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1. MANAGEMENT- 

SAMENVATTING

Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport

Verdichting van wonen en werken rond stations was een 
belangrijk uitgangspunt van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen. Ook het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaan-
deren zet verder in op verdichting van stedelijke functies 
als wonen en werken rond de belangrijke knooppunten 
van openbaar vervoer. Gebieden met hoge “knooppunt-
waarde” komen voor dergelijke knooppuntontwikkeling 
in aanmerking omdat dit duurzame verplaatsingsvormen, 
nabijheid van functies en een efficiëntere inzet van 
middelen voor b.v. publiek domein stimuleert. Tegelijk 
moet rekening gehouden worden met eventuele negatieve 
effecten van gentrificatie door de vernieuwing in een buurt 
die vaak nog in b.v. betaalbare woningen voorziet. Voor de 
operationalisering van de beleidskaders van het BRV wil 
men daarom lessen trekken uit de stationsontwikkelingen 
van het verleden. Einde 2016 lanceerde het toenmalige 
Departement RWO daarom de vraag om “een evaluatie 
te maken van de ontwikkeling van de stationsomgevingen 
van de hoofdstations, om daaruit lessen te kunnen trekken 
voor de verdere operationalisering en realisatie van de 
BRV-principes rond ontwikkelingen op basis van knoop-
puntwaarde en voorzieningenniveau met aandacht voor 
leefkwaliteit en sociale inclusie.” Het onderzoek bestond 
uit drie fasen. 

FASE 1: BREDE SCAN VAN 20 STATIONS-
OMGEVINGEN

In een eerste fase werden de transformaties rond 20 
Vlaamse spoorstations sinds de jaren ’90 bekeken.  Het 
gaat min of meer om de hoofdstations, geselecteerd in 
het RSV. De ruimtelijke transformaties werden geanaly-
seerd: zowel de wijzigingen in de directe omgeving van de 
stations – straal gemiddeld 250m - als de projecten in de 

wijdere omgeving - tot ca. 1km - die een link met het station 
vertonen. Daarvoor werden de wijzigingen in programma’s 
en gebouwde omgeving, maar ook de heraanleg van 
publieke ruimte in kaart gebracht. Ook de socio-eco-
nomische transformaties in de stationsbuurt werden 
onderzocht, alsook de treinbediening en de evolutie van 
het treingebruik. Tenslotte werd nagekeken of, op basis van 
de vlot beschikbare informatie, deze ruimtelijke transfor-
maties gebaseerd waren op een gecoördineerde bredere 
visie – zeg maar een ‘masterplan’ - dan wel of ze bestond 
uit een reeks van losse projecten. Deze analyse leidde tot 
een fiche per station, toegevoegd als bijlage bij dit rapport.

De resultaten voor de 20 stationsomgevingen werden 
samen gelegd om te bekijken of er eenduidige conclusies 
konden worden getrokken m.b.t. de wijze waarop de stati-
onsomgevingen waren geëvolueerd: de globale stand 
van de stationsontwikkeling in Vlaanderen? Dit bleek 
niet het geval: er kon weinig tot geen eenvormigheid 
vastgesteld worden tussen alle stationsomgevingen of 
bepaalde groepen van stations. Sommige kenden nauwe-
lijks ruimtelijke ingrepen, andere werden op 20 jaar volledig 
hernieuwd. Sommige stations kenden een explosieve 
groei van aantal spoorgebruikers, andere stagneerden. 
Verschillende stationsbuurten kenden heel uiteenlo-
pende wijzigingen van hun bevolking: vergrijzing versus 
verjonging, verarming versus verrijking, sterke versus 
zeer beperkte bevolkingsgroei,… Ook over de vastgoed-
prijzen van nieuwbouw in de stationsbuurt, vergeleken met 
deze in het stadscentrum, kon geen eenduidige uitspraak 
gedaan worden. We concluderen dat er geen globaal 
beeld bestaat van ‘de’ stationsontwikkeling in Vlaanderen, 
en dat elke stationsomgeving anders is geëvolueerd. 
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In deze fase werd ook nagekeken of er  verbanden 
bestonden tussen de verschillende indicatoren (ruimtelijk, 
mobiliteit, socio-economisch, planningsgewijze): gaan 
bepaalde ontwikkelingen en factoren samen? Deze 
analyse vond plaats om een eerste ruwe inschatting te 
maken van de mate waarin de doelstellingen voor deze 
stationsomgevingen van het RSV, doorgetrokken naar het 
Witboek BRV, op het terrein kunnen worden gerealiseerd. 
Ook deze analyse leverde een weinig eenvormig beeld op. 

• Leidt stationsontwikkeling tot meer treingebruik? 
Zonder zeker te zijn over de causaliteit, kon worden 
vastgesteld dat een sterke resp. zwakke ontwikkelings-
dynamiek in de onmiddellijke omgeving van het station 
inderdaad samengaat met een sterke resp. zwakke 
reizigerstoename. Echter, ook een hoge ‘knooppunt-
waarde’ (goede bediening met openbaar vervoer) blijkt 
een voorwaarde voor een sterke stijging van de spoorge-
bruikers. Verdichting rond stations is dus geen voldoende 
voorwaarde, en het is niet duidelijk uit de resultaten of ze 
wel veel impact heeft.

• Zijn de stationsomgevingen voorbeelden geweest 
van stadsontwikkelingsprojecten die een opwaardering van 
de buurt beogen, een aantrekkelijker woon- en werkom-
geving creëren? En dit liefst zonder het neveneffect van 
gentrificatie of negatieve effecten op andere stadsdelen? 
Hier zijn in deze fase nog geen duidelijke antwoorden te 
vinden. Alleszins werd het samengaan van stationsont-
wikkeling met het verdrijven van de armere bevolking en 
vervanging door een welgestelde en jongere bevolking 
(gentrificatie) zeker niet bevestigd in de analyses. Het 
beeld is enorm gevarieerd en soms zelfs hieraan tegen-
gesteld; een sterke vernieuwing van de stationsomgeving 
kan ook samen gaan met een afname van het modaal 
inkomen van de bevolking. 

• Leidt een aanpak op basis van een samen-
hangende visie op de ruimere stationsomgeving, een 
‘masterplan’, tot vlottere of moeilijkere realisatie van 
deelprojecten? Een dergelijke gecoördineerde visie die op 
lange termijn als basis kan dienen voor deelprojecten lag 
inderdaad aan de basis van alle stationsprojecten waar 
veel vernieuwing kon worden gerealiseerd, en lijkt een 
belangrijke voorwaarde voor een succesvolle transfor-
matie. Maar ze is op zich geen voldoende voorwaarde: er 
zijn ook masterplannen die onuitgevoerd bleven.

De eerste fase was grotendeels gestoeld op de analyse 
van beschikbare GIS-data en informatie over stadsontwik-
kelingsprojecten die vlot in publicaties en online te vinden 
is. Aan het einde van de eerste fase werden de resultaten 
ook in een visieworkshop bediscussieerd met een groep 

van experts uit de publieke sector, de sector projectontwik-
keling en de academische sector.

Uit de eerste fase volgde een selectie van vier ‘cases’, 
waarvoor een diepgaander onderzoek werd uitgevoerd: 
Aarschot, Leuven, Roeselare en Sint-Niklaas. Het gaat 
om vier stationsomgevingen waar een redelijk ingrijpende 
ruimtelijke transformatie kon worden vastgesteld. Dit liet 
toe om te onderzoeken welke de succesfactoren voor het 
realiseren van deze ontwikkelingen waren en in welke mate 
van een ‘kwalitatieve’ ontwikkeling kon worden gesproken. 
Ook betrof het cases in steden van verschillende omvang 
en aard, met zowel grote als kleinere steden. Voor dat 
laatste werd bewust gekozen, omdat deze lessen kunnen 
aanreiken voor de knooppuntontwikkeling rond de wat 
kleinere stations, wat beschouwd wordt als een belang-
rijke uitdaging voor de toekomst. Verder vertonen de cases 
een voldoende grote variatie in trekkerschap, in de rol die 
opgenomen werd door verschillende overheden en door 
NMBS.

FASE 2: DIEPGAANDE ANALYSE VAN 
PROCES EN LEEFBAARHEIDSON-
DERZOEK IN VIER CASES

Voor deze vier cases werden, uit een evaluatie van 
hun procesverloop en een belevingsonderzoek, de 
succesfactoren voor en aandachtspunten bij een kwalita-
tieve aanpak van stationsontwikkeling in kaart gebracht. 
De volgende onderzoeksvragen stonden hierbij voorop.

• Hoe kwam de stationstransformatie tot stand: 
projectafbakening, betrokken actoren, gemaakte overeen-
komsten, ingezette instrumenten en doorlopen procedures, 
financiële aspecten?

• Welke factoren hebben de goede voortgang van 
planning tot uitvoering positief of negatief bepaald? Tot 
welke aandachtspunten voor toekomstige knooppuntont-
wikkeling leidt dit?

• Hoe wordt de leefbaarheid van de stationsom-
geving (getransformeerd of in transformatie) ervaren? 
Welke aandachtspunten voor toekomstige knooppuntont-
wikkeling leiden we hieruit af?

Om deze vragen te beantwoorden werd, naast een 
deel desktop research, gebruik gemaakt van inter-
views en workshops met bevoorrechte getuigen. Van 
de vier stationsomgevingen werd enerzijds een ‘project-
kroniek’ opgemaakt: een verhaal per stationsomgeving 
dat het proces schetst: betrokken actoren en hun rollen, 
ingezette plannen en instrumenten, financiering,… Naast 
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deze projectkronieken leverde het belevingsonderzoek 
per station een ‘belevingskaart’ met visuele verbeelding 
en tekstuele bespreking van de aandachtspunten die 
positieve of negatieve evaluatie door de gebruikers van de 
stationsomgeving bepalen. 

Uit deze tweede fase resulteerde een reeks succesfac-
toren en aandachtspunten, die verrassend gelijklopend 
bleken voor de vier cases. Deze resultaten werden 
besproken in een ‘feedbackworkshop’ met experts van 
de eerste workshop, aangevuld met Vlaamse ambtenaren 
betrokken in het mobiliteits- en ruimtelijk beleid.

Op vlak van actoren en rolverdeling situeren alle partijen 
de trekkersrol voor het stationsproject op lokaal niveau; 
een hogere overheid zoals een provincie kan een onder-
steunende en faciliterende rol spelen voor de kleinere 
steden. Uitdrukkelijk kwam het belang naar voor van een 
sterke lokale politieke trekker – burgemeester – met goede 
relaties naar het Vlaamse en Federale niveau, het belang 
van vertrouwen tussen de betrokken partijen en de goede 
mandatering van vertegenwoordigers naar de lokale 
stuurgroep. Onmisbaar is een projectcoördinatie die de 
stuurgroep ondersteunt en hier vertrouwen geniet. NMBS 
en de ermee verbonden organisaties speelden een wisse-
lende rol in de stationsprojecten: soms actieve trekker 
en coördinator voor het hele project, soms enkel actieve 
partij bij de voorbereiding van de visie en de belang-
rijkste onderlinge akkoorden, om na de afspraken over de 
grondvalorisaties en infrastructuurwerken terug te treden. 
Inderdaad ligt een globaal samenwerkingsakkoord 
tussen de belangrijkste publieke partijen aan de grondslag 
van elk stationsproject. Het feit dat deze meestal enkel 
een gentlemen’s agreement vormen en geen budgetten 
garanderen, vormt een minpunt. In tijden van budgettaire 
krapte blijkt het steeds moeilijker om op de aangegane 
engagementen te kunnen rekenen. Ook zijn dergelijke 
samenwerkingsovereenkomsten absoluut noodzakelijk 
om akkoorden te maken over de kosten die niet aan één 
partner kunnen worden toegewezen, zoals een masterplan 
of de kost van projectcoördinatie.  

Opvallend was ook de zeer lange doorlooptijd van 
alle processen – het gaat over minstens 20 jaar – wat 
uitdagingen creëert op tal van vlakken. Een goede 
lange termijn visie – masterplan – die de deelprojecten 
draagt, is noodzakelijk maar onvoldoende. Een gedegen 
projectplanning moet de leefbaarheid van de langdurige 
tussentijdse en werfsituaties bewaken, private ontwik-
keling en projecten van ‘algemeen belang’ goed in de tijd 
doseren, en zorgen voor regelmatige tussentijdse resul-
taten om het draagvlak op peil te houden. Bovendien kan 
de marktsituatie in de loop der jaren ingrijpend wijzigen, 

waardoor de aanvankelijk beoogde programma’s niet 
meer haalbaar blijken. Het stationsproject en de visie die 
daaraan ten grondslag ligt, moet hierop kunnen inspelen. 
De kennis over de vastgoedmarkt blijkt meteen een van 
de belangrijke lacunes in de kennis van de partners die de 
lokale stationsprojecten trekken, samen met kennis over 
het instrumentarium om overeenkomsten tussen partijen 
vast te leggen, om onderlinge verdeling van risico’s te 
regelen, … 

De discussie over de relatie tussen stationsprojecten 
en mobiliteitsdoelstellingen – lees: verhoogd spoorge-
bruik – wordt in de lokale projecten blijkbaar vooral impliciet 
gevoerd. Op het eerste gezicht lijken de lokale stationsont-
wikkelingsprojecten, zeker de vroegere zoals Leuven, het 
verhoogd spoorgebruik niet echt als hoogste punt op de 
agenda te hebben. Impliciet komen de discussies over de 
mobiliteitsdoelstellingen wel aan bod; kijk b.v. naar Leuven 
waar het busstation uit haar voegen barst en de fietsen-
stallingen ontoereikend blijven; waar tegelijk de aanleg van 
de grote pendelparking op het spoorwegplateau jaar na 
jaar uitstel kende. Maar er bestaat geen heldere strategie 
bij de Vlaamse partijen en NMBS waar de mobiliteitsge-
relateerde investeringen in het station – vernieuwing van 
het station zelf, pendelparkeren, de bereikbaarheid per 
fiets en per bus – in één geheel wordt benaderd. Dit leidt 
tot discussies over het belang van (ruimte voor of inves-
teringen in) bepaalde modi tussen de Vlaamse actoren 
onderling, die al te vaak nog gevoerd moeten worden 
op niveau van de lokale stuurgroep. Dit thema werd ook 
intensief besproken op de feedbackworkshop waar de 
resultaten van fase 2 werden voorgelegd en besproken.

Duidelijk is alleszins, dat de projecten niet steeds voorbereid 
zijn op een sterke groei van het openbaar vervoer en alle 
voor- en natransport, wachten en overstappen dat daarbij 
komt kijken. De fietsenstallingen zijn onvoldoende. De 
ruimte voor overstappen – wachten op de bus – en voor 
de afwikkeling van de stromen is soms te krap bemeten. 
Tegelijk vallen deze stromen buiten de piekuren weg en 
kan de ruimte dan leeg en desolaat overkomen. 

Dit is meteen een van de belangrijkste aandachts-
punten uit het belevingsonderzoek: de spanning tussen 
enerzijds onvoldoende of slecht ontworpen ruimte voor 
deze stromen en het wachten of ‘hangen’ van b.v. jongeren 
op de piekuren; anderzijds een onveiligheidsgevoel in de 
daluren. Zeker in de werffase is dit onveiligheidsgevoel 
aanwezig. De stationsomgevingen zijn vandaag onvol-
doende ontworpen om met die spanning om te gaan. 
Omgevingen waar een goede mix van functies aanwezig is, 
die niet enkel tijdens de kantooruren voor ‘leven’ rond het 
station zorgen, zoals horeca en een goede betrokkenheid 
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van woonwijken op de directe stationsomgeving, scoren 
beter op leefbaarheid. Het is daarom opletten geblazen 
met monotone kantoorprojecten of monotone woonpro-
jecten die weinig contact hebben met het openbaar 
domein. De plinten van de nieuwbouw functioneren zeker 
niet altijd even goed en raken soms moeilijk ingevuld; 
enerzijds door ontwerpfouten, anderzijds doordat er geen 
beheerder is die een groot belang heeft bij een levendige 
invulling van het gelijkvloers.

