
ZORG DRAGEN VOOR 

MENSEN,
RUIMTE en 
GEBOUWEN

D
IL

B
EE

K
st

at
io

n
so

m
ge

vi
n

g
st

ar
tn

o
ta

 -
n

o
ve

m
b

er
 2

0
1

8

INFORMATIENOTA

1 december 2018



Eerst leven, vervolgens ruimte en ten slotte 

bebouwing; het vormt een universele 

randvoorwaarde voor planningsprocessen 

in de 21ste eeuw.

We verwijzen inleidend naar het boek ‘Steden
voor mensen’ van Jan Gehl. Jan Gehl is architect
en stichter van Gehl Architects. Hij is professor
en onderzoeker aan The Royal Danish Academy
of Fine Arts, School of Architecture.

We vonden vooral zijn vijfde hoofdstuk “Leven,
ruimte, gebouwen - in die volgorde” zeer
inspirerend voor deze site. Het ontwerpen op
menselijke schaal in al zijn facetten is immers
cruciaal voor het ontwerpen van deze
stationsomgeving.

“

”
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"Steden, dorpen, omgevingen kunnen,
net zoals boeken, gelezen worden. De
straat, het voetpad, het plein en het
park vormen de grammatica: zij zorgen
voor de structuur die omgevingen tot
leven laat komen.

Een menselijke omgeving, met
zorgvuldig ontworpen straten, pleinen
en parken, verschaft genoegen aan
bezoekers, passanten en mensen die er
dagelijks wonen, werken en vertoeven.

Indien gebieden die opnieuw mensen moeten aantrekken, zal er
op een nieuwe en consistente manier moeten gewerkt worden
rond de menselijke schaal. Het werken op deze schaal behoort
tot de moeilijkste en gevoeligste stedenbouwkundige
disciplines.

De traditionele volgorde in een (her)ontwikkelingsproces
verleent eerst prioriteit aan de gebouwen, vervolgens de ruimte
en (misschien) een beetje leven.

Werken op een menselijke dimensie vereist een
voorkeursbehandeling voor leven en ruimte. Deze methode
behelst voorbereidingswerk dat het karakter en de omvang van
het verwachte leven in het gebied bepaalt.

Vervolgens worden er programma’s uitgestippeld voor de
stedelijke ruimte en structuur, gebaseerd op gewenste (wandel-
en fiets)verbindingen. Eenmaal de stedelijke ruimten en
verbindingen uitgetekend zijn, kan de bebouwing zodanig
worden ingepland dat er een optimale co-existentie ontstaat
tussen leven, ruimte en bebouwing.

De ontwerpmethode die specifiek focust op leven en ruimte,
speelt een even belangrijke rol bij het verbeteren van de
bestaande gebieden. Het menselijk landschap werd vaak
jarenlang verwaarloosd. Het stadsleven heeft moeten wijken
voor gebouwen. In bestaande stedelijke gebieden is het
bestuderen van het actuele stadsleven een evident
uitgangspunt, waarna deze informatie kan gebruikt worden bij
het uitstippelen van reanimatie- en versterkingsstrategieën.
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Verduidelijking

15min

6min

Deze nota presenteert de informatienota voor
de stationsomgeving Dilbeek. De nota vormt de
basis voor de geplande workshops.

De stationsomgeving van Dilbeek staat voor
een hele verandering. Een deel van deze
veranderingen zijn onderdeel van reeds beslist
beleid, terwijl een groot deel bestaat uit diverse
wensen van betrokken actoren in de
stationsomgeving. Hierin werd het al snel
duidelijk dat de stationsomgeving meer dan
louter een stophalte voor treinreizigers en als
omgeving een enorm potentieel heeft. Juist
daarom wordt ook de ruimere omgeving rond
het station van Dilbeek onderzocht.

