• Autodelen
• Blue bike
• Carpool
• Fietsherstelpunt

• Laadpunten
• Autoluwe stationsbuurt
• Cambio

Door het toepassen van het STOP-principe als
ontwerpmethodologie kunnen we een mentaliteitswijziging
stimuleren.

Het STOP-principe gaat uit van een hiërarchie in de
verkeersstromen waarbij de prioriteit eerst naar Stappen,
dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan
pas naar Personenwagens gaat.

Elke nieuwe ontwikkeling
toont aan hoe ze omgaan met
de stappers, trappers, het
openbaar vervoer en de

personenwagens. Er wordt aangetoond wat de ontwikkeling
als meerwaarde biedt voor zijn omgeving.

Het toepassen van deze ontwerpmethodologie heeft een
gevolg voor de inrichting van het publieke, semi-publieke en
private domein en het organiseren van de verkeersstromen.
De zwakke weggebruiker (Stappers en Trappers) krijgt een
prominente plaats in het straatbeeld.
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STOP-Principe

Stimuleren van alternatieve mogelijkheden



Zuidelijke 
berm

Spoorbedding
Noordelijk perron fietsGEN

Parkeren deels onder GEN 
+ aan overzijde rijweg

Groenscherm
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Een netwerk van trage wegen

Er wordt ingezet op het organiseren van een netwerk van
trage wegen. Dit door het doorwaadbaar maken van het
plangebied. Door domeinen met elkaar te koppelen voor de
trage weggebruiker, wordt de trage weggebruiker zo weinig
mogelijk geconfronteerd met het mechanisch verkeer en
kan deze op een veilige manier het gebied doorkruisen of er
vertoeven.

Half-ondergronds parkeren onder fietsnetwerk.
Hoogteverschillen vanaf Wolsemstraat gebruiken ten
voordele van “verdichting” van functies. In toekomst zonder
auto’s heeft deze ruimte ook opportuniteiten voor nieuwe
functies.

Zuinig ruimtegebruik
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Individuele parkeerbehoeften

Er bestaat reeds een grote parkeerdruk binnen de
stationsomgeving. Deze druk strekt zich uit tot de
nabijgelegen woonwijken.

Bij nieuwe ontwikkelingen/initiatieven mag het openbaar
domein niet aangesneden worden als oplossing voor de
eigen parkeerbehoefte.

Nieuwe ontwikkelingen dienen hun parkeerbehoefte op
eigen terrein op te lossen. Dit kan zowel boven- als
ondergronds.

Publieke parkeerbehoeften

De parkeerdruk in de stationsomgeving ligt hoog.
Bovendien zal door de komst van het fietsGEN (een deel)
van de huidige stationsparking verdwijnen.

Daarom moet in het projectgebied op een slimme manier
omgegaan worden met de parkeerproblematiek.

Zoals we reeds formuleerden, lossen nieuwe
ontwikkelingen hun parkeerbehoeften op eigen terrein op.

Daarnaast moeten we op een creatieve manier omgaan met
publieke parkeerplaatsen. Daarbij denken we aan dubbel
gebruik van parkeerplaatsen, efficiënt ruimtegebruik en het
parkeren “onder” het fietsGEN. (zie doorsnedes).
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Afbakenen verdichtingszone

Rond het station wordt een beperkte verdichtingszone
afgebakend.

Deze zone is geschikt voor zowel een hogere concentratie
aan functies als voor het ontwikkelen van woonvormen met
een gepaste densiteit.

De nieuwe ontwikkelingen moeten primair lokale noden
vervullen, verkeersleefbaar zijn, een gepast schaalniveau
hebben en met een passende esthetische invulling
gerealiseerd worden. De zone wordt beperkt rond het
station. De rest van het plangebied kan zich ontwikkelen
volgens de bestaande mogelijkheden.

NIET BOUWEN
OM TE BOUWEN#4
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Rond het station wordt ruimte gemaakt voor het
opwaarderen van lokale functies. Het stationsgebouw
kan een nieuwe bestemming krijgen (fietsenmaker,
fietsenverhuur, laadpunt, start wandelpunten,
krantenwinkel, postpunt, overdekte wachtruimte,
koffiehuis, beveiligde staplaats voor (elektrische)
fietsen, …)

Het opwaarderen van lokale functies gebeurt steeds op
maat van de stationsomgeving. Er wordt nagegaan wat
de buurt aankan en hieraan worden nieuwe
ontwikkelingen gekoppeld, niet omgekeerd.

PARTICIPATIEVE UITGANGSPUNTEN

Lokale functies opwaarderen
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Stationsplein(en)

Het maken van autoluwe stationspleinen vormt een sterke
binding tussen het station en haar directe omgeving. Zij kan
hierbij nieuwe functies aanbieden (verblijven, doorkruisen,
…)
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Maximaal ruimtebeslag

Om de dynamiek te plafonneren wordt een maximaal
ruimtebeslag vastgelegd. Ruimtebeslag is de maximale
ruimte ingenomen door gebouwen en verhardingen.

Zone A ‘Don Bosco’

Voor deze zone is het idee van één gezamenlijke lagere
schoolcampus bestaanbaar op voorwaarde dat er een
maximaal ruimtebeslag wordt vastgelegd. Hierdoor kan het
gevraagde programma (samenvoegen van de drie
bestaande schoolsite tot één enkele) in de toekomst niet
verder worden verhoogd.

Zone B ‘Wivina’

Toekomstige ontwikkelingen voor deze zone kunnen niet
leiden tot een toename van het bestaande ruimtebeslag.

Behoud doorgroend karakter

Het groene karakter van de stationsomgeving is een
belangrijke omgevingskwaliteit die behouden dient te
blijven.

Het groen zorgt voor lucht, natuur en zuurstof voor de
volledige stationsomgeving. Toekomstige ontwikkelingen
van bestaande gebouwen en verhardingen dienen dit te
respecteren. De groengebieden worden publiek
toegankelijk gemaakt en een netwerk van trage wegen
ontstaat.

EEN DUIDELIJKE 
WENS VOOR EEN 
GRENS.#5

A B



in opdracht van