In het onderzoek zijn geen succesvolle participatietra-
jecten naar boven gekomen die inspirerend kunnen zijn 
voor toekomstige knooppuntontwikkelingen. In sommige 
projecten werd participatie ingezet op wat ongelukkige 
wijze, wat eerder het draagvlak voor het project vermindert. 
Dit heeft vooral te maken met het feit dat er weinig ervaring 
is in het voeren van participatietrajecten voor complexe, 
grootschalige projecten.  Sommige stationsprojecten 
kwamen grotendeels tot stand zonder participatie en 
tegelijk zonder grote weerstand. De vraag naar partici-
patie stijgt echter en de kans dat vandaag grootschalige 
knooppuntontwikkelingen wegkomen zonder een partici-
patietraject met aangrenzende buurten is klein. Opvallend 
is dat participatie over tijdelijke ingrepen om de tussentijdse 
situaties leefbaar te houden, minstens even belangrijk lijkt 
als participatie over de lange termijn visie. Door in vroege 
fase een participatietraject op te starten  kunnen bijko-
mende programma-ideeën een stationsproject beter doen 
verbinden met de omliggende wijken en zo een veelvuldig 
en levendig gebruik stimuleren. De ruimtelijke transitie 
van een stationsomgeving met technische oplossingen 
als liften, nieuwe publieke ruimte en kiss&ride of parking 
op verdieping of ondergronds vraagt gedragswijzigingen 
die niet altijd automatisch gebeuren maar met een grote 
betrokkenheid alvast beter worden gestimuleerd. 

Tot slot was het enigszins verbazend dat er door de 
bevraagden weinig of geen opmerkingen werden gefor-
muleerd over de impact van formele procedures en 
instrumenten van ruimtelijke ordening op de goede 
voortgang, zoals verplichte MER, RUP, of mobiliteitson-
derzoek. De bevraagde partijen lijken in deze procedures 
weinig meerwaarde te zien, maar beschouwen ze als 
noodzakelijke verplichtingen die in de voorbereidingen van 
de deelprojecten ingepast worden. 

FASE 3: LESSEN VOOR HET RUIMTELIJK 
BELEID

In het laatste deel van het onderzoek worden deze ‘lessen 
voor het ruimtelijk beleid knooppuntontwikkeling’ samen-
gevat, aan de hand van volgende onderzoeksvragen:

• Aan welke voorwaarden en aandachtspunten moet 
voldaan worden om te kunnen spreken van een kwalitatief 
knooppuntproject, op twee vlakken: (1) de inhoudelijke 
resultaten (een goed stadsontwikkelingsproject dat leidt 
tot een positieve beleving bij gebruikers, dat de stad 
versterkt en het duurzaam mobiliteitsgedrag ondersteunt); 
(2) de procesmatige aanpak (een aanpak die leidt tot 
resultaten op het terrein, waarbij deze resultaten gericht 
zijn op doelstellingen die breed maatschappelijk gedragen 
zijn)

• Welke taken en rollen zijn weggelegd voor het 
Vlaams niveau, en welke acties moeten op Vlaams niveau 
worden ondernomen?

De lessen in verband met een ‘kwalitatief knooppunt-
project’ gaan ten eerste in op de noodzaak van een 
goede inhoudelijke basis, met aandacht voor:

• Een gedeelde doelstelling en lange termijn visie, 
onderschreven door de essentiële partners voor het lokale 
knooppuntproject;

• Het verhelderen van de ambities op vlak 
van mobiliteit, waarbij uitgeklaard wordt welke rol het 
‘knooppunt’ speelt in het netwerk van collectief vervoer 
en welke prioriteiten er gelegd worden m.b.t. de bereik-
baarheid van het station vanuit het hinterland (een 
pendelstation, een station met vooral bediening door 
lokaal openbaar vervoer en fiets, een belangrijke overstap-
functie,…). Dit gebeurt in nauwe samenspraak tussen de 
lokale partners en het Vlaams en Federaal niveau, en vanuit 
een toekomstgerichte visie die gericht is op het stimuleren 
van fietsgebruik en collectief vervoer.

• Knooppuntontwikkeling als wijkontwikkeling, 
waarbij de stationsomgeving enerzijds ontworpen wordt 
om grote stromen en grote groepen wachtende pende-
laars op te vangen, anderzijds ook afgestemd is op de 
noden van de omgevende (woon-)wijken. Dit vraagt om 
een goede verbinding met de omgeving en een diversiteit 
aan programma.

Daarna wordt het ‘kwalitatief knooppuntproject’ behandeld 
vanuit de procesmatige aspecten, waarbij de volgende 
succesfactoren benadrukt worden:

• Een sterke trekker, vertrouwen en gemandateerde 
vertegenwoordigers

• Een doordachte projectplanning en een project-
regisseur, die zorgen voor een heldere afbakening van het 
project; kwaliteitscontrole bij inhoudelijke wijzigingen van 
de plannen; een doordachte planning van de te onder-
nemen stappen met voldoende tussentijdse realisaties; 
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anticiperen op de lange werffase en het garanderen van 
leefbaarheid in elke fase (b.v. via een leefbaarheidsplan); 
tijdig verhelderen van de taakverdeling en kwaliteitsbe-
waking in de exploitatiefase.

• Duidelijke toewijzing van middelen

• Doordachte aanpak van stakeholderbetrok-
kenheid, communicatie en participatie, waarbij heel 
bewust wordt ingezet op: tijdige participatie om een 
project te realiseren dat verbonden is met de omliggende 
wijk; participatie m.b.t. de leefbaarheid in tussentijdse fase 
en eventuele tijdelijke inrichtingen; 

Rest de vraag welke taken op het Vlaams niveau best 
worden opgenomen om de knooppuntontwikkeling die 
vooropgesteld wordt in het Witboek BRV, tot een succes 
te maken. Hiervoor worden de volgende aanbevelingen 
geformuleerd. 

• Het is noodzakelijk dat Vlaanderen samen met 
het Federaal niveau (NMBS) de principes voor duurzame 
knooppuntontwikkeling vastlegt en hiervoor een aantal 
duidelijke doelstellingen formuleert. Dit kan bij voorbeeld 
door het installeren van een gemandateerde Vlaams-Fe-
derale stuurgroep knooppuntontwikkeling die de 
Vlaams-Federale doelstellingen m.b.t. knooppuntontwik-
keling formuleert. Dit moet ertoe leiden dat de Vlaamse 
partijen, ook de operationele diensten, zich scharen achter 
dezelfde Vlaamse doelstellingen zodat de fundamentele 
discussies over de mobiliteitsdoelstellingen (en bijho-
rende investeringen) niet telkens in de lokale stuurgroepen 
tussen de Vlaamse partijen moeten worden gevoerd. 

Dit beleid kan bestaan uit de formulering van ambities 
m.b.t. het aantal en de prioritaire knooppunten waarrond 
een transformatie moet worden gerealiseerd. Ook vallen 
hieronder de principes m.b.t. afstemmen van de spoorbe-
diening en het voortransport per modus, op de positie van 
het station in het netwerk en ten opzichte van het reizigers-
bereik. 

• Ook zal op Vlaams-Federaal niveau moeten 
vastgelegd worden welke budgetten worden vrijgemaakt 
voor knooppuntontwikkeling: enerzijds voor de Vlaamse 
en Federale investeringen in de infrastructuren, anderzijds 
voor het aanbieden van een globaalfinanciering per lokaal 
knooppuntproject (zie verder).

• Tenslotte formuleert Vlaanderen een minimaal 
ambitieniveau m.b.t. de kwaliteit van een knooppuntproject 
op vlak van proces enerzijds en anderzijds de aandacht 
voor leefbaarheid en lokale impact.

• Tegelijk blijven de Vlaamse doelstellingen 
voldoende algemeen om het project op lokale leest te 
schoeien, in samenspraak met de lokale actoren. 

• Vlaanderen kan de lokale knooppuntprojecten 
ondersteunen door vandaag ontbrekende kennis uit te 
bouwen en te verspreiden naar de lokale projectcoördina-
toren: kennis over contractering, vastleggen van verdeling 
van niet-toewijsbare kosten, functioneren van de vastgoed-
markt,... 

• Vlaanderen steunt de lokale stationsprojecten 
door het aanbieden van een globaalfinanciering. Deze 
dient in eerste instantie voor het financieren van niet-toe-
wijsbare kosten die te maken hebben met planvorming, 
overleg en coördinatie. Op termijn kan gekeken worden of 
een globaalfinanciering voor investeringsmiddelen aange-
wezen is.

• Vlaanderen voert een voortgangsbewaking uit van 
de knooppuntprojecten die zij als prioritair heeft aangeduid. 
Vlaanderen heeft niet de taak deze zelf te trekken, maar bij 
het uitblijven van resultaten speelt zij een faciliterende rol. 
Dit kan b.v. door de opstartfase in gang te zetten door een 
tijdelijke projectregisseur te detacheren.

• Vlaanderen voert een kwaliteitsbewaking uit van de 
knooppuntprojecten die genieten van deze globaalfinan-
ciering. Daarbij kijkt zij na of in de knooppuntprojecten de 
Vlaamse doelstellingen worden nagestreefd, en evalueert 
zij of de principes van het kwalitatieve knooppuntproject 
worden gerespecteerd. 
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2. DOELSTELLINGEN, 

AANPAK EN OPBOUW 

RAPPORT

Een duurzame ruimtelijke ordening vertrekt van een 
sterke relatie tussen stedelijke ontwikkelingen en 
knooppunten van (openbaar) vervoer. Sinds 20 jaar 
onderschrijft Vlaanderen dit principe en vertaalde het 
in verschillende stadsvernieuwingsprojecten rond 
de stations. Twintig jaar geleden werd het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (RSV) gelanceerd en de 
principes van verdichting rond hoofdstations in 
een beleidskader vastgelegd. Na twee decennia 
zijn er inderdaad talrijke stationsprojecten gereali-
seerd of minstens opgestart. Maar is deze aanpak 
succesvol te noemen? Hun impact is nooit systema-
tisch onderzocht. Bovendien is de informatie over 
deze projecten erg verspreid over alle betrokken 
partijen en dus moeilijk toegankelijk. Hoe zit het 
met de leefkwaliteit in deze stationsprojecten, die 
vaak vertrekken van een sterke verdichting? Kan 
de aanpak ook in de toekomst worden voortgezet 
of is er nood aan verandering of nieuwe inzichten?  

Voor u ligt het eindrapport, dat de resultaten bevat van 
het onderzoek “Evaluatie van de ruimtelijke ontwikke-
lingen in de omgeving van Vlaamse hoofdstation”, dat 
zich op deze uitermate boeiende materie heeft gestort.

Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport
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2.1. DOELSTELLINGEN 

VAN HET ONDERZOEK EN 

ONDERZOEKSVRAGEN

2.1.1. EEN EVALUATIEOPDRACHT

Aanleiding: de opdrachtsomschrijving in 

het bestek

Einde 2016 lanceerde het toenmalige Departement 
RWO, nu Departement Omgeving, de vraag om 

“een evaluatie te maken van de ontwikkeling van de stati-
onsomgevingen van de hoofdstations, om daaruit lessen 
te kunnen trekken voor de verdere operationalisering en 
realisatie van de BRV-principes rond ontwikkelingen op 
basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau 
met aandacht voor leefkwaliteit en sociale inclusie.”

Een van de uitgangspunten van het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen was immers ‘selectieve verdichting’, 
waarbij de aandacht ging naar de ontwikkeling van de 
stations en hun omgevingen. Het Witboek Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen zet hier verder op in maar legt enkele 
eigen accenten. Bij de selectieve verdichtingskeuzes 
zullen “knooppuntwaarde” en voorzieningenniveau van 
doorslaggevend belang zijn. Gebieden met hoge knoop-
puntwaarde komen in aanmerking voor verdichting omdat 
dit duurzame verplaatsingsvormen, nabijheid van functies 
en een efficiëntere inzet van middelen voor b.v. publiek 
domein stimuleert. Tegelijk moet rekening gehouden 
worden met de negatieve effecten van gentrificatie.

Voor de operationalisering van de beleidskaders van het 
BRV wil men daarom lessen trekken uit het verleden. 
Daarom werd gevraagd te kijken naar de transformaties die 
heel wat stationsomgevingen ondergingen in de voorbije 20 
jaar. Daartoe vraagt het Departement een evaluatie van het 
gerealiseerde programma en gevoerd proces, met het oog 
op leerpunten voor de ontwikkeling van plekken met hoge 
knooppuntwaarde en hoog voorzieningenniveau conform 
BRV. Ook werd een evaluatie gevraagd van de leefkwa-
liteit op deze plekken, wat inzicht moet geven in de sleutels 
voor de ontwikkeling van deze knooppunten tot levendige, 
veilige, duurzame, gezonde buurten. Ook wordt aandacht 
voor de sociale effecten zoals gentrificatie gevraagd.

Meer concreet worden drie aspecten gevraagd;

• het gerealiseerde ruimtelijke programma in de 
omgeving van alle Vlaamse hoofdstations in beeld 
brengen; aan de hand hiervan evalueren of de doelstel-
lingen ‘selectieve verdichting’ zijn gerealiseerd, of er 
sprake is van sociale verdringing en in welke mate 
een betere inrichting en leefbaarheid werden bereikt;

• het gevoerde proces voor de transformaties in 
beeld te brengen voor 4 cases; deze processen te 
evalueren en te duiden welke procesmatige aspecten 
cruciale succes- of faalfactoren vormden; hierbij 
bijzondere aandacht te besteden aan de rol van 
het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke instrumenten;

• in deze 4 cases ook de leefkwaliteit te onderzoeken, 
met het oog op sleutels voor de ontwikkeling van 
stationsomgeving tot buurten et hoge leefkwaliteit;

• lessen voor het ruimtelijk beleid te 
formuleren bij de ontwikkeling van de knoop-
puntomgevingen tot sociaal inclusieve buurten.

2.1.2 DE OPDRACHT GEÏNTERPRETEERD

Een evaluatie,  maar waarvan?

De uitdaging van deze studie is, om een coherent en 
diepgaand beeld te schetsen van de belangrijkste stati-
onsprojecten in Vlaanderen, dat toelaat hun impact en 
kwaliteit te evalueren. Dit om te weten te komen of en in 
welke mate het beleid volgend op het RSV erin geslaagd 
is om de daarin geformuleerde principes te realiseren. 
Op basis van die conclusies kan vervolgens worden 
bekeken of het beleid in de komende jaren en decennia op 
hetzelfde elan kan verdergaan, dan wel of er belangrijke 
wijzigingen nodig zijn. Deze aanbevelingen kunnen dan 
doorwerken in de beleidskaders van het BRV. We willen 
dus een evaluatie maken van de ruimtelijke ontwikkeling 
van de stationsomgevingen rond de Vlaamse hoofdsta-
tions, om daaruit lessen te kunnen trekken voor de verdere 
operationalisering van principes rond ontwikkelingen op 
basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau in 
het BRV. Daarbij gaat speciale aandacht naar leefkwaliteit 
en sociale inclusie, thema’s die in het RSV minder expliciet 
aan bod kwamen en waarvan vermoed kan worden dat 
ze in projecten die vooral op ontwikkeling en verdichting 
gericht zijn, naar de achtergrond verdrongen kunnen zijn.