Het doel is om op termijn een duidelijk leesbare
nederzettingsstructuur te creëren, waarbij de
nog aanwezige beschikbare ruimte rationeel
wordt benut. Een onderbouwde en globale
toekomstvisie is daarbij wel noodzakelijk.
Anders wordt het een ad-hoc allegaartje van
functies en losse gebouwen. Als de
stationsbuurt een coherente, duidelijke,
aangename omgeving wil worden, zullen
bestaande en nieuwe dynamieken/synergiën
op elkaar moeten worden afgestemd. Gezien
de grote hoeveelheid veranderingen is het
creëren van een goede structuur en planning
hiervoor noodzakelijk. De stationsomgeving
moet immers een plek worden die meerwaarde
genereert voor elke Dilbekenaar.

INFORMATIENOTA 1/12/18



VANDAAG

Vandaag bestaat de stationsomgeving niet enkel uit het
station zelf maar bestaat ze uit verschillende gebieden met
elk hun eigen individuele problemen. Deze gebieden zijn
gelegen in de directe invloedssfeer van het station van
Dilbeek en hebben een groot belang bij de herontwikkeling
van de stationsomgeving.

De som van de verschillende projecten, samen met de
directe stationsomgeving, heeft ervoor gezorgd dat het kader
van het RUP zich binnen deze afbakening zal afspelen.
Afhankelijk van de gekozen richting kan deze afbakening nog
wijzigen.

You cannot escape 

the responsibility of 

tomorrow by

evading it today.

“

”Abraham Lincoln
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#Afbakening
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De stationsomgeving wordt oost-west in
hiërarchische orde doorkruist door spoorlijn 50
(Brussel – Gent) en door de Dansaertlaan richting
Groot-Bijgaarden. De Wolsemstraat is een lokale weg.
In noord-zuidelijke richting wordt het gebied
doorsneden door de Stationsstraat en de Hendrik
Placestraat.

#Omgevingscontext

In het verlengde van het natuurgebied de
Wolfsputten vormen de vijvers Kloosterkouterweg en
voormalige Kloostertuin Wivina een groene
dooradering van het stationsweefsel. Deze gebieden
liggen in en rond de Steenvoortbeekvallei.

In de directe stationsomgeving zijn vooral handel,
bedrijvigheid en schoolgemeenschappen te vinden.
Het ontbreken van wonen als functie valt daarbij sterk
op. Er zijn wel een aantal deelruimtes terug te vinden:
(1a) Don Bosco, (1b) Wivina-site, (2a) Royer, (2b)
Odisee, (2c) Station, (2d) Schietse en Politie.

1a
1b

2a 2b
2d2c

Lineaire verbindingen Groene ader Deelruimtes



VAN TOEPASSING

Er wordt een gebiedsgerichte analyse uitgevoerd die een zo
volledig mogelijke opsomming van de juridische en
planologische context geeft. De analyse wordt aangevuld met
de reeds geformuleerde visie van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan (GRS).

You can not stop 

the waves, but you

can learn to surf.
“

”Jon Kabat-Zinn



#Juridische context
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GEWESTPLAN

Binnen het projectgebied zien we
verschillende bestemmingen op het
gewestplan. De omgeving van de vijvers en de
zone richting de Kloosterstraat zijn
opgenomen als parkgebied. De zone zuidelijk
van de Robert Dansaertlaan staat zelfs
opgenomen als natuurgebied. Het gebied
tussen de spoorweg, de Stationsstraat en de
Wolsemstraat staat ingekleurd als gebied voor
ambachtelijke bedrijven/gebied voor kleine en
middelgrote ondernemingen. De zone van de
Dom. Savioschool, Wivina en FamousGrey zijn
geselecteerd als gebieden voor
gemeenschaps- en openbare
nutsvoorzieningen. De zone van Royer is
gelegen in woongebied met landelijk karakter.
De zone van Schietse en de politie zijn
gelegen in woongebied.

INFORMATIENOTA 1/12/18
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BIOLOGISCH WAARDEVOLLE GEBIEDEN

De vijvers van het Sint-Wivinaklooster is opgenomen als biologisch zeer waardevol
gebied in de biologische waarderingskaart versie 2. De omgeving van de vijvers
zijn aangeduid als biologisch waardevol. Deze zone loopt door tot tegen de
spoorweg.