Bij deze opdracht horen een aantal bedenkingen, voordat de 
onderzoeksvragen nauwkeuriger kunnen worden bepaald. 
We evalueren de ontwikkelingen van het verleden. Maar op 
basis van welke criteria? Wat toetsen we juist af? Bovendien 
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moeten we ons realiseren dat de lessen vanuit het verleden 
niet klakkeloos naar de toekomst kunnen worden doorge-
trokken. De context wijzigt immers, waardoor het gewenste 
beleid ook kan worden beïnvloed. Tenslotte vonden we het 
belangrijk om ook de bekommernissen van de opdracht-
gever in de loop van het onderzoek meer helder te krijgen. 

Even recapituleren: de doelstell ingen van 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Logische onderzoeksvraag lijkt de volgende: in hoeverre 
zijn de doelstellingen van het RSV voor de ontwik-
keling van de stationsomgevingen gehaald, en welke 
factoren lagen aan de grondslag van het succes of 
falen?  Kijken we daarom even naar de doelstellingen 
van dat eerste Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

Personen-intensieve ontwikkelingen rond de stations 
vormden hier een belangrijke doelstelling; enerzijds in het 
stedelijk beleid en anderzijds in het infrastructuren- of mobili-
teitsbeleid. Het RSV formuleerde echter vooral erg algemene 
doelstellingen en aandachtspunten; een slim locatiebeleid 
moest het autogebruik in de stedelijke gebieden beheersen 
door in te zetten op functieverweving en geconcentreerde 
personen-intensieve tewerkstelling en voorzieningen rond 
de stations. Men maakte bij de opmaak half jaren ‘90 
echter nog maar een beperkt aantal echt concrete keuzes.

Op welke manier juist de verduurzaming van de 
mobiliteit moest worden waargemaakt, bleef het RSV 
bij voorbeeld wat vaag en dubbel. Het vraagstuk ‘wat 
met extra autoparkeren bij deze ontwikkelingen’ werd in 
het RSV b.v. erg genuanceerd beantwoord. In principe 
beschouwde men dit als ongewenst bij minder autobe-
reikbare stations. Maar men hield een slag om de arm; 
de autobereikbaarheid kon desnoods worden verbeterd. 
De uitspraken over autoparkeren in de buurt van stations 
waren niet eenduidig; in principe af te raden en tegelijk 
werd het P&R gepromoot. Al bij al lag in het RSV de 
focus toch nog het sterkst op het mobiliteitsverhaal. 

Stationsprojecten als stadsontwikkelingsprojecten werden 
in het RSV opgenomen, maar weinig uitgewerkt. De 
stationsomgevingen werden weliswaar vermeld bij de 
doelstelling ‘stedelijke vernieuwing door het realiseren van 
stadsontwikkelingsprojecten op onderbenutte terreinen’, 
dus in het kader van de herwaardering van de stedelijke 
gebieden. Stadsontwikkelingsprojecten zouden dan een 
middel zijn om de aantrekkingskracht van de stedelijke 
gebieden te vergroten en achtergestelde stadsdelen een 
boost te geven. Maar de uitspraken over deze speci-
fieke omgevingen gingen niet verder dan ‘bij voorkeur 
bundelen van personen-intensieve functies’. Hier en daar 
werden enkele expliciete uitspraken opgenomen m.b.t. de 
gewenste verdichting aan stations. De verwachte groei 

in kantoren, handel en diensten werden best binnen een 
perimeter van 1km rond de stations in de grotere steden 
opgevangen (bij Antwerpen en Gent kan die afstand 
groter). Bij de kleinstedelijke gebieden zou de focus eerder 
op wonen en voorzieningen liggen. Kantoorontwikkelingen 
moesten worden gebundeld in de stationsomgevingen 
van een selectief aantal groot- en regionaalstedelijke 
gebieden: Antwerpen, Gent, VSGB, Leuven, Mechelen. 
Maar buiten deze keuzes m.b.t. de kantoorontwik-
keling en de focus op het mobiliteitsverhaal, werd er 
weinig concreet ingegaan op wat een stationsproject nu 
moest en kon betekenen voor de stedelijke gebieden. 

De opties van het RSV zijn dan ook niet helder genoeg 
om een evaluatie op te baseren. Wel is het duidelijk 
dat het RSV belang hechtte aan de mobiliteitseffecten 
van de verdichtingsoperatie rond de stations. En dat 
tegelijk de bekommernis werd geuit dat stationspro-
jecten als stadsontwikkelingsprojecten ter opwaardering 
van de stad werden ingezet; onrechtstreeks is de 
bekommernis om de verbeterde (leef-)kwaliteit in stati-
onsomgevingen dus ook uit het RSV af te lezen.

Wijzigende context voor knooppuntont-

wikkeling

Daarbij is het belangrijk om in het achterhoofd te houden 
dat de context sinds de opmaak van het RSV, al meer dan 
20 jaar geleden, ook gewijzigd is. Een analyse van de 
ontwikkelingen rond de hoofdstations van Vlaanderen kan 
een hoop leren over hoe in de toekomst met knooppuntont-
wikkeling kan of moet omgegaan worden. We kunnen er 
echter niet omheen dat toekomstige ontwikkelingen gerea-
liseerd zullen worden in een zich sterk wijzigende context. 

Zo is er de rolverschuiving tussen overheid en private 
actoren in gebiedsontwikkelingen, met een sterkere regie-
functie van de overheid en een bredere taakopvatting 
van de private sector in functie van realisatie. De verhou-
dingen tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus, 
incl. de steden en gemeenten, zijn continu in verandering. 
Ook de rol van overheidsbedrijven zoals de NMBS en De 
Lijn verandert sterk, o.a. door een meer marktgerichte 
invulling van hun taak maar ook door verschuivende 
prioriteiten opgelegd door de bevoegde gewestelijke en 
federale overheden. Door de budgettaire beperkingen 
van overheden en een striktere begrotingsdiscipline zijn 
deze op elk niveau noodgedwongen terughoudender en 
(nog) strategischer moeten omgaan met publieke eigen-
dommen en publieke investeringen. Maar nog belangrijker 
is de evolutie die specifiek voor knooppuntontwikkeling valt 
terug te vinden. Waar de inmiddels reeds gerealiseerde 
projecten rond sommige hoofdstations een rechttoe 
rechtaan ontwikkelingsproces hebben gekend, zullen 
deze in de toekomst te maken krijgen met een versnip-
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perde of zelfs helemaal private eigendomsstructuur waar 
overheden zoals de NMBS, De Lijn, stadsbesturen, e.a. 
een veel minder dominante grondpositie zullen hebben. 
Een andere vaststelling is dat de meeste sterke vastgoed-
locaties – met een potentiële grotere waardecreatie 
- inmiddels grotendeels al gerealiseerd zijn. Nieuwe stati-
onslocaties met een heel hoge ontwikkelingspotentie 
- zoals bv. Gent St-Pieters, Antwerpen-Berchem, Leuven, 
Brugge - zijn thans veel minder voorhanden in Vlaanderen. 
Ook de unieke rol van Euro Immo Star en Eurostation bij 
tal van stationsomgevingen, die een bepalende invloed 
had bij het al of niet welslagen van bepaalde transities, 
is sterk geëvolueerd. Waar de NMBS en haar dochters 
in het verleden een belangrijke trekker waren bij stati-
onsprojecten, brengen ze tegenwoordig vooral gronden 
op de markt die door privé-partijen ontwikkeld worden. 
Dit zorgt voor heel andere ontwikkelingsdynamieken. 

Met deze wijzigende context in het achterhoofd, is 
het evident om de evaluatie niet te zien als een recht-
lijnige analyse van wat gebeurd is om de lessen 
daaruit in de toekomst te gaan toepassen, maar juist 
te richten op deze transitie van het type projecten. 

Het soort projecten dat in de voorbije 20 jaar zijn aanvang 
nam, is heel divers. In projecten waar alle randvoorwaarden 
gunstig waren (zie later), leidde dat tot kwalitatieve, relatief 
snelle realisaties, zoals in Leuven en Sint-Niklaas. Soms 
was de lokale ontwikkelingsdruk zo hoog dat de uitdaging 
vooral bleek om het proces af te remmen en de kwaliteit 
te waarborgen vooraleer te bouwen - met wisselend 
succes. Dit zien we bijvoorbeeld in de grootstedelijke 
projecten van Antwerpen Centraal, Brussel-Zuid en Gent 
Sint-Pieters. In sommige gevallen bleek de ambitie van 
het masterplan dan weer te hoog voor de beperkte lokale 
ontwikkelingsdynamiek of het bestuurlijke draagvlak om 
met dit soort projecten te kunnen omgaan, met vertraging 
of zelfs het einde van het project als gevolg. Dit zien we 
bijvoorbeeld in Denderleeuw en Aalst, maar ook in Hasselt. 

De uitdagingen voor de toekomst liggen echter minder rond 
de hoofdstations in de centrumsteden, maar daarbuiten. In 
de kleinstedelijke gebieden is de ontwikkelingsdynamiek 
rond de stations veel lager geweest, zelfs in de gevallen waar 
er veel planningsactiviteiten zijn geweest. Een beleid van 
kernversterking zoals het BRV vooropstelt, zal hier veran-
dering in (moeten) brengen en ook de stationsomgevingen 
van steden zoals Lier, Tienen, Torhout, Geraardsbergen, 
Waregem, Sint-Truiden, Turnhout of Dendermonde (terug) 
aantrekkelijk maken voor investeerders en bewoners. Maar 
evengoed de kleine stations op belangrijke assen, zoals 
Boechout, Sint-Katelijne-Waver, Herent, Veltem, Haacht,... 
Hiervoor zijn andere recepten nodig dan voor de ontwik-
keling van A-locaties rond stations in Antwerpen, Gent of 
Leuven. Er is nood aan behoedzame stadsontwikkeling 

op schaal van de context, met een slimme fasering, 
co-productie met aandacht voor kleine spelers, stede-
lijke economie i.p.v. klassieke kantoorontwikkelingen,... In 
de analyse hierna wordt weliswaar vertrokken van de 20 
hoofdstations, maar er zal extra aandacht gaan naar deze 
thema’s die ook op kleinere schaalniveaus relevant zijn.

Bril len op ‘succes’  of ‘falen’

Het is vandaag niet zinvol om de realiteit van de 
stationsontwikkelingen enkel te toetsen aan de 
uitspraken van het RSV. Succes en falen wordt 
vandaag wellicht anders en ruimer bekeken. 

De vraag is ook wat en hoe dit wordt geëvalueerd. 
Immers, ‘lessen trekken’ houdt in dat we kijken naar wat 
‘goed’ of ‘slecht’ liep, en wie of wat hiervoor verantwoor-
delijk was. Die vraag houdt impliciete veronderstellingen 
in over wat als ‘goed’ en ‘niet goed’ wordt beschouwd. 
Hiervoor hanteren verschillende belanghebbenden of 
experts verschillende invalshoeken; ‘brillen’ waardoor 
we kijken om iets als wenselijk te beschouwen. Voor dit 
onderzoek werden er drie plus een ‘brillen’ geïdenti-
ficeerd. Aan de ene kant kunnen we spreken over de 
mate van succes als we kijken naar (1) de kwaliteit van 
de stationsprojecten als kernversterkende stadsontwikke-
lingsprojecten, (2) de bijdrage van de ontwikkelingen aan 
een duurzaam mobiliteitsbeleid, en (3) de kwaliteit van 
het proces en het bereiken van resultaten op het terrein. 

Afhankelijk van de achtergrond, hebben profes-
sionals immers verschillende visies op de 
wenselijkheid en het succes van stationsontwikkeling, 
en wat deze zou moeten betekenen of nastreven. 

• Vanuit de vervoersector ligt de nadruk nog steeds 
eerder op de vraag of stationsontwikkeling het mobili-
teitsgedrag kan beïnvloeden richting meer OV-gebruik. 
Gaat een dichte stationsontwikkeling samen met een 
beter trein-, tram- en busgebruik? En hoe ver kan 
dergelijke verdichting gaan, ook rekening houdend met 
de mogelijke effecten op autocongestie of congestie 
van het lokale OV? Is er ruimte om programma-ver-
dichting te combineren met een verhoogd OV-gebruik? 

• Stationsprojecten zijn ondertussen tot de uithang-
borden van de Vlaamse stadsontwikkeling gaan 
behoren. Maar vanuit de sector stedenbouw gelden 
heel andere impliciete criteria. Hebben deze projecten 
echt voldoende bijgedragen tot de gewenste struc-
turele veranderingen in de stedelijke ruimte? Een 
stedelijke stationsomgeving heeft de potentie om 
een echt unieke structurele rol te spelen in een stad. 
Bovendien wordt van het stationsproject verwacht 
dat het de, vaak wat achtergestelde, stationswijk er 
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bovenop helpt en de barrière tussen stadscentrum 
en ‘achterkant station’ verkleint. Wat levert het project 
op voor de buurtbewoners? Het RSV was niet blind 
voor deze vraagstukken, maar je moet toch grondig 
napluizen om deze bekommernissen, en dan nog in 
heel algemene bewoordingen, boven te halen. De 
dag van vandaag, met zoveel meer ervaring rond 
stadsprojecten op de teller, zullen we alleszins niet 
elk gerealiseerd of gepoogd stationsproject met 
hoge densiteit als good practice kunnen omschrijven.

• Tenslotte kunnen we ons de vraag stellen ‘van en voor 
wie’ de stationsprojecten waren en hoe ze tot stand 
kwamen. Elke herontwikkeling van een stationsom-
geving zou - als strategische stedelijk project- toch 
wel de ambitie moeten hebben om een integratie te 
bewerkstelligen tussen uiteenlopende visies en objec-
tieven van verschillende stakeholders, eigenaars 
en investeerders, overheden uit diverse beleidsdo-
meinen (stadsplanning, mobiliteit, economie, erfgoed, 
...), omwonenden, bezoekers, pendelaars, ... Is een 
omgevormde stationsomgeving geslaagd te noemen 
indien dit toch vooral tot een resultaat geleid heeft 
voor de betrokken eigenaars en ontwikkelaars van de 
te ontwikkelen gronden? Hoe bekijken we het ‘succes’ 
vanuit dit oogpunt? Het RSV benadrukte de betrok-
kenheid van stakeholders, maar zette burgerparticipatie 
nog maar heel voorzichtig op de agenda. De ervaring 
leert dat we er heden niet meer omheen kunnen, als 
we dat zouden willen, of is ook dat maar een boutade?

Voor de keuze van onze focus op bepaalde onderzoeks-
cases kan hier nog een extra criterium aan toegevoegd: 
in hoeverre gaat het over stationsomgevingen waarop 
we in de toekomst best onze inspanningen richten? 

Aandachtspunten vanwege de opdracht-

gever

De opdrachtformulering in het bestek was erg uitge-
breid en gedetailleerd op vlak van te verzamelen en 
analyseren gegevens. In samenspraak met de opdracht-
gever werd deze ambitie tot een realistisch niveau 
teruggebracht bij de aanvang van het onderzoek. Maar 
de formulering van gewenste uitkomsten was bij de 
opdrachtformulering en opstart van het onderzoek al bij 
al nog vaag. Daarom werden aan het einde van de eerste 
fase van het onderzoek, de verwachtingen m.b.t. de 
focus van de evaluatie nog eens uitdrukkelijk bevraagd. 
Hieruit kwamen de volgende aspecten naar voor:

• Succesfactoren voor stationsprojecten op vlak van 
instrumentarium en procesaanpakken

• Lacunes in of problemen met het instrumentarium of 

de procedures

• Rollen voor de Vlaamse overheid in het ondersteunen 
van knooppuntprojecten

• Rollen en impact van grondposities, grondregie, 
procesregie, budgettering en financiering

• Een aantal heel gedetailleerde thema’s m.b.t. 
mobiliteit, zoals de rol van parkeernormen, normen in 
milieueffectenrapportage

• Samenspel tussen overheid en private spelers in de 
ontwikkelingsmarkt op vlak van inhoudelijke keuzes, 
medefinanciering,…

2.1.3 ONDERZOEKSVRAGEN

Vanuit deze achtergrond kunnen we nu de onderzoeks-
vragen op een meer heldere wijze formuleren. Maar om 
geen verwarring te zaaien, eerst enkele begripsverklaringen.

Begripsverklaringen

We gebruiken in wat volgt een aantal termen die misschien 
niet door elke lezer op dezelfde manier geïnterpre-
teerd worden. Daarom enkele begripsverklaringen:

Station: treinstation

Hoofdstation: de term hoofdstation wordt (tenzij anders 
verduidelijkt) gebruikt als aanduiding van de 20 treinsta-
tions die werden geanalyseerd in de eerste fase van dit 
onderzoek. Het gaat grotendeels om de 20 hoofdstations 
die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden 
geselecteerd. Uit deze lijst vielen er echter enkele weg, en 
werden er enkele aan toegevoegd. Welke en waarom, is te 
lezen in het eerste paragraafje van het hoofdstuk ‘Fase 1’. 

Knooppunt: waar de term ‘knooppunt’ wordt gebruikt 
in de samenstelling ‘knooppuntproject’, ‘knooppun-
tontwikkeling’, ‘knooppuntomgeving’ betekent dit een 
geselecteerd knooppunt van openbaar vervoer met 
hoogwaardige OV-bediening, dat voor verdichting in 
aanmerking komt conform (de principes van) het BRV. 
Het zal gaan om een treinstation of om een halte die 
anderszins met hoogfrequent openbaar vervoer met 
grote capaciteit wordt bediend, b.v. een belangrijke 
tramhalte met veel overstapmogelijkheden. Omdat het 
niet per se over een treinbediening moet gaan, spreken 
we in de formulering van de beleidsaanbevelingen niet 
over ‘stations’ maar ‘knooppunten’. Omdat de beleids-
kaders van het BRV nog niet zijn goedgekeurd en er nog 
geen uitwerking van deze beleidskaders voorhanden 
is, kan dit voorlopig niet nader worden gespecifieerd. 
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Stations- & knooppuntomgeving: De interpretatie van 
‘stationsomgeving’ varieert doorheen het eindrapport. 

Bij de analyses in het hoofdstuk ‘fase 1’ zijn er uitdruk-
kelijke definities en omschrijvingen opgenomen van de 
zone die als ‘omgeving’ wordt beschouwd. De directe 
stationsomgeving (schaalniveau 1) is de zone die 
onmiddellijk uitgeeft op het publieke domein dat op het 
station uitgeeft (de pleinen en straten), met een radius 
van gemiddeld ca. 250m. De ruime stationsomgeving 
(schaalniveau 2) valt binnen een straal van 1000m rond 
de stations.  Voor de socio-economische analyse werd 
een aangepaste afbakening gehanteerd, die uitdruk-
kelijk in de methodologie fase 1 werd omschreven.  
 
Vanaf de analyse fase 2, diepgaande analyse 4 cases, is 
de term ‘stationsomgeving’ niet meer zo uitdrukkelijk aan 
een concrete afbakening verbonden. De beschouwde 
omgeving moet worden geïnterpreteerd als de ‘directe 
stationsomgeving’ plus de ruimte die wordt bestreken 
door het geheel aan masterplannen en ontwikkelings-
projecten die in de betreffende case worden onderzocht.  
 
Knooppuntomgeving’ wordt gebruikt in de delen van 
het eindrapport waar de conclusies en lessen voor het 
toekomstige beleid worden geformuleerd. Ook hier moet 
de term opgevat worden als de ‘directe stationsomgeving’ 
plus de ruimte, bestreken door het geheel van sites en 
openbaar domein waarvan de transformatie in relatie tot 
het knooppunt wordt beoogd.

Stationsproject & knooppuntproject: De term           
‘stationsproject’ slaat op het samenhangend geheel van 
planningsprocessen en uitvoeringsgerichte deelprojecten, 
inclusief het management van het geheel, in de stations-
omgeving. De term doelt dus niet op de ingrepen aan het 
station zelf, die wel een deelproject kunnen vormen. Welke 
onderdelen deel uitmaken van het stationsproject, is per 
station te vinden in het bijhorend processchema.

Knooppuntwaarde: Met de term ‘knooppuntwaarde’ 
wordt verwezen naar de score die aan de plaats van het 
station of knooppunt wordt toegekend in het onderzoek 
“Verachtert, E.,  I. Mayeres, L. Poelmans, M. Van der Meulen, 
M. Vanhulsel, G. Engelen (2016), Ontwikkelingskansen op 
basis van knooppuntwaarde en nabijheid voorzieningen, 
eindrapport, studie uitgevoerd in opdracht van Ruimte 
Vlaanderen”. Deze score is een maatstaf voor de goede 
openbaarvervoerbediening van de plek met hoogwaardig 
openbaar vervoer, met name de treinbediening en de 
bediening met hoogfrequente bussen type A-buslijn. 

Voor uitgebreide toelichting verwijzen we naar het synthe-
serapport: https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/
docs/Onderzoek/Syntheserapport_studie_knooppunt-
waarde_juni2016.pdf . 

Hierin vinden we de volgende beschrijving: “Een knooppunt 
is een cluster van stopplaatsen in het systeem voor collectief 
vervoer. Voor deze studie zijn dit alle bestaande clusters van 
treinstations, tramhaltes, (pre)metrohaltes en de bushaltes 
op het hoogste niveau van De Lijn (zogenaamde A-bus-
haltes) in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. “ (…) “De knooppuntwaarde wordt onder meer 
bepaald door de transportmodus (trein, metro, tram, bus), de 
frequentie van het vervoersaanbod, de vervoerscapaciteit, 
aansluitings- en (multimodale) overstapmogelijkheden en 
aansluiting op fiets- en wandelnetwerken. Hoe makke-
lijker en directer iemand zich vanuit de kern naar andere 
kernen kan verplaatsen, hoe hoger de knooppuntwaarde.”

Fase 1:  brede scan van de transformaties 

in de 20 belangrijkste stationsomge-

vingen

In een eerste fase onderzoeken we de transformaties van 
de omgevingen van de 20 hoofdstations in Vlaanderen. Dit 
gebeurt op basis van beschikbare kwantitatieve gegevens, 
beschikbaar kaartmateriaal, en beschikbare kennis over 
herontwikkelingsprojecten in de omgeving van het station.

1a. Selectie van de 20 stationsomgevingen

1b. Beschrijving van de transformaties van de 20 stations-
omgevingen:

• Welke ruimtelijke transformaties stellen we vast rond 
de 20 hoofdstations in Vlaanderen? 

• Met welke socio-economische wijzigingen gingen 
deze ruimtelijke transformaties samen? 

• Verliepen deze transformaties op basis een samen-
hangende, gecoördineerde visie? (toegevoegde 
onderzoeksvraag, ter voorbereiding van de volgende 
fasen)

1c. Analyse van deze transformaties van de 20 belang-
rijkste stationsomgevingen:

• Zien we gelijkenissen of duidelijke tendensen in de 
transformaties van deze 20 stationsomgevingen? Is 
er een ‘globaal beeld’ dat erop wijst dat de beoogde 
verdichting in de stationsomgevingen realiteit werd?

• Kunnen we uit deze brede scan al eerste globale 
conclusies trekken over de samenhang die het RSV 
veronderstelde en beoogde - verdichting rond stations 
leidt tot verbeterd OV-gebruik - en vinden we factoren 
die de mate van succes op dit vlak bepalen?

• Kunnen we uit deze brede scan al eerste globale 
conclusies trekken over de stationsontwikkelingen als 
kwalitatieve stadsontwikkelingsprojecten: (1) Verband 

2. Doelstellingen, aanpak en opbouw rapport
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tussen de vernieuwing van de stationsomgevingen en 
evt. effecten van gentrificatie? (2) Verband tussen het 
succes van de stationsontwikkeling en evt. stadsont-
wikkelingen in andere stadsdelen? (3) Mate waarin de 
transformatie op gecoördineerde en continue wijze 
verliep?

De laatste vraag maakte aanvankelijk geen deel 
uit van het opzet van fase 1. De analyse werd 
toegevoegd met het oog op een goede selectie 
van de meest interessante cases voor fase 2.

1d. Selectie van 4 stationsomgevingen voor fase 2, 
rekening houdend met de wijzigende context, de kennis 
van de 20 hoofdstations en de mate waarin deze infor-
matie kunnen geven voor de onderzoeksvragen van fase 2.

Fase 2: diepgaand onderzoek van de 

‘kwaliteit ’  van de stationsontwikkeling in 

4 geselecteerde cases

In de tweede fase gaan we dieper in op de 
‘kwaliteit’ van de stationsprojecten in de 4 cases. 
Hier staan de volgende onderzoeksvragen voorop:

2a. Beschrijving en analyse van de gevoerde processen

• Hoe kwam de stationstransformatie tot stand: 
projectafbakening, betrokken actoren, gemaakte 
overeenkomsten, ingezette instrumenten en doorlopen 
procedures, financiële aspecten?

• Welke factoren hebben de goede voortgang van 
planning tot uitvoering positief of negatief bepaald? 
Tot welke aandachtspunten voor toekomstige knoop-
puntontwikkeling leidt dit?

2b. leefbaarheidsonderzoek van de 4 stationsomgevingen

• Hoe wordt de leefbaarheid van de stationsomgeving 
(getransformeerd of in transformatie) ervaren?

• Welke aandachtspunten voor toekomstige knooppun-
tontwikkeling leiden we hieruit af?

Fase 3: lessen voor het ruimtelijk beleid

Uit de voorgaande analyses zullen we twee sets van lessen 
voor het toekomstig beleid knooppuntontwikkeling afleiden:

• Aan welke voorwaarden en aandachtspunten moet 
voldaan worden om te kunnen spreken van een 
kwalitatief knooppuntproject, op twee vlakken: 

• de inhoudelijke resultaten (een goed stads-
ontwikkelingsproject dat leidt tot een positieve 
beleving bij gebruikers, dat de stad versterkt en 

het duurzaam mobiliteitsgedrag ondersteunt)

• de procesmatige aanpak (een aanpak die 
leidt tot resultaten op het terrein, waarbij 
deze resultaten gericht zijn op doelstellingen 
die breed maatschappelijk gedragen zijn)

• Welke taken en rollen zijn weggelegd voor 
het Vlaams niveau, en welke acties moeten 
op Vlaams niveau worden ondernomen?
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2.2. AANPAK EN OPBOUW 

RAPPORT

2.2.1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek werd uitgevoerd conform de fasering 
zoals hierboven omschreven. Daarbij werd fase 1 vooral 
opgevat als desk top research, en was fase 2 een onder-
zoeksfase die zeer sterk stoelde op gesprekken met 
bevoorrechte getuigen. De aanpak van de beide fasen 
is uitvoerig omschreven in de betreffende hoofdstukken. 

Aan het einde van fasen 1 en 2 werd een exper-
tenworkshop georganiseerd. Deze diende om, na 
kennisname van de resultaten van voorgaande fase, de 
volgende fasen inhoudelijk voor te bereiden. Zo werd de 
eerste workshop (de visieworkshop) ingezet om de vraag-
stelling voor fase 2 ‘diepgaande analyse 4 cases’ op 
punt te krijgen en de selectie van de 4 cases te onder-
bouwen. De tweede workshop (feedbackworkshop), 
aan het einde van fase 2, diende om de eerste aanzet 
van ‘lessen voor het ruimtelijk beleid’ te bespreken.

2.2.2 OPBOUW VAN HET RAPPORT

Het vervolg van dit rapport is dan ook opgebouwd 
volgens deze 3 fasen. Aan het einde van fase 1 en 2 
wordt kort verwezen naar de expertenworshops. De 
resultaten hiervan zijn echter in de bijlagen achteraan 
dit eindrapport opgenomen. De inbreng van de experts 
is rechtstreeks in de inhoud van het rapport verwerkt.

Bij dit eindrapport horen ook een reeks aparte 
bundels: de beschrijving en analyses van de 
20 hoofdstations, zoals opgemaakt in fase 1.

2. Doelstellingen, aanpak en opbouw rapport2. Doelstellingen, aanpak en opbouw rapport
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3.1. SELECTIE VAN DE 20 

HOOFDSTATIONS

De twintig Vlaamse hoofdstations werden in het RSV 
vastgelegd als Aalst, Antwerpen-Berchem, Antwer-
pen-Centraal, Brugge, Brussel Nationale Luchthaven, 
Brussel-Zuid, Denderleeuw, Genk, Gent-Dampoort, 
Gent-Sint-Pieters, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 
Mechelen, Mechelen-Nekkerspoel, Noorderkempen, 
Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. 

Er werd voor aanvang van de evaluatie echter beslist om 
de stations Brussel-Zuid (niet in het Vlaams Gewest), 
Brussel Nationale Luchthaven (te specifiek geval en 
niet stedelijk) en Mechelen-Nekkerspoel (te dicht bij 
Mechelen), niet mee te nemen in de analyse. In plaats 
daarvan werden in overleg met de opdrachtgever 
de stations Aarschot, Lier en Vilvoorde toegevoegd. 

Hierbij gaat het om stations die door hun knooppunt-
waarde, reizigersaantal en de grootte van de stad waarin 
ze liggen, dicht aanleunen bij de hoofdstations. Bovendien 
zijn het stations met een interessante ontwikkelingsge-
schiedenis die goed lijken aan te sluiten bij de uitdagingen 
die knooppuntontwikkelingen in de toekomst te wachten 
staat, zoals hiervoor reeds aangehaald. De opname 
van deze drie stationsomgevingen in de analyse is dus 
conform de doelstelling om minder naar het verleden 
en meer naar de uitdagingen van de toekomst te kijken

3.2. DOELSTELLINGEN FASE 1

In de eerste fase werd onderzocht welke ruimtelijke trans-
formaties de twintig verschillende stationsomgevingen 
hebben ondergaan en in welke socio-economische en 
bestuurlijke context dat is gebeurd. De kenmerken van deze 
twintig stations zijn elk in een bundel beschreven. Ze werden 
bovendien met elkaar vergeleken om te bekijken of uit deze 
onderlinge vergelijking lessen kunnen worden getrokken, 
en hoe we een zinvolle selectie van vier cases voor fase 
2 kunnen maken, waarin gefocust wordt op leefkwaliteit 
en het gevoerde proces achter de ontwikkelingsprojecten. 

Voor de evaluatie werd een aanpak in drie delen ontwikkeld:

• Het ruimtelijk programma en de socio-economische 
evoluties rond de hoofdstations in beeld brengen en 
onderzoeken welke lessen hieruit kunnen worden 
getrokken; bepalen welke vier stations ons de interes-
santste lessen kunnen leren voor het toekomstige beleid;

• Het gevoerde proces achter de transformatie 
van vier stationsomgevingen in kaart brengen en 
hieruit lessen trekken voor toekomstige processen;

• De leefkwaliteit in vier stationsomgevingen evalueren 
en hieruit lessen trekken voor toekomstige processen.

De onderzoeksvragen waren hierbij de volgende.

• Beschrijving van de transformaties van de 
20 stationsomgevingen: (1) Welke ruimte-
lijke transformaties stellen we vast rond de 20 
hoofdstations in Vlaanderen? (2) Met welke socio-eco-
nomische wijzigingen gingen deze ruimtelijke 
transformaties samen? (3) Verliepen deze transformaties 

3. FASE 1: ANALYSE VAN 

20 HOOFDSTATIONS
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A a l s t

Denderleeuw

K o r t r i j k

Aa rscho t

G e n k

Leuven

Oostende

Roeselare

Antwerpen Berchem

Gent Dampoort

Lier

Antwerpen Centraal

Gent Sint Pieters

Mechelen

Brugge

Hasselt

Noorderkempen

Sint Niklaas Tu r n h o u t V i l voo rde

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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op basis een samenhangende, gecoördineerde visie? 