BESCHERMDE STADS- EN DORPSGEZICHTEN

Het Sint-Wivinaklooster is opgenomen op de lijst van beschermde stad- en
dorpsgezichten. De gebouwen en de ommuring van het Sint-Wivinaklooster zijn
geselecteerd als beschermd monument. Het stationsgebouw van Dilbeek is
opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed (hier niet aangeduid op de
kaart).
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#Planologische context GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

In het structuurplan staat aangegeven dat de gemeente de
stationsomgevingen wil opwaarderen. Dit kadert binnen de
principes van TOD (Transit Oriented Development). Dilbeek
wil voornamelijk inzetten op kernversterking en de
ongebreidelde verkavelingen buiten de kernen stopzetten.
Daarom wordt in hoofdzaak ingezet op ontwikkelingen nabij
hoogwaardige mobiliteitsassen zoals de treinstations en de
N8/Itterbeeksebaan.

De stationsomgeving van Dilbeek ligt buiten de kern van
Dilbeek, aan de rand van de Steenvoordbeekvallei. Het
station ligt echter wel in het hart van Wolsem, aangeduid
als een woonkern in het buitengebied. Het is duidelijk dat
de stationsomgeving niet voldoende draagvlak heeft om
nieuwe ontwikkelingen van bovenlokaal karakter te
verantwoorden. Wel wenst Dilbeek de stationsomgeving te
optimaliseren in functie van de woonkern en de
nabijgelegen scholen.De herinrichting mag echter wel
ondersteuning geven aan lokale voorzieningen en de
verdere uitbouw van een ‘centrumsfeer’. Zo zal er de
nodige aandacht naar verkeersveiligheid,
fietsroutenetwerken en de aanwezigheid van voldoende
fietsvoorzieningen gaan. Initiatieven voor de
stationsomgeving mogen tevens niet leiden tot een
verharding van de Steenvoortbeekvallei.

Voor deelgebied Wolsem wenst de gemeente Dilbeek de
mogelijkheid voor de inrichting van seniorenhuisvesting in
de Sint-Wivina abdij te ondersteunen. Dit gebeurt in kader
van het actieplan ‘seniorenhuisvesting’ en een kwalitatief
erfgoedbeleid. De abdij kan ook ruimte bieden aan
omkaderende functies, maar ook alternatieve woonvormen
kunnen onderzocht worden. Extra aansnijding van de open
ruimte in het parkgebied van de Sint-Wivina abdij kan niet
aanvaard worden.



VASTSTAAND

Er wordt een opsomming gemaakt van de informatie die
beslist beleid is. Deze gegevens zijn een vaststaand feit en
worden meegenomen in de globale visie rond de
stationsomgeving.

Krijg eerst de feiten. 

Je kunt ze later 

vervormen
“

”Jon Kabat-Zinn
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FIETS-GEN

Tegen 2025 zal er in de omgeving van Brussel en de
Vlaamse rand een groot fietsnetwerk uitgebouwd zijn.
Het Fiets-GEN (Gewestelijk Expresnetwerk) omvat meer
dan 400 kilometer fietspaden. Door de fietssnelweg zal de
fietser comfortabeler kunnen pendelen naar hun werk of
school. Het voorkeurstracé voor Dilbeek is aan de
noordzijde van de spoorlijn gelegen.

HERAANLEG STRATEN

De R. Dansaertlaan en de Molenberg/Hoogveld wordt
heraangelegd. De straat wordt voorzien van fietspaden.
Op bepaalde segmenten worden parkeervakken voorzien.

De voorrangsregeling op het kruispunt R. Dansaertlaan –
Stationsstraat zal wijzigen, waarbij de Stationsstraat
voorrang krijgt. Ook de kruising van de Molenberg met de
Placestraat wordt herbekeken.

INFORMATIENOTA 1/12/18

Fietssnelweg F2 (Gent-Brussel) Heraanleg R. Dansaertlaan & Molenberg/Hoogveld

Kruispunt met nieuwe voorrangsregels
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Fietssnelweg F2 (Gent-Brussel)

Er wordt een schematisch plan
weergegeven van hoe de
fietssnelweg zich tegenover het
spoor en omgeving kan
verhouden. De exacte niveaus zijn
nog niet bekend.