• Analyse van deze transformaties van de 20 belang-
rijkste stationsomgevingen. Zien we gelijkenissen 
of duidelijke tendensen in de transformaties 
van deze 20 stationsomgevingen? Is er een 
‘globaal beeld’ dat erop wijst dat de beoogde 
verdichting in de stationsomgevingen realiteit werd? 

• Kunnen we uit deze brede scan al eerste globale 
conclusies trekken over de samenhang die het 
RSV veronderstelde en beoogde - verdichting rond 
stations leidt tot verbeterd OV-gebruik - en vinden we 
factoren die de mate van succes op dit vlak bepalen?

• Kunnen we uit deze brede scan al eerste globale 
conclusies trekken over de stationsontwikkelingen 
als kwalitatieve stadsontwikkelingsprojecten: (1) 
Verband tussen de vernieuwing van de stationsomge-
vingen en evt. effecten van gentrificatie? (2) Verband 
tussen het succes van de stationsontwikkeling en 
evt. stadsontwikkelingen in andere stadsdelen? (3) 
Mate waarin de transformatie op gecoördineerde en 
continue wijze verliep? Deze laatste vraag maakte 
aanvankelijk geen deel uit van het opzet van fase 1. De 
analyse werd toegevoegd met het oog op een goede 
selectie van de meest interessante cases voor fase 2.

• Selectie van 4 stationsomgevingen voor fase 2, rekening 
houdend met de wijzigende context, de kennis van de 
20 hoofdstations en de mate waarin deze informatie 
kunnen geven voor de onderzoeksvragen van fase 2.

. 

3.3 AANPAK ANALYSE FASE 1

3.3.1. RUIMTELIJKE ANALYSE 

De ruimtelijke analyse doen we door per station de ruimtelijke 
veranderingen tussen ca. 1997 en 2017 in kaart te brengen 
op drie schaalniveaus: de directe stationsomgeving, de 
ruime stationsomgeving en het stedelijk gebied. We kijken 
daarbij naar nieuwbouwprojecten en ontwikkelingsge-
bieden. De analyse gaat echter verder: per case wordt ook 
een kaart gemaakt van het aanwezige programma rond 
het station en van ontwikkelingsprojecten die gepland 
worden maar nog niet zijn uitgevoerd. Naast het kaartma-
teriaal wordt er per station ook een tijdslijn gemaakt waarin 
de ontwikkelingsprojecten chronologisch worden getoond. 

Schaalniveau 1:  Directe stationsomgeving

Afbakening

De directe stationsomgeving is het kleine niveau waarop 
de ruimtelijke analyse plaatsvindt en richt zich op wat er 
in de onmiddellijke nabijheid van het station is veranderd. 
Hiervoor hanteren we een radius van 250 m rond het 
stationsgebouw. Die radius werd vervolgens bijgesteld 
om alle publieke ruimte die direct uitgeeft op het station 
of er mentaal heel sterk mee samenhangt, te bevatten 
- zowel aan de voor- als aan de achterkant. De exacte 
afbakening werd vervolgens bepaald door de grens van 
de kavels die direct op deze publieke ruimte aansluiten. 

Bronmateriaal

Voor de historische analyse op schaalniveau 1 werd 
vertrokken van de topografische kaart op 1:10.000, 
opgemaakt in de jaren 1990 en ons ter beschikking gesteld 
door het NGI. In het geval van Noorderkempen, Turnhout 
en Hasselt moest een oudere kaart gebruikt worden, 
vermoedelijk uit de late jaren 1980. We hebben de analyse 
echter ook voor die stations op dezelfde manier uitge-
voerd (met als gevolg dat er waarschijnlijk een ruimere 
hoeveelheid ontwikkelingen in de analyse is meege-
nomen). De historische kaart werd vergeleken met het 
GIS-kaartmateriaal uit het GRB (Grootschalig Referentie-
bestand of Basiskaart Vlaanderen, ter beschikking gesteld 
door het Departement Omgeving) en de luchtfoto zoals 
die op Google Maps (maps.google.com) te raadplegen 
valt, aangevuld met eigen kennis en de kaarten van Open 
Street Map (openstreetmap.org) voor zover die recenter 
bleken te zijn. In uitzonderlijke gevallen waar bleek dat 
projecten reeds uitgevoerd waren maar op geen van 
de genoemde kaarten en luchtfoto’s al in actuele vorm 
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zichtbaar waren, werd gebruik gemaakt van planmate-
riaal zoals dat op internet ter beschikking was (website 
van stad, ontwikkelaar, architect,…). Voor het bepalen 
van het programma rond het station werden GIS-data 
gebruikt die verzameld werden door VITO in het kader van 
hun studie ‘Ontwikkelingskansen o.b.v. knooppuntwaarde 
en voorzieningenniveau’1 uit 2016 en die ons door het 
Departement Omgeving ter beschikking werden gesteld. 

1  Verachtert, E.,  I. Mayeres, L. Poelmans, M. Van der Meulen, M. 
Vanhulsel, G. Engelen (2016), Ontwikkelingskansen op basis van knooppunt-
waarde en nabijheid voor¬zieningen, eindrapport, studie uitgevoerd in opdracht 
van Ruimte Vlaanderen. Ruimtelijke analyse schaalniveau 1:  

De directe stationsomgeving (Afstand ca. 250m)

Voorbeeld van Sint Niklaas

Topografische kaart jaren ´90

luchtfoto 2017

• Bebouwde omgeving jaren ´90
• inmiddels gesloopte gebouwen

• Bebouwde omgeving jaren 2017
• nieuwe gebouwen
• functies op gebouwniveau 
• heraangelegde publieke ruimte 
• parkeren

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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Methodologie

Op schaalniveau 1 werden twee nieuwe kaarten gemaakt. 
Eén kaart toont de situatie in de jaren 1990, met een 
aanduiding van de inmiddels verdwenen gebouwen. Deze 
kaart werd gemaakt door de GRB gebouwenlaag bij te 
werken op basis van de historische topografische kaart. 
De tweede kaart toont de actuele situatie, waarvoor de 
GRB gebouwenlaag werd geactualiseerd o.b.v. Google 
Maps e.a. Gebouwen die nieuw zijn sinds de historische 
kaart, kregen een speciale aanduiding. Belangrijke 
publieke ruimte die ingrijpend werd heraangelegd (van 
straat naar plein of voetgangerszone bijvoorbeeld), werd 
aangeduid. Daarnaast werd voor elk gebouw binnen de 
afbakening de voornaamste functie vastgelegd, op basis 
van eigen kennis, herkenbare morfologische kenmerken, 
Google Street View en de voorzieningenlagen uit de 
VITO GIS-data. Om de analyse werkbaar te houden, is 
gekozen om per gebouw slechts één functiekleur weer 
te geven. Hiervoor werd een kleur ‘gemengde functie’ in 
het leven geroepen voor die gebouwen die een menging 
bevatten van een commerciële functie (handel,…), een 
kantoorfunctie en/of een residentiële functie. Daarnaast 
werden de categorieën residentieel, commercieel (super-
markt, winkelcentrum, bioscoop,…), kantoor (in stedelijke 
omgeving), publieke voorzieningen (school, ziekenhuis, 
stadhuis,…) en bedrijven (in de context van een bedrij-
venterrein of steenweg) aangeduid. Tenslotte werden 
op basis van Open Street Map de parkeervoorzieningen 
in kaart gebracht, zowel voor auto’s als voor fietsen. 

Schaalniveau 2: Ruime stationsomgeving

Afbakening

Voor de ruime stationsomgeving werd vertrokken van 
een gebied met een straal van 1000 m rond het stations-
gebouw. Deze zone is dus eigenlijk bijna altijd groter dan 
wat normaal gezien onder de ‘stationsomgeving’ wordt 
verstaan. Dit schaalniveau laat daarom toe om de stati-
onsomgeving zelf te bekijken en deze meteen in haar 
stedelijke omgeving te kaderen. De precieze afbakening 
werd bepaald vertrekkend van de statistische sectoren die 
ruwweg binnen deze cirkel met 2 km diameter vallen. Deze 
sectoren beslaan meestal gebieden met een samenhan-
gende betekenis (structuur, identiteit), zoals een buurt of 
wijk en zijn dus een interessant vertrekpunt om grenzen 
tussen stadsdelen te definiëren. Sectoren aan de rand 
van het gebied werden beoordeeld op de mate waarin er 
belangrijke ontwikkelingsprojecten werden gerealiseerd 
in de voorbije 20 jaar en de mate waarin ze hielpen om 
een coherente, samenhangende kaart te kunnen samen-
stellen. In uitzonderlijke gevallen werd een bijzonder 
grote sector opgesplitst om het onderzoeksgebied 
en de bijhorende kaart niet onnodig groot te maken.

Bronmateriaal

Voor deze kaarten werd hetzelfde bronmateriaal gebruikt 
als voor het vorige schaalniveau. Om de ontwikkelingspro-
jecten in kaart te brengen werd per station een uitgebreide 
literatuur- en internetzoektocht ondernomen, vertrekkende 
van publicaties over recente stadsvernieuwingsprojecten 
in Vlaanderen, de website www.complexestadspro-
jecten.be en de websites van de verschillende steden in 
de selectie. Indien nodig, werden specifieke projecten 
opgezocht op websites van architectuurbureaus, 
projectontwikkelaars, makelaars of nieuwsmedia. 

Methodologie

Ook de analyse op het tweede schaalniveau baseert zich 
op twee kaarten, één van de historische situatie en één van 
de actuele. In tegenstelling tot de directe stationsomgeving 
gebeurt de analyse hier echter niet op gebouwniveau 
wegens de omvang van het studiegebied. In plaats 
daarvan wordt enkel gekeken naar gebiedsontwikke-
lingen en belangrijke publieke-ruimteprojecten. De kaart 
van de jaren 1990 toont die gebieden in hun toenmalige 
toestand, meestal met gebouwen die inmiddels gesloopt 
zijn. De actuele kaart toont ze in hun huidige toestand, 
met daarbij de aanduiding van het programma volgens de 
methode uit het eerste schaalniveau. Belangrijke publie-
ke-ruimteprojecten (heraanleg of aanleg van pleinen en 
parken, winkelstraten, nieuwe voetgangerszones,…) werd 
als oppervlakte ingekleurd. Naast gerealiseerde projecten 
bevat de kaart echter ook geplande projecten. Hier worden 
drie types onderscheiden: geplande masterplannen (met 
uitzicht op realisatie op korte of middellange termijn), 
geplande publieke-ruimteprojecten (idem) of zogenaamde 
studiegebieden. Die laatste categorie bevat gebieden 
waarvoor studies of masterplannen zijn gemaakt, maar 
die niet concreet genoeg zijn om al te kunnen uitgaan van 
een snelle realisatie en bovendien vaak minder eenduidig 
kunnen worden afgebakend. Omdat ze wel een beeld 
geven van de planningsdynamiek, werden ze wel in de kaart 
opgenomen. Naast de kaart met projecten en programma 
werd ook een abstracte kaart gemaakt waarop enkel de 
contouren van de in totaal vijf projecttypes aangeduid zijn, 
aangevuld met een legende met de namen van elk project.

Tenslotte werd ook een tijdslijn gemaakt. De tijdslijn 
geeft een chronologisch overzicht van alle gerealiseerde 
en geplande gebiedsontwikkelingen, publieke-ruimte 
projecten en studiegebieden vanaf het jaar 2000. Om deze 
informatie samen te brengen werd er onderzoek gedaan via 
de websites van de betreffende steden, complexe stadspro-
jecten, stedenbeleid en ontwikkelaars van bouwprojecten. 

De leesmethode voor deze tijdslijnen is als volgt: Een 
project vertrekt uit een horizontale lijn en hieruit ontspruiten 
dan (soms) sub-trajecten. Wanneer een project of studie 
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Topografische kaart jaren ´90

luchtfoto 2017

• Bebouwde omgeving jaren ´90

• inmiddels gesloopte gebouwen

• gebiedsontwikkelingen en publieke-ruimte projecten in 
de jaren 1990

• Bebouwde omgeving jaren 2017

• gebiedsontwikkelingen en publieke-ruimte projecten 
2017, inclusief fncties op gebouwniveau

• toekomstige projectgebieden: Geplande 
gebiedsontwikkelingen met oog op realisatie, 
geplande publieke-ruimte projecten, studiegebieden 

Ruimtelijke analyse schaalniveau 2:  
De ruime stationsomgeving (Afstand ca. 1000m)

Voorbeeld van Sint Niklaas

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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Abstracte kaart met gebiedsontwikkelingen  2017, publieke-ruimte projecten 

geplande projecten (nieuwbouw en publieke ruimte) en studiegebieden

Voorbeeld van Sint NIklaas

Tijdslijn

Voorbeeld van Sint Niklaas
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nog niet afgerond is, dan loopt deze lijn verder. Het kleur-
gebruik geeft een beeld van de status van het project: 
zwart voor de afgeronde projecten en studies, rood 
voor de lopende projecten en studies, een witte achter-
grond voor publieke-ruimteprojecten en een gekleurde 
achtergrond voor de nieuwbouwprojecten. Studies of 
samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegeven met een 
stippellijn. De tijdslijn en de abstracte kaart zijn bewust op 
elkaar afgestemd op vlak van terminologie en kleurgebruik. 
Terwijl de abstracte kaart een beeld geeft van de ruimte-
lijke samenhang, illustreert de tijdslijn de procesmatige 
samenhang, de chronologie en de duur van de processen. 

Topografische kaart jaren ´90

luchtfoto 2017

• Bebouwde omgeving jaren 2017

• economische zones 2017

• groenzones 2017

• recreatiegebieden 2017

Ruimtelijke analyse schaalniveau 3:  
Stedelijk gebied (Afstand 3 km)

Voorbeeld van Sint Niklaas

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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Schaalniveau 3: Stedelijk gebied

Afbakening

Het doel van dit schaalniveau is om het station in zijn 
ruime stedelijke context te plaatsen waarbij ook (andere) 
belangrijke ontwikkelingszones te zien zijn. De basis voor 
deze kaarten is een radius van 3 km rond het station. Deze 
afbakening werd letterlijk zo gehouden en niet aangepast 
zoals bij de vorige schaalniveaus. 

Bronmateriaal

Het meeste bronmateriaal is hetzelfde als bij de vorige 
schaalniveaus, alleen werd hier gebruikt gemaakt van 
topografische kaarten op schaal 1:50.000, opgemaakt 
rond de jaren 1990 en opnieuw ter beschikking gesteld 
door het NGI. 

Methodologie

De analyse op dit schaalniveau is eerder illustratief om 
de ruime context van de vorige twee schaalniveaus te 
kunnen tonen. Naast de topografische kaart die de histo-
rische toestand toont, werd een actuele kaart opgemaakt 
gebruikmakend van de GRB data bebouwing, wegennet, 
water, bebouwd gebied,… De bebouwing werd gefilterd, 
zodat enkel de gebouwen die zich binnen een kern (stads-
centrum of omliggende dorpskernen) bevinden, zichtbaar 
is. Daarnaast werden de bedrijvenzones aangeduid en hun 
bebouwing ook weergegeven. Belangrijke groengebieden 
werden ingetekend (natuurgebieden, belangrijke recre-
atiegebieden). Belangrijke bestemmingen voor recreatie 
werden ook aangeduid. Tenslotte werd het lokaal spoor-
netwerk incl. omliggende stations weergegeven. 