Principe wegprofiel R. Dansaertlaan Principe wegprofiel Molenberg/Hoogveld



VRAAGSTUKKEN

Er komen heel wat veranderingen op vlak van mobiliteit en
op vlak van de bebouwde ruimte. Sommige van deze
initiatieven kennen hun oorsprong in privé-ontwikkelingen,
andere zijn dan weer publieke ontwikkelingen. Wij willen via
enkele vraagstukken meer duidelijkheid scheppen in deze
veelheid aan plannen en ideeën. Voor veel van deze zones
zijn nog geen concrete beslissingen genomen.

Door plannen naast elkaar te leggen kunnen nieuwe inzichten
of overkoepelende visies ontstaan. Het samenbrengen van
ideeën biedt de mogelijkheid tot nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen de betrokken partijen en
partners.

Wees de 

verandering die je 

in de wereld wil zien 

gebeuren.

“

”Mahatma Gandhi
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#2

#3

#2

#1
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#Vraagstukken

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

#1

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

Hoe kunnen we een veiligere 
spoorwegkruising realiseren?



WIVINA

H. PLACESTRAAT

DON BOSCO

FIETS GEN

#1
VRAAGSTUK

Hoe kunnen
we dit 

hoofdzakelijk 
groen gebied 

groen houden en 
de publieke 

beleefbaarheid 
vergroten?
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DON BOSCO

De infrastructuur van de kleuterschool en
Broederschool is bouwvallig en kampt met een
capaciteitsbeperking. Er wordt daarom een nieuwe
school voorzien die de bestaande basisschool,
gelegen aan de overzijde van de H. Placestraat en ook
de bestaande kleuterschool, gelegen ten zuiden van
de spoorlijn vervangt.

740 lln.

Ophaalpunt

Vergunningsaanvraag nieuwe school

VRAAGSTUK #1

INFORMATIENOTA 1/12/18

De nieuwe school omvat een kleuterschool met 20
klaslokalen en een basisschool met 15 klaslokalen.
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VANDAAG

WENSEN

Bestaande broederschool

Bestaande kleuterschool
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B&B

Toekomstige invulling is nog niet gekend

Geplande zaal voor evenementen (150 à 200 bezoekers)

14 kamers

65 assistentiewoningen met ondergrondse parking

Communicatie- en reclamebureau

B&B
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WIVINA

Famousgrey wenst de kapel verder te renoveren tot
een zaal voor evenementen waar 150 à 200
bezoekers gelijktijdig aanwezig kunnen zijn. Als de
nieuwe schoolsite gerealiseerd is, komt de site van de
Broederschool vrij te staan. De toekomstige invulling
is nog niet gekend. In het Oude Hospitaal zijn
mogelijk plannen voor een B&B.

VRAAGSTUK #1

INFORMATIENOTA 1/12/18
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De La Salle-centrum met kapel

VANDAAG

WENSEN

? 1

?
Broederschool

Pachthof

Woning

2

3 1

2

3
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HENDRIK PLACESTRAAT

Momenteel wordt de Placestraat gecategoriseerd als
lokale ontsluitingsweg. Het idee is dat deze weg een
aangepast wegprofiel krijgt en zo een veilige weg
voor voetgangers en fietsers wordt. Zo is er ook een
betere aansluiting mogelijk met de vernieuwde weg
van Molenberg/Hoogveld, waar tevens gescheiden
fietspaden zijn voorzien.

10,8

11,2

9,7

Beschikbaar wegprofiel (meter)

Gewenste zone veiliger inrichtingsprofiel

VRAAGSTUK #1

INFORMATIENOTA 1/12/18

Gewenst wegprofiel Hendrik Placestraat

Nieuw wegprofiel Molenberg/Hoogveld

In een ideaal scenario zouden de wegprofielen van
Molenberg en de Placestraat zelfs moeiteloos in
elkaar kunnen overlopen. Dit is natuurlijk
afhankelijk van de exacte veranderingen in de
Placestraat.
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VANDAAG

WENSEN



Oplossen parkeerproblematiek

Centralisatie school
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MOGELIJKHEDEN: VRAAGSTUK 1

Knooppunten-netwerk

Visie erfgoed is noodzakelijk

Nieuw wegprofiel



KNOOPPUNTEN-NETWERK

Er wordt gezocht naar het uitbreiden van het
knooppuntennetwerk voor de zachte weggebruiker.
Hierdoor wordt het gebied doorwaadbaar gemaakt en
wordt de aanknoping met het bovenlokaal netwerk (de
fietssnelweg) gemaakt.

Het uitbreiden van het knooppuntennetwerk zorgt ervoor
dat de zachte weggebruiker op een snelle en veilige
manier aan het station en de fietssnelweg kan.

23INFORMATIENOTA 1/12/18

Mogelijkheid: Zachte verbinding tussen vallei en GEN, met link naar de school.

OPLOSSEN PARKEERPROBLEMATIEK

De parkeerproblematiek wordt niet op het openbaar
domein opgelost. De oplossing voor het parkeerprobleem
moet op het privaat eigendom gezocht worden. Een
suggestie hierbij is de leeg te komen staan van de
Broederschool gebruiken als opportuniteit! Waarom geen
ondergrondse parking recht tegenover de nieuwe school?

Mogelijkheid: Ondergrondse parking langs H. Placestraat



24INFORMATIENOTA 1/12/18

Zijn de ophaalpunten haalbaar?

Zijn er nog maatregelen die genomen kunnen 
worden om de veiligheid van de kinderen te 
garanderen?

Wat gebeurt er met de leeg te komen scholen?

Hebben we voldoende ruimte om de straat te 
verbreden?

Hoe kunnen we inspelen op de veiligheid van de 
zwakke weggebruiker?

Hoe kunnen nieuwe zachte verbindingen de 
omliggende wijken beter ontsluiten?

Kunnen synergiën gevonden worden tussen de 
verschillende ontwikkelingen?

Kunnen parkeerplaatsen dubbel gebruikt worden?

Cohousing Tielt - Stocktveld

Roosendaal – stadshoever ‘t Zand

The Loop - Gent

Papenhof - Mechelen

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

#1



#2
VRAAGSTUK

FIETS GEN

ROYER

ODISEE

SCHIETSE

POLITIE
Hoe kunnen

we de directe 
omgeving 

verdichten tot een 
multifunctionele 

aangename woon-
en leefomgeving?
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Royer is een bestaande doe-het-zelf zaak met atelier.
Men wenst de handelszaak te vernieuwen, het atelier
te herlokaliseren en een volwaardige woonzone
boven de zaak uit te bouwen. Vandaag heeft de
handelszaak een oppervlakte van 2800m². Na
uitbreiding zou dit zo’n 5000m² kunnen worden. De
herlokalisatie van het atelier zou voor extra ruimte
zorgen aan de oostelijke zijde van de Stationsstraat.
Parkeren zou grotendeels ondergronds gebeuren.

VRAAGSTUK #2

INFORMATIENOTA 1/12/18

Odisee is een bestaande hogeschool. Er zijn geen
uitbreidingen of herontwikkelingen voorzien. Zij
wensen wel om hun school beter bereikbaar te
maken. De nabijheid van het station is immers een
grote troef om nog meer studenten het openbaar
vervoer te laten gebruiken.
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VANDAAG

WENSEN

ROYER en ODISEE

Houtzagerij Royer

Vernieuwen en uitbreiden doe-het-zelf-zaak naar 
5000m² + 1000m² buitenverkoop + 450m² Pellerin

Creëren van een activiteitenplint met erboven wonen.

Doe-het-zelf-zaak Royer

Odisee Hogeschool (400lln + 50 leerkrachten)



1 overkoepelend gebouw voor de politie

Creëren van een activiteitenplint (kinderdagverblijf en 
buurtsupermarkt) met erboven wonen.
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SCHIETSE/POLITIE VRAAGSTUK #2

INFORMATIENOTA 1/12/18
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Schietse is een leegstaand bedrijfspand. Op deze site
wenst men een woon- en detailhandelsproject te
realiseren, bestaande uit appartementen, een
buurtsupermarkt en/of kinderdagverblijf. Andere
opties of configuraties zijn zeker niet uitgesloten. Er
wordt een in- en uitrit voorzien langs de
Stationsstraat en een uitrit (enkel voor bewoners)
langs de Wolsemstraat.