3.3.2. SOCIO-ECONOMISCHE ANALYSE

Afbakening

Voor de opmaak van deze analyse is uitgegaan van de 
gegevens die tot op het niveau van statistische sector 
beschikbaar zijn. Deze fijnmazige indeling van de statis-
tieken faciliteert een onderling vergelijk van de voor- en 
achterkant van het station. Hiervoor werden voor de 
beschikbare variabelen gegevens samengenomen van 
de statistische sectoren die samen deel uitmaken van de 
stationswijk, met onderscheid tussen voor- en achterkant. 
De afbakening is sterk verschillend per stationsomgeving, 
zowel wat betreft perimeter als aantal inwoners. De grootte 
van de stad, van het station en zijn aansluitend publiek 
domein (conform afbakening ruimtelijke analyse) bepalen 
de perimeter. Vervolgens werd het centrum afgebakend op 
eenzelfde manier (goed zichtbaar in stedelijke structuur), 
om de gegevens voor de stationsomgevingen te kunnen 
kaderen met die van het centrum, de gehele gemeente en 

het Vlaams Gewest. 

Bronmateriaal

Voor de socio-economische analyse is gebruik gemaakt 
van de volgende gegevens:

• Inkomensgegevens: het mediaan inkomen per 
aangifte op niveau statistische sector in de jaren 1994 
tot en met 2013. Bron: Algemene Directie Statistiek en 
Economische Informatie (ADSEI)

• Demografische gegevens: het aantal inwoners en de 
leeftijdsverdeling over categorieën met een breedte 
van tien jaar op niveau statistische sector in de 
jaren  1999 tot en met 2014. Bron: Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)

Methodologie

Allereerst werden de evoluties op het vlak van inkomen 
en demografie in kaart gebracht over de termijn waarover 
de data beschikbaar zijn. Niet alleen de absolute waarden 
werden geanalyseerd: zij werden ook in relatieve zin 
bekeken ten opzichte van de evolutie in de gehele 
gemeente (stad) en de algemene evolutie in het Vlaams 
Gewest. Deze keuze werd gemaakt om factoren die 
specifiek van invloed zijn op de dynamiek in de stations-
omgeving enigszins te kunnen isoleren van factoren die 
ook spelen in de ruimere omgeving van de gemeente en 
het Vlaams Gewest. Op deze manier worden socio-eco-
nomische vaststellingen (verjonging, stijging bevolking, 
daling inkomen, …) gemaakt die vergeleken kunnen 
worden met die in andere stationsomgevingen en de 
ruimere afbakeningen, zoals verderop uitgelegd.

Afbakening socio-economische 
analyse Sint Niklaas

• Voorkant station: groen

• achterkant station: blauw

• centrum: van statiestraat tot grote 
markt
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Demografische  evolutie Sint Niklaas 
1999 - 2014

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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Demografische  evolutie voorkant 
station Sint Niklaas 1999 - 2014
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Demografische  evolutie achterkant 
station Sint Niklaas 1999 - 2014

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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Evolutie inkomen Sint Niklaas 1994 - 2013
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Evolutie inkomen Sint Niklaas 1994 - 2013

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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3.3.3. ANALYSE MOBILITEIT

Voor elk station werd de bereikbaarheid per spoor in kaart 
gebracht. Dit gebeurde op basis van het onderzoek van 
VITO naar de knooppuntwaarde van de verschillende 
stations. Dit onderzoek brengt reeds heel wat verschillende 
aspecten in rekening; de bediening van het station, de 
vlotheid waarmee het station bereikbaar is vanuit andere 
stations,… Vanuit het VITO-onderzoek zijn deze aparte 
aspecten gekwantificeerd. Na evaluatie werd beslist dat 
de geaggregeerde score, waar de verschillende onder-
delen van de knooppuntwaarde in meegenomen zijn, de 
best te hanteren indicator voor ons onderzoek is. Helaas 
is van deze knooppuntwaarde geen evolutie beschikbaar.

Daarnaast werd het aantal treinreizigers in kaart gebracht 
op basis van het aantal instappers per station, waarvoor 
data sinds 2004 konden worden bekomen van de NMBS. 

3.3.4. DE INDICATOREN IN EEN GEÏNTE-
GREERD BEELD

De onderzoeks-indicatoren uit de socio-econo-
mische, mobiliteits-, en ruimtelijke analyse werden 
ingebracht in een spindiagram om de verschillende 
stations te vergelijken – zijn er duidelijke groepen met 
dezelfde kenmerken te detecteren? Dit zorgt er voor 
dat elk station een geïntegreerde figuur krijgt met een 
abstractie van de analyseresultaten. De verbanden 
tussen deze figuren worden besproken in hoofdstuk 2.4. 

Er werden 12 indicatoren geplot op de grafiek waarvan 
3 mobiliteits-gerelateerde, 5 socio-economische en 4 
ruimtelijke: aantal instappers op een weekdag, evolutie 
van de instappers, absolute knooppuntwaarde, bevol-
kingsdichtheid, inkomensevolutie, demografische evolutie, 
evolutie bevolkingsgroei, vastgoedprijzen, overwegende 
functie in de directe stationsomgeving, ontwikkelings-
dynamiek in de ruime stationsomgeving, bijgekomen 
bebouwde oppervlakte in de directe stationsomgeving, 
bijgekomen bebouwde oppervlakte in de ruime stations-
omgeving. Voor de meeste indicatoren werd dus een 
waarde gekozen die een evolutie weergeeft in plaats 
van een objectieve waarde (bijvoorbeeld demografische 
evolutie, inkomensevolutie, bijgebouwde m² op schaal-
niveau 1 en bijgebouwde m² op schaalniveau). Op die 
manier is het niet het type stationsomgeving dat gepresen-
teerd wordt, dan wel het type stationsproject in verband met 
socio-economische, ruimtelijke en mobiliteitsuitdagingen.

De 20 waarden voor een bepaalde indicator (één voor 
elk station) werden verdeeld in drie categorieën. Dit geeft 
aanleiding tot een spindiagram met drie radiale assen. De 
waarde van elke indicator werd dan op één van de drie 
aangeduid. Het verbinden van deze punten geeft dan 

aanleiding tot een 12-hoekige veelhoek. Door de vereen-
voudiging in drie categorieën worden de eigenschappen 
van een bepaald type ontwikkeling en overeenkomsten 
tussen stationsomgevingen makkelijker te detecteren. 

• Aantal instappers op een weekdag: 1000 - 6000 // 
6000 - 20 000 // 20 000 - 56 000

• Evolutie van de instappers tussen 2004 en 2015: 
-2100 - 500 // 500 - 3000 // 3000 - 15000

• Absolute knooppuntwaarde (volgens studie ‘Ontwik-
kelingskansen op basis van knooppuntwaarde en 
nabijheid voorzieningen’, zie daar voor uitleg van de 
berekeningsmethode): 2.5-4.5 // 4.5-5.5 // 5.5-7.1

• Bevolkingsdichtheid: laag // gemiddeld // zeer hoog

• Inkomensevolutie: daling // stagnatie // stijging

• Demografische evolutie: vergrijzing // stagnatie // 
verjonging

• Evolutie bevolkingsgroei: stagnatie // lichte stijging // 
sterke stijging

• Vastgoedprijzen: zeer laag // laag // gemiddeld

• Overwegende functie in de directe stationsomgeving: 
werkomgeving // residentieel // gemengd

• Ontwikkelingsdynamiek in de ruime stationsom-
geving: focus onduidelijk // focus op centrum // focus 
op station

• Bijgekomen bebouwde oppervlakte in de directe 
stationsomgeving in geschatte vloeroppervlakte: 0 – 
40 000 m² // 45 000 – 100 000 m² // 100 000 – 250 
000m²

• Bijgekomen bebouwde oppervlakte in de ruime stati-
onsomgeving in oppervlakte van projectgebieden: 
100 000 – 225 000 m² // 225 000 – 350 000m²  // 350 
000 – 570 000m²
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Spindiagram 
Voorbeeld Sint Niklaas

3. Fase 1: Analyse van de 20 hoofdstations
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4. RESULTATEN FASE 1

Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport

4.1. KORTE OMSCHRIJVING 

VAN DE 20 STATIONS 

De uitgebreide bundels per station met alle kaart- en 
analysemateriaal zijn als bijlage toegevoegd aan dit 
rapport. Een beknopte synthese van de kenmerken van 
elke stationsomgeving, de belangrijkste ontwikkelingen in 
de voorbije 20 jaar en de achterliggende processen, vindt 
u op de pagina’s hierna. Deze synthese is gebaseerd op 
het onderzoek gevoerd in fase 1 van deze studie en bevat 
een verhalende samenvatting van de kaarten, grafieken en 
tijdslijnen die per stationsomgeving opgemaakt werden, 
aangevuld met achtergrondinformatie die verkregen werd 
tijdens het uitvoeren van het onderzoek. 

Deze beknopte syntheses laten toe om elke stationsom-
geving te typeren en inzicht te verschaffen in specifieke 
kenmerken en processen. Verder in dit rapport worden 
de stationsomgevingen met elkaar vergeleken, deze 
beschrijvingen helpen om deze eerder droge vergelijking 
te concretiseren, te illustreren en tastbaarder te maken.
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AALST

Aalst heeft ambitieuze plannen gemaakt voor haar 

stationsomgeving die ook deels werden uitgevoerd, 

met publieke investeringen in publieke ruimte en een 

nieuw administratief centrum. Private investeringen 

bleven voorlopig echter uit en richtten zich de voor-

bije jaren eerder op onderbenutte terreinen in het 

stadscentrum in plaats van op de stationsomgeving. 

Die stationsomgeving kende wel een bevolkings-

groei, maar bleef een verarmd deel van de stad.

Spoor en Dender kruisen elkaar aan de rand van de 
binnenstad in een zone die decennialang benut werd voor 
industrie, maar nu klaar is voor stedelijke ontwikkeling. Het 
station van Aalst ligt midden in dit gebied, op dezelfde 
Denderoever als het stadscentrum. Het station kent slechts 
een matige bediening en een dalend gebruik in de laatste 
jaren. Aan de achterzijde bevindt zich voornamelijk bedrij-
vigheid, de voorzijde is stedelijk. De stad liet rond 2002 een 
masterplan stationsomgeving opmaken dat zich uitsprak 
over de ontwikkeling van zowel de voor- als achterkant en 
sterk de nadruk legde op het overbruggen van de barrières 
van de spoorbundel, de Demer en de meer industriële 
zones daar. Van het masterplan werden voorlopig enkel 
het nieuwe stationsplein, een nieuw busstation en het 
administratief centrum gerealiseerd, naast een aantal 
andere, kleinere publieke-ruimteprojecten. De belang-
rijkste ontwikkelingszones bleven voorlopig onaangeroerd. 
De ambitie uit het masterplan om het station over de 
Dender te verbinden met het stadsdeel aan de achterkant, 
is eveneens onuitgevoerd. Zowel in de directe als in 
de ruimere stationsomgeving heerst maar een matige 
ontwikkelingsdynamiek ten opzichte van andere stations-
omgevingen. De uitgevoerde projecten rond het station zijn 
vooral publiek geïnitieerd. Private projecten zijn er wel in het 
stadscentrum, waar een aantal woonprojecten in uitvoering 
zijn. Aan de overkant van de Dender is begonnen met de 
ontwikkeling van de Tupperware-site als hoogwaardige 
woonwijk, wat misschien de aanzet kan zijn van een 
meer algemene opwaardering van dat deel van de stad. 

Het inwoneraantal in de stationsomgeving steeg in de 
voorbije twintig jaar sterk, bovendien sneller dan in het 
stadscentrum. Tegelijk bleef het inkomensgehalte achter en 
is de stationsomgeving in het algemeen een eerder arme 
wijk. Beide evoluties komen vaker samen voor en lijken te 
wijzen op een verhoogde instroom van mensen met een 
migratie-achtergrond. Het inkomen in de wijken aan de 
overkant van de Dender ligt lager dan aan stedelijke zijde 
van het station. Ook de vastgoedprijzen liggen daar lager. 

4. Resultaten fase 1
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AARSCHOT

Aarschot is een stad die gelooft in stadsvernieuwing 

en heeft ondanks haar misschien kleine capacite-

it toch mooie resultaten geboekt met verschillende 

vlot gerealiseerde en vaak gepubliceerde projecten. 

Die liggen echter meer in het stadscentrum dan aan 

het station, waar weliswaar werd geïnvesteerd in een 

brug en nieuwe publieke ruimte, maar de grote pri-

vate projecten niet bleken te volgen. Socio-econo-

misch doet de stad het goed en het station, hoewel 

slechts van regionaal belang, kende een opvallend 

sterke stijging in aantal opstappers.

De stationsomgeving van Aarschot bevindt zich aan 
de rand van stad, maar ligt niet ver van de historische 
binnenstad. De buurt heeft een residentiële voorkant en 
bedrijvigheid aan de achterkant. De knooppuntwaarde is 
relatief laag, maar lokaal heeft het station wel een belang-
rijke positie verworven, ook als pendelstation richting 
Leuven. Het aantal reizigers steeg de laatste jaren flink. 

Aarschot zet sinds 2000 sterk in op stadsvernieuwing en is 
daarmee een wegbereider onder de niet-centrumsteden in 
Vlaanderen. De focus ging daarbij aanvankelijk vooral naar 
het stadscentrum, met woonprojecten langs de Demer, 
maar vrij snel werd ook een masterplan voor de stations-
omgeving gemaakt. Publieke investeringen in een nieuwe 
fietsbrug over de sporen en betere toegang tot de perrons 
gaven het station een nieuw gezicht. De grote transfor-
matie van de stationsomgeving heeft echter nog niet 
plaatsgevonden, voorlopig blijft alles beperkt tot een aantal 
punctuele ingrepen. Daarbij ook private investeringen zoals 
een nieuw woonblok aan de stadszijde en verschillende 
nieuwe bedrijven op het bedrijventerrein aan de achterkant. 
Alles bij elkaar echter onvoldoende in omvang om van een 
echte stationsontwikkeling te kunnen spreken. Recent 
heeft de stad haar focus bovendien opnieuw verlegd 
naar nieuwe woonontwikkelingen meer in het noorden 
en het zuiden van het centrum, waardoor de dynamiek in 
de stationsomgeving op een laag pitje dreigt te blijven. 

De ontwikkelingsdynamiek die in het centrum heeft 
plaatsgevonden, ging daar wel gepaard met een sterke 
bevolkingstoename en ook een verjonging van de 
bevolking. Ook het mediaan inkomen ligt in Aarschot 
relatief hoog, iets hoger in de wijken met veel nieuwe 
projecten dan elders in de stad. In diezelfde wijken blijkt 
ook de vastgoedprijs wat hoger te liggen. Door de kleine 
oppervlakte van de stad en de relatief centrale ligging van 
het station, kan er niet echt van een ‘stationswijk’ gesproken 
worden die afgezet kan worden met het centrum, daar 
kunnen dus geen uitspraken over gedaan worden. 
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ANTWERPEN-BERCHEM

Antwerpen-Berchem is een van de belangrijkste sta-

tions van Vlaanderen dat zijn ligging op het knoop-

punt van belangrijke verkeersassen heeft weten uit te 

spelen om grote kantoorprojecten aan te trekken. In-

vesteringen in publieke ruimte en een ondergrondse 

parking gingen aan die projecten vooraf. In de ruim-

ere omgeving van het station werden verschillende 

grote woonprojecten gerealiseerd die profiteerden 

van hun goede stedelijke ligging, maar ook van de 

nabijheid van een belangrijk station.

Antwerpen Berchem is samen met Gent Sint Pieters en 
Antwerpen Centraal één van de grote stations, gelegen 
in stedelijke omgeving. Dit is een station met een zeer 
hoge knooppuntwaarde (net niet even hoog als Antwerpen 
Centraal) en een gemengd functioneel profiel. Het aantal 
reizigers is momenteel lager dan in 2004, maar toen 
diende Berchem als uitwijkstation voor alle internationale 
treinen uit Antwerpen-Centraal dat toen verbouwd werd. 
Sinds Antwerpen-Centraal terug op volle kracht draait, 
stijgt ook het aantal instappers in Antwerpen-Berchem 
terug. Het station ligt op het knooppunt tussen de dense 
wijken Oud-Berchem, Zurenborg en Nieuw Kwartier, de 
belangrijke lokale winkelstraat Statiestraat/Driekoningen-
straat geeft rechtstreeks uit op het station. Het station ligt 
echter ook direct naast de Singel en de Ring, twee van 
de belangrijkste verkeersinfrastructuren van Antwerpen. 
Door die ligging aan het knooppunt van verkeersassen 
is Antwerpen-Berchem een van de belangrijke kanto-
renpolen uit het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. De 
voorbije jaren kende de directe stationsomgeving dan ook 
voornamelijk kantoorontwikkelingen, met een aantal grote 
nieuwbouwprojecten (Post X en The Link zijn momenteel 
nog onder constructie) en verschillende grote vernieuw-
bouwoperaties. Rond 2005 werd er geïnvesteerd in een 
nieuwe ondergrondse parking, renovatie van het stations-
gebouw en een nieuw stationsplein met busstation. Het 
grote private kantorenproject op de voormalige postsite 
(Post X) volgde ca. tien jaar later. In de tussentijd werden 
er ook in de ruime omgeving van het station verschil-
lende projecten gerealiseerd, maar die zijn meer aan 
lokale dynamieken en investeringsgolven te koppelen 
dan aan de investeringen rond het station. Toch kan de 
aanwezigheid van Antwerpen-Berchem als een van de 
belangrijkste nationale stations, niet onderschat worden 
als attractor voor woonprojecten. Bij de projecten zijn 
dan ook twee grote woonontwikkelingen, de Veldekens in 
Nieuw-Berchem en het Groen Kwartier (Militair Hospitaal) in 
Oud-Berchem. Ook de winkelas Statiestraat/Driekoningen-
straat werd grondig aangepakt en kreeg een totaal nieuw 
gezicht, wat inmiddels ook lijkt te zorgen voor een stijging 

in privé-initiatieven. Ondanks dit alles blijft de onmiddellijke 
omgeving van Antwerpen-Berchem qua ontwikkelingsdy-
namiek (uitgedrukt in nieuwe vloeroppervlakte) een beetje 
achter op een aantal andere grote stations. Dit heeft 
echter vooral te maken met een gebrek aan ‘gemakke-
lijke’ ontwikkelingssites, doordat het station geprangd 
zit tussen verkeersinfrastructuren en dense woonwijken.

Socio-economisch ligt het station op de breuk tussen twee 
wijken met een heel eigen profiel. Oud-Berchem, door ons 
de ‘voorkant’ gedoopt, is een eerder arme wijk met een 
hoog aandeel bewoners met migratie-achtergrond. Hier is 
een bevolkingsstijging en -verjonging te zien. De andere 
kant, bij gebrek aan beter ‘achterkant’ genoemd, is dan 
weer een van de rijkere wijken binnen de ring, kende een 
bevolkingsdaling, vergrijzing en een sterke stijging van het 
inkomen. Het zou echter te simplistisch zijn om een directe 
link te leggen tussen deze evoluties en de ontwikkelingen 
in en rond het station, daarvoor vonden er te veel andere 
stedelijke en maatschappelijke veranderings- en vernieu-
wingsprocessen plaats in de directe en wijdere omgeving. 

4. Resultaten fase 1



Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport

38

ANTWERPEN CENTRAAL

Antwerpen-Centraal heeft als een van de belangrijk-

ste Vlaamse hoofdstations zijn positie waargemaakt 

met een heel hoge ontwikkelingsdynamiek, zowel 

op het vlak van publieke als private projecten. Het 

station zelf werd volledig getransformeerd, errond 

kwamen nieuwe kantoor- en woonontwikkelingen, 

maar ook nieuwe culturele voorzieningen en veel 

nieuwe publieke ruimte. Dit lijkt een impact gehad 

te hebben op de vastgoedprijzen, maar niet op het 

inkomen van de bevolking. 

Antwerpen Centraal is het station met de hoogste knoop-
puntwaarde uit de selectie, maar niet het hoogst aantal 
instappende reizigers. Dit kan worden verklaard door haar 
positie als eindstation voor een heel aantal treinen. Na 
jarenlange werken is het station sinds 2009 via een tunnel 
verbonden met de internationale lijn naar Amsterdam en 
dus technisch geen echt eindstation meer. De opening van 
de tunnel werd gecombineerd met een complete transfor-
matie van het stationsgebouw, met meer perrons, meer 
winkels, een pak bijkomende parkeerruimte en een nogal 
overschaalde tweede toegang. Die toegang bleef lang 
onderbenut, maar biedt intussen plaats aan het indoor 
pretpark Comics Station. Ernaast werd een van de meest 
dense gebiedsontwikkelingen van Antwerpen gereali-
seerd, een cluster van torengebouwen rond het Kievitplein. 
Daarbij heel wat kantoren, maar ook een hotel en woningen. 
Rond de hoofdingang bevindt zich een gemengde, vooral 
commercieel georiënteerde wijk die direct aansluit bij het 
handelscentrum van Antwerpen en vooral veel horeca 
bevat. Hier werd sterk geïnvesteerd in de publieke ruimte, 
met de heraanleg van het Astridplein en de belangrijkste 
straat de Keyserlei. Grote private ontwikkelingen werden 
hier niet gerealiseerd wegens weinig ruimte, maar overal 
in de wijk werden wel punctuele projecten gerealiseerd. 
Ook een aantal belangrijke publieke projecten, zoals de 
renovatie van de Opera en de Elisabethzaal, de uitbreiding 
van die laatste met een congrescentrum en het masterplan 
voor de Antwerpse Zoo. In de wijk ten noorden van het 
station, traditioneel een verarmde buurt met een moeilijk 
imago, werden door de actieve regie van de stad en haar 
AG Vespa verschillende private en publieke projecten 
gerealiseerd die de buurt een nieuwe dynamiek wisten te 
geven, zoals de nieuwe Permeke-bibliotheek, het desig-
ncentrum De Winkelhaak en verschillende punctuele 
renovatie- en nieuwbouwprojecten waarbij strategisch 
gelegen maar verkrotte panden vervangen werden door 
nieuwe woningen. Deze ontwikkelingen passen echter 
eerder binnen het algemene Antwerpse beleid van 
punctuele stadsvernieuwing dan dat ze direct met het 

station kunnen worden gelinkt. Recent is ook de tweede 
fase van het Kievitproject heropgestart, opnieuw met 
hoogbouw maar deze keer met meer aandacht voor kwali-
tatieve publieke ruimte en de integratie in de buurt. Aan de 
andere kant van de sporen staat ook de inbreidingssite 
tussen de Pelikaanstraat en de Lange Herentalsestraat 
opnieuw op de agenda. Alles bij elkaar is Antwerpen-Cen-
traal zo het station dat de meeste ontwikkelingsdynamiek 
(uitgedrukt in vloeroppervlakte) rond zich heeft weten aan 
te trekken, zowel voor publieke als private investeringen. 

De stationsomgeving kende in die hele periode van 
ontwikkelingen een enorme bevolkingstoename en sterke 
verjonging. Dit lijkt echter eerder een natuurlijke ontwik-
keling van een wijk die bekend staat als aankomstplek 
en wijk met een jonge bevolking met in meerderheid een 
migratie-achtergrond. Opvallend is dat de wijk een reële 
daling van het mediaan inkomen heeft gekend, maar 
tegelijk een van de duurste is qua vastgoed. Gelinkt 
daaraan is het feit dat het om de meest dicht bewoonde 
wijk gaat uit de selectie van stationsomgevingen. 



39

BRUGGE

Brugge, een station met een hoge knooppuntwaarde, 

kende een wat langzame start, maar de ontwikke-

lingsdynamiek kwam de laatste jaren heel sterk op 

gang met vooral een pak publieke voorzieningen en 

overheden die zich rond het station kwamen vesti-

gen. Dankzij (deels nog geplande) investeringen in 

de publieke ruimte tussen station en het Zand, de 

poort naar het stadscentrum, begint het stationsproj-

ect langzaam ook deel uit te maken van een echt 

strategisch stadsvernieuwingsproject.

De stationsomgeving van Brugge ligt net buiten het 
stadscentrum. De achterkant van het station heeft meer 
kenmerken van een villawijk dan van een echt stedelijke 
omgeving. Aan de voorkant grenst het station aan de 
groene Vesten en het Koning Albert I-Park dat uitkomt 
op het Zand, een van de toegangspoorten naar de histo-
rische binnenstad. Het is hier dat Brugge in 2002 definitief 
komaf maakte met zijn imago als stad die wat is blijven 
steken in het verleden, met de realisatie van het archi-
tecturaal baanbrekende Concertgebouw. Hoewel het 
daarna een tijd stil bleef, lijkt de stad recent terug aan te 
knopen bij de toekomstgerichte houding van toen. Rond 
het station werden verschillende grote projecten gerea-
liseerd, de meeste gericht op publieke dienstverlening 
en commerciële voorzieningen. Langs het stationsplein 
kwamen nieuwe winkels, daarachter het nieuwe stads-
kantoor en meer recent een aantal woonblokken. Aan de 
achterkant werd met het Kamgebouw een grootschalig, 
aaneenhangend project gerealiseerd dat als een nieuwe 
wand de perrons afsluit en o.a. plaats biedt aan het VAC 
Brugge en het provinciebestuur West-Vlaanderen. Ook 
de publieke ruimte en verkeersafwikkeling werden hier 
radicaal aangepakt. Recent maakt men ook werk aan 
de link tussen station en stadscentrum. Het Zand wordt 
momenteel heraangelegd, net als de winkelstraat die erop 
aansluit. De plannen voor een nieuw congrescentrum daar 
vlakbij worden momenteel opgemaakt. Ook het Koning 
Albert I-Park krijgt in de toekomst een nieuw gezicht en 
maakt zo de figuur van station tot stadscentrum compleet. 

Brugge is een voorbeeld van een station waar de toename in 
ontwikkeling parallel verloopt met een toename in reizigers. 
Het station kent ook een goede bediening. De bevol-
kingsaantallen rond het station namen de voorbije jaren 
sterker toe dan in het centrum. Aan de achterkant steeg 
ook het inkomen sterk en was er een verjonging merkbaar. 
Over vastgoedprijzen kunnen moeilijk uitspraken worden 
gedaan omdat er slechts weinig data gevonden werden.  

4. Resultaten fase 1
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DENDERLEEUW

In Denderleeuw werd de laatste 20 jaar amper geïn-

vesteerd in de stationsomgeving. De goede ligging 

voor pendelaars naar Brussel en de hoge knoop-

puntwaarde maken van het station een echt pendel-

station. Een aantal grote verkavelingen in de buurt 

van het station raakten snel ingevuld. Het masterplan 

voor de stationsomgeving raakte echter niet verder 

dan het papier.

Het station van Denderleeuw ligt decentraal in de 
gemeente en heeft niet uitzonderlijk veel instappers, maar 
wel een hoge knooppuntwaarde dankzij de strategische 
ligging in het spoornetwerk. De knooppuntwaarde van 
Denderleeuw is bijvoorbeeld hoger dan die van Aalst. Het 
station functioneert dan ook vooral als overstap- en pendel-
station. De directe omgeving is grotendeels residentieel en 
weinig stedelijk. Hoewel reeds jaren geleden een strate-
gisch masterplan werd opgemaakt voor de ontwikkeling 
van de stationsomgeving en het dorpscentrum, werd 
er niets van uitgevoerd. In de directe stationsomgeving 
werden wel een aantal nieuwe appartementsgebouwen 
gerealiseerd, maar niet van dien aard om van een echte 
stationsontwikkeling te spreken. De strategische ligging 
van Denderleeuw voor pendelaars lijkt wel aan de basis te 
liggen van een aantal grote verkavelingen die in de jaren 
1990 werden aangesneden en inmiddels volledig ingevuld 
zijn. Deze liggen op wandelafstand van het station. Het 
masterplan voor de stationsomgeving lijkt inmiddels 
volledig verlaten te zijn en er is geen sprake van lokale 
plannen om in de buurt te investeren. Ook de NMBS lijkt 
haar oorspronkelijke plannen voor een nieuwe overkapping 
en een groot parkeergebouw, te hebben opgeborgen. 

Denderleeuw is een gemeente waar de bevolking wel sterk 
is toegenomen, ook en met name in de stationsomgeving. 
Die bevolkingstoename ging gepaard met een opvallende 
verjonging en een lichte stijging van het mediaan inkomen. 
Al deze elementen lijken te wijzen op het aantrekken van 
jonge, goedverdienende gezinnen die Denderleeuw zien 
als een goede uitvalsbasis om naar Brussel te pendelen. 
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GENK

Genk is een van de stationsomgevingen met de 

hoogste ontwikkelingsdynamiek uit de hele selectie, 

maar het kan betwijfeld worden of het station, met 

zijn lage knooppuntwaarde en slechte bediening, 

daarbij een belangrijke rol gespeeld heeft. Veel be-

langrijker is het feit dat het station vlak naast het 

centrum ligt, een centrum dat tot voor kort zwaar 

onderbenut was en op aansturen van de stad hele-

maal werd herontwikkeld. Voorlopig blijft het sta-

tionsgebouw zelf er eerder geïsoleerd bijliggen, 

hoewel er plannen bestaan voor een vernieuwing en 

opwaardering.

Het station van Genk behoort tot de kleinere stations met 
minder dan 5000 instappende reizigers en een zeer lage 
knooppuntwaarde. Het station is dan ook een eindstation 
dat bovendien amper bediend (er stopt en vertrekt één 
trein per uur). Doordat het tegen een heuvelrug ligt, is het 
slechts langs één kant bereikbaar. Langs die kant sluit 
het station wel direct aan op het stadscentrum, er enkel 
van gescheiden door de brede Europalaan. Tussen 2000 
en 2009 transformeerde het centrum van Genk radicaal, 
maar het station zelf bleef nagenoeg onaangeroerd. De 
Europalaan werd heraangelegd en kreeg een meer lokaal 
en groen karakter. Rond het centrale Stadsplein, dat 
helemaal vernieuwd werd en een grote ondergrondse 
parking kreeg, kwam een nieuwe bibliotheek en een 
dense cluster van woongebouwen en handelsfuncties. Pal 
tegenover het station werd een hotel met wellnesscomplex 
gebouwd. Met uitzondering van de bibliotheek gaat het 
hier allemaal om private investeringen. Ook verderop in 
het centrum was de ontwikkelingsdynamiek hoog, met 
recent de heropening van het vernieuwde winkelcentrum 
en een nieuwe kantorenstrip. Al die ontwikkelingen 
hebben echter, behalve hun nabijheid, weinig relatie tot 
het station. Dat heeft, met zijn lage bediening en knoop-
puntwaarde, waarschijnlijk ook weinig bijgedragen tot 
de ontwikkelingsdynamiek. Er werd wel een stations-
project uitgetekend, maar de uitvoering daarvan is op 
de lange baan geschoven. Recent werd wel een nieuwe 
studieopdracht (via de Open Oproep procedure) uitge-
schreven voor de ontwikkeling van de stationsomgeving.

De hoge ontwikkelingsdynamiek heeft geleid tot een 
toename van de bevolking in het centrum (dat tegelijk 
de voorkant van het station is), maar ook tot een heel 
sterke veroudering (de hoogste in de selectie). De 
nieuwe woonprojecten lijken dus vooral senioren te 
hebben aangetrokken, wat in een stad met zo’n hoog 
aandeel grondgebonden woningen als Genk niet 
echt verwondert. Ook het inkomen steeg er lichtjes. 