De politie is nu gehuisvest in 2 gebouwen aan
weerszijde van de Stationsstraat. Ze wensen op
termijn hun infrastructuur binnen één gebouw te
huisvesten.

VANDAAG

WENSEN

Leegstaand bedrijfspand
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MOGELIJKHEDEN: VRAAGSTUK 2

Suggesties voor (ondergronds) parkeren

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

Verdichtingsmogelijkheden / compact woongebied 
aanbieden.

Creëren van een stationsplein als bindmiddel tussen 
dorpsdelen.



ROYER

Mogelijkheid: 
een multifunctionele sokkel op de Royer-site, 
die wonen en leven combineert  met andere 
functies.

29INFORMATIENOTA 1/12/18

Station
GEN-Fietssnelweg

Onderste plint: 
Winkelruimte Royer

Bovenste plint: 
Wonen

Daktuin



SCHIETSE

Mogelijkheid: Herbestemming van de 
Schietse-site, multifunctionele sokkel met 
woonfunctie op.

30INFORMATIENOTA 1/12/18

GEN-Fietssnelweg

Activiteitenplint + wonen

stationsparking



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

31INFORMATIENOTA 1/12/18

Hoe kunnen we een stationsomgeving maken met 
meerwaarde voor al haar gebruikers?

Hoe kunnen we op een kwaliteitsvolle manier 
verdichten en meerwaarde creëren in de 
stationsomgeving?

Hoe maken we van de stationsomgeving een 
multifunctioneel gebied waar woonfuncties hand-
in-hand gaan met andere functies?

Welke functies ontbreken nog in de 
stationsomgeving vandaag de dag?

Hoe maken we van de stationsomgeving een 
groener gebied, waar het ook aangenaam is om te 
verblijven?

Hoe kan de grote parkeerdruk rond het station 
opgevangen worden?

BUUR architecten – Stationsomgeving Geraardsbergen

BUUR architecten – Labo XX Antwerpen

Bogdan & Van Broeck – Stokerijstraat Wijnegem



FIETS GEN

#3
VRAAGSTUK

TUNNEL MAKEN OF NIET?

VERBREDEN BESTAANDE TUNNEL?STATION

Hoe kunnen
we een veiligere 

spoorwegkruising 
realiseren?
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800 treinreizigers/weekdag

33

STATION

Het oude stationsgebouw van Dilbeek is vandaag de
dag niet meer in gebruik. NMBS wil het gebouw
slopen om extra parkeerplaatsen te voorzien aan het
station. De winst voor extra parkeerplaatsen is
beperkt moest het gebouw toch verdwijnen.

INFORMATIENOTA 1/12/18

Stijging van het aantal treinreizigers (door 
verschillend maatregelen)

Vertrekpunt voor 530 treinreizigers waarvan 47% 
met de wagen → 250 wagens
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Stationsgebouw afbreken voor parkeerplaatsen

VRAAGSTUK #3
VANDAAG

WENSEN

Fiets-GEN

Verdwijnen van de stationsparking in het 
noorden (door het fietsGEN)

PP

P Behoud van een parking voor de gebruikers van 
het station (zoeklocatie)
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VEILIGERE SPOORWEGKRUISING VRAAGSTUK #3

INFORMATIENOTA 1/12/18

Scenario 0: behoud bestaande situatie

Het behoud van de bestaande situatie zorgt ervoor
dat de bestaande parkeerzones bewaard blijven
behalve deze aan de noordzijde. De noordelijke
parkeerzone zal verdwijnen door de komst van het
fietsGEN. Door het behoud van de bestaande situatie
wordt geen veiligere spoorwegkruising gerealiseerd.

WENSEN

MOGELIJKHEDEN

• Is dit een veilige situatie?

• Is een voetgangersbrug een goede oplossing?

• Waar wordt er geparkeerd?

• Wat zijn de opportuniteiten van dit scenario?

• Wat zijn de gevolgen van dit scenario?

• Wat met het stationsgebouw?

• Hoe kunnen we een kwaliteitsvolle ruimte inrichten die 
een duurzame invulling combineert met een vlotte 
mobiliteit?

Behoud gelijkgrondse kruising

Verfraaiing bestaande infrastructuur

Toename wachtrijen bij sluiting spooroverweg?
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Scenario 1: ongelijkvloerse kruising via de Stationsstraat

De voorziene lengte van de helling is in beide
richtingen circa 88m lang. Door de beperkte ruimte
op de Stationsstraat komt er een dubbelzijdig
fietspad aan één zijde van de rijweg. Dit fietspad zal
ook gebruikt worden door de voetgangers.

WENSEN

Ondertunneling Stationsstraat

Voor mechanisch verkeer

Voor zacht verkeer

Drop off zone

Parkeren

Openbaar vervoer

Kiss & ride zone

MOGELIJKHEDEN

• Is dit een veilige situatie?

• Wat met de Lange Haagstraat?

• Blijven de functies aan het station bereikbaar?

• Waar wordt er geparkeerd?

• Wat zijn de opportuniteiten van dit scenario?

• Wat zijn de gevolgen van dit scenario?

• Wat met het stationsgebouw?

• Hoe kunnen we een kwaliteitsvolle ruimte inrichten die 
een duurzame invulling combineert met een vlotte 
mobiliteit?



WENSEN
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Scenario 2: ongelijkvloerse kruising via de Wolsemstraat.

De Stationsstraat wordt een verbinding voor fietsers
en voetgangers, alsook een op- en afrittensysteem
voor het GEN. Voor het gemotoriseerd verkeer
ontstaan twee doodlopende segmenten.
De Wolsemstraat wordt opgewaardeerd en de
bestaande onderdoorgang wordt verbreed.

MOGELIJKHEDEN

Verbreden tunnel Wolsemstraat

Voor mechanisch verkeer

Voor zacht verkeer

Verbinding voor fietsers en voetgangers

Creëren van een stationsplein

Stationsstraat afsluiten voor mechanisch verkeer

Drop off zone

Parkeren

Openbaar vervoer

Kiss & ride zone

• Is dit een veilige situatie?

• Wat met de Lange Haagstraat?

• Blijven de functies aan het station bereikbaar?

• Waar wordt er geparkeerd?

• Wat zijn de opportuniteiten van dit scenario?

• Wat zijn de gevolgen van dit scenario?

• Wat met het stationsgebouw?

• Hoe kunnen we een kwaliteitsvolle ruimte inrichten die 
een duurzame invulling combineert met een vlotte 
mobiliteit?



VORM

Henri Matisse

Creativity takes 

courage.“
”

De informatienota beoogt zeker nog geen concrete
(architecturale) uitwerking van de stationsomgeving. De
informatienota focust op een functioneel programma.

Om het ‘sprekender’ te maken reiken we hier een vormelijke
aanzet aan. Vormelijk zoeken we een contact met de
bestaande structuren en vormen.

Met deze figuratieve aanzet willen we inspireren om
vormelijk los te komen van de eerder stereotype
homogeniteit.
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VOLLEDIG

We sluiten deze informatienota af met een weergave van de
MOBER. Dit is een werkdocument, dat is opgemaakt om een
beeld te krijgen van het aantal bewegingen en het aantal
parkeerplaatsen die het gevolg zouden zijn van de individuele
en bij elkaar opgetelde wensen van de stakeholders. Het
moge duidelijk zijn dat het louter optellen van alle individuele
eisen een overdreven ruimteclaim is. Vandaar dat deze versie
van de MOBER moet gezien worden als een tussentijds
werkdocument en niet als een verantwoording van de vragen
die aan de basis liggen van deze studie. Het is een technische
ondersteuning waarmee we aan de slag kunnen tijdens de
workshops.

De maatstaf die we hanteren 

is verkeersleefbaarheid. Als 

ik u vertel dat de relatie

met mijn vrouw leefbaar is, 

dan heeft u daar allicht 

bedenkingen bij.

“

”Kris Peeters (de andere)
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in opdracht van