4. Resultaten fase 1
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GENT DAMPOORT

In Gent-Dampoort staan grote projecten op stapel, 

maar er werden voorlopig slechts geïsoleerde, ee-

rder kleinschalige projecten gerealiseerd. Een strat-

egische visie voor de ontwikkeling van de station-

somgeving ontbreekt (nog). Dit ondanks de hoge 

knooppuntwaarde en de centrale ligging van het sta-

tion. 

Gent Dampoort is niet het centrale station van Gent, maar 
is wel centraler gelegen ten opzichte van het centrum. 
Het station kent een hoge knooppuntwaarde, maar het 
aantal reizigers steeg er nauwelijks in de voorbije jaren. 
Door de centrale ligging heeft het station een heel stede-
lijke omgeving, maar in de directe omgeving is er vooral 
verkeersinfrastructuur en onderbenutte ruimte. Een 
versnipperde eigendomsstructuur draagt nog bij tot de 
complexiteit. Dit leidde in het verleden al tot een aantal 
individuele nieuwbouwprojecten, maar een echt overkoe-
pelende strategie voor de stationsomgeving ontbrak. Na 
een lange golf van investeringen in publieke ruimte rond de 
Nederschelde, op een boogscheut afstand van het station 
maar wel direct gelinkt met het stadscentrum, verschuift de 
aandacht recent meer naar de achterkant van het station. 
In het dense stadsweefsel bleek plaats te zijn voor cohou-
singprojecten en andere punctuele stadsvernieuwing. 
Met de meeste aandacht gaat het project van de Oude 
Dokken lopen, het grootste (her)ontwikkelingsproject uit 
de recente Gentse geschiedenis en niet veraf van het 
station Dampoort. Al moet hier de kanttekening worden 
gemaakt dat de lancering van het project meer te maken 
had met de enorme beschikbare ruimte en het potentieel 
als waterfront development, dan als stationsomgeving. 
Oude Dokken ligt in de buurt van het station, maar wordt 
door Gentenaars zeker niet als stationsomgeving gezien. 
Voorlopig is van het project nog maar weinig gerealiseerd, 
maar tijdelijk gebruik van de industriële infrastructuur 
heeft de buurt wel een nieuw elan gegeven. Dichter bij het 
station werd recent een gemengd kantoor- en woonproject 
gerealiseerd. Ook voor de publieke ruimte en de verkeers-
knopen rond het station werd een masterplan ontwikkeld, 
maar het statuut daarvan is voorlopig onduidelijk. 

Net als rond Antwerpen-Centraal zien we ook in 
Gent-Dampoort een groeiende, verjongende bevolking 
met een laag mediaan inkomen, terwijl tegelij-
kertijd de vastgoedprijzen rond het station relatief 
hoog zijn in vergelijking met de rest van de stad. 
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GENT SINT PIETERS

Gent-Sint-Pieters is bezig aan een grootschalige 

herontwikkeling en transformatie, die in een eerste 

fase al een aantal belangrijke realisaties opgeleverd 

heeft. Het merendeel van het project bevindt zich mo-

menteel nog in werf of in planningsfase. In de andere 

wijken rond het station is er behalve nieuwe publieke 

ruimte weinig fundamentele verandering merkbaar.

Gent Sint Pieters ligt aan de rand van de stad en niet 
centraal, maar is wel het station met het hoogste aantal 
instappende reizigers uit de selectie. Dat aantal steeg 
bovendien zeer sterk in de laatste jaren. Dit is met andere 
woorden het drukst gebruikte station van het Vlaams 
Gewest. Toch heeft het een lagere knooppuntwaarde dan 
Antwerpen Berchem, Antwerpen Centraal en Mechelen 
omdat het in het spoornetwerk minder als strategisch 
(overstap)knooppunt werkt dan die andere drie stations. 
De directe stationsomgeving is residentieel langs de 
achterzijde, met een eerder randstedelijk karakter, en 
gemengd en stedelijk langs de voorzijde. Het masterplan 
voor de ontwikkeling van de stationsomgeving, een van 
de grootste stationsontwikkelingen in Vlaanderen, werd in 
2009 afgewerkt. Sindsdien zijn de werken volop aan de 
gang, met onder andere een volledige vernieuwing van 
de stationsinfrastructuur en een nieuwe overkapping van 
de sporen. Langsheen de spoorbundel wordt een lange 
strook ontwikkeld met hoogbouw. In een eerste fase werd 
hier al een nieuw bus- en tramstation, een ondergrondse 
parking en het VAC gerealiseerd. Latere fases zullen meer 
kantoren, maar ook winkelruimte en een pak woonprojecten 
toevoegen aan de stationsomgeving. Aan de achterkant 
wordt een nieuw plein voorzien, afgeboord door een 
S-vormig gebouw. De andere wijken rond het station kenden 
betrekkelijk weinig grote ontwikkelingsprojecten. Wel werd 
de publieke ruimte in de belangrijkste straten aangepakt. 

De stationsomgeving van Gent-Sint-Pieters is een relatief 
rijke omgeving, waarschijnlijk door haar ligging aan de 
rand en haar residentieel karakter. De bevolking groeide 
er de voorbije jaren niet echt aan, maar verjongde 
wel. Dat is een vrij uniek gegeven binnen de onder-
zochte stationsomgevingen. Over vastgoed zijn weinig 
gegevens bekend, maar de prijzen die gevonden werden 
liggen lager dan in de omgeving van Gent-Dampoort. 

4. Resultaten fase 1
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HASSELT

Hasselt is een belangrijke centrumstad maar heeft 

een station met een lagere knooppuntwaarde en 

reizigersaantal. Het masterplan voor de voorkant 

van de stationsomgeving leidde tot de realisatie van 

opvallende publieke voorzieningen zoals het nieuwe 

gerechtsgebouw, maar de meeste ontwikkelingsdy-

namiek bevond zich aan de achterkant, waar twee 

grotere woonprojecten, een jeugdherberg en een 

park werden gerealiseerd. Dit zorgde daar voor een 

stijging van het bevolkingsaantal. De meeste aan-

dacht in Hasselt gaat echter voorlopig naar projecten 

in het centrum, die ook een belangrijk deel van de 

private investeringen lijken te claimen.

De stationsbuurt van Hasselt is onderdeel van het centrum, 
maar ligt buiten de binnenstad. Het station heeft een lage 
knooppuntwaarde. Het aantal reizigers is er beperkt voor 
een regionaalstedelijk gebied, maar steeg wel (lichtjes) 
in de afgelopen jaren. Voor de stationsomgeving werd in 
2010 een masterplan goedgekeurd, dat echter nog niet tot 
veel realisaties geleid heeft. De blikvanger is het nieuwe 
gerechtsgebouw dat vlak naast het station is gebouwd 
en de plek een nieuw gezicht heeft gegeven. Eerder werd 
een straat verder al een nieuw VAC gebouwd. Meer aan 
de rand van de ontwikkelingszone werd ook een nieuwe 
onderwijscampus gerealiseerd. Toch blijven nog grote 
stukken van het gebied onbebouwd en kreeg noch het 
station noch de ervoor liggende publieke ruimte een 
opknapbeurt. Voor de achterkant van het station bestond 
geen echt masterplan, maar hier was de private ontwikke-
lingsdynamiek veel groter: er ontstonden twee gemengde 
projecten. Vlak aan de tweede ingang van het station kwam 
een nieuw park met woongebouwen en een jeugdherberg. 
Meer naar het westen werd een heel nieuwe woonwijk 
ontwikkeld, opnieuw met een centraal park en daarrond 
een gemengd woonaanbod met rijwoningen en apparte-
mentsgebouwen. De nabijheid van het station zal zeker bij 
het eerste project een belangrijke rol hebben gespeeld. 

Een reden dat het masterplan voor de stationsomgeving 
voorlopig aan de voorkant vrijwel enkel nieuwe publieke 
dienstverlening heeft opgeleverd, kan gezocht worden 
in de hoge ontwikkelingsdynamiek die het centrum van 
Hasselt heeft gekend, met het grootschalige project 
rond de Blauwe Boulevard als uitschieter. Dit project 
heeft waarschijnlijk veel private investeringen maar ook 
planningscapaciteit bij de stad naar zich getrokken. Ook 
werden enkele publieke investeringen rond het station 
niet uitgevoerd, zoals een publieke passerelle tussen 
voor- en achterkant waarvoor de NMBS haar gereser-
veerde budget op het laatste moment terugtrok. Dit 

heeft potentiële private investeerders afgeschrikt. In de 
toekomst kan echter verwacht worden dat het station 
terug meer aandacht zal krijgen. Heel recent werden door 
de NMBS opnieuw investeringsbudgetten vrijgemaakt.. 

Door het verschil in type en hoeveelheid ontwikkelings-
projecten, is het bevolkingsaantal aan de achterkant 
veel sterker gestegen dan aan de voorkant. Daar 
ligt ook het mediaan inkomen hoger. De vastgoed-
prijzen zijn aan voor- en achterkant nagenoeg 
gelijk, maar wel significant lager dan in het centrum. 
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KORTRIJK

Kortrijk is een stad die jarenlang investeerde in stads-

vernieuwing op andere plekken in de stad en, na een 

aanvankelijke valse start, maar recent echt begonnen 

is met de herwaardering van de stationsomgeving. 

Met een nieuw masterplan en de start van de heraan-

leg van het publieke domein lijkt de transformatie nu 

wel een aanvang genomen te hebben en kan de sta-

tionswijk hopelijk aansluiten bij de andere Kortrijkse 

succesverhalen van stadsvernieuwing.

Het station van Kortrijk ligt een eindje buiten het eigenlijke 
centrum. Aan de voorkant is er een typische stationswijk, 
een beetje vervallen en met problemen zoals leegstand 
en armoede, maar wel goed verbonden met het stads-
centrum. De achterkant is een eerder residentiële wijk 
met meer verspreide bebouwing. De treinbediening is 
er middelmatig, en het aantal reizigers stagneerde er. 
Kortrijk is een stad die sinds jaren investeert in stadsver-
nieuwing, maar de uitdagingen waren er zo groot dat de 
stationsomgeving voorlopig nooit echt een prioriteit lijkt 
te zijn geweest. In plaats daarvan werd er zwaar geïnves-
teerd in het Buda-eiland en de Leie-oevers, meer recent 
in de herontwikkeling van de wijk Overleie en projecten 
in het centrum. Aan het station werd er wel een nieuwe 
fietstunnel geopend en aan de achterkant werd de stati-
onsinfrastructuur wat vernieuwd. Ook werd er rond 2000 
al een masterplan gemaakt voor een behoedzame stads-
vernieuwing rond de Spoorweglaan, maar dit plan kwam 
nooit tot uitvoering. De stad onderzocht verschillende 
mogelijkheden van publiek-private samenwerking die 
uiteindelijk leidden tot de realisatie van het nieuwe winkel-
centrum K met aanpalende woontoren, op zo’n 300 m van 
het station. De hoop was dat dit een impuls zou geven 
aan de omliggende wijk, wat wel gebeurde maar niet tot 
aan het station zelf voelbaar was. Recent kwam er dan 
toch weer schot in de zaak, met een nieuw masterplan 
waarvan de uitvoering in de lente van 2017 een aanvang 
nam met de realisatie van een ondergrondse parking, 
een tijdelijk busstation en nieuwe tunnels. Later volgen 
nog o.a. de heraanleg van de volledige publieke ruimte 
voor en achter het station en de bouw van een ontwikke-
lingsproject op de zgn. Tacksite met kantoren, woningen, 
commerciële functies en gemeenschapsvoorzieningen. 
Het masterplan voorziet ook in de bouw van een nieuw 
busstation, een grondige verbouwing van het stations-
gebouw en een nieuwe perronoverkapping met verhoogd 
voetgangersplatform. Over de timing en uitvoerbaarheid 
van die plannen werd geen informatie verkregen. Wel 
werden kort voor het afronden van de studie nog belang-
rijke investeringsbudgetten vanuit NMBS vrijgemaakt.  

Socio-economisch is er een sterke bevolkingstoename 
geweest aan de voorkant van het station, maar aan 
de achterkant liepen de bevolkingsaantallen terug. De 
voorkant kende ook een verjonging en de vastgoed-
prijzen liggen er lager dan in het stadscentrum. 

4. Resultaten fase 1
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LEUVEN

Het stationsproject in Leuven wordt gezien als een 

van de recente succesverhalen, met een heel om-

vangrijke en diverse reeks gerealiseerde projecten 

langs beide kanten van de sporen. Ook de station-

sinfrastructuur werd helemaal getransformeerd. 

De reizigersaantallen stegen sterk en ook de so-

cio-economische indicatoren wijzen op een positieve 

evolutie.

Het station van Leuven behoort tot de grote stations, met 
meer dan 30 000 instappende reizigers en een prima be-
diening. Het aantal reizigers steeg er enorm in de voorbije 
tien jaar. Het grootschalige stationsvernieuwingsproject 
kan gezien worden als een van de eerste in zijn soort in 
Vlaanderen. Het stadsontwerp stamt inmiddels al uit het 
begin van de jaren 1990, het project is inmiddels vrijwel 
afgerond. Daarbij o.a. een nieuwe tunnel voor autoverkeer 
en een ondergrondse parking onder het stationsplein, dat 
hierdoor grotendeels autovrij kon gemaakt worden. Daar-
naast een nieuw busstation, een grondige renovatie van 
het stationsgebouw, een nieuwe spoortunnel en -brug en 
nieuwe perronoverkappingen. Aan de voorkant werden 
een nieuw Provinciehuis, een VAC, een stadskantoor en 
verschillende kantoorgebouwen gerealiseerd. Aan de ach-
terkant kwam er in het project ‘Kop van Kessel-Lo’ o.a. een 
woontoren, hotel, kantoren, studentenhuisvesting, winkels 
en een grote ondergrondse parking. Ook de publieke 
ruimte rond het station werd aangepakt: de Vesten wer-
den heraangelegd, net als de Diestsestraat die nu van voor 
tot achter een winkelwandelstraat is. Als laatste fase werkt 
men momenteel aan de aanleg van het langgerekte Park 
Bellevue, een nieuwe straat voor doorgaand verkeer langs 
de Spoordijk en de heraanleg van de Martelarenlaan als 
lokale fietsstraat. Iets verder van het station kwam er op de 
Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo een nieuw gemengd 
woonproject, met woningen van heel verschillende types, 
een park en een aantal diensten en commerciële voor-
zieningen. In de slipstream van het stationsproject werd 
ook een masterplan gemaakt voor de Vaartkom, waar een 
nieuw, gemengd stadsdeel ontstaat met woningen, kan-
toren, handel en cultuur. De Vaartkom ligt niet meer in de 
eigenlijke stationsomgeving, maar is er goed mee verbon-
den en volgde mee in de golf van stadsvernieuwingspro-
jecten die Leuven de voorbije jaren gekend heeft. 

Het station van Leuven is hiermee het station dat de hoogste 
ontwikkelingsdynamiek heeft gekend uit de selectie en 
heeft zich daadwerkelijk helemaal getransformeerd. De 
reizigersaantallen stegen navenant (al kan een rechtstreeks 
verband moeilijk aangetoond worden). Aan de achterkant 
van het station, waar de meeste woonprojecten werden 
gerealiseerd, steeg het bevolkingsaantal en kende de buurt 
zowel een verjonging als een toename van het mediaan 

inkomen. Die combinatie is in de selectie van stationsom-
gevingen eerder zeldzaam en wijst op het aantrekken van 
jonge gezinnen met een hoger inkomen, in plaats van de 
meer typische verjonging binnen een armere bevolking 
met een hoog aandeel mensen met migratie-achtergrond. 



47

LIER

Lier is een kleinere stad die met de typische 
kleinstedelijke problemen van leegstand en 
verloedering van de stadskern kampt, maar hier met 
stadsvernieuwing en kernwinkelmanagement een 
kentering in probeert te brengen, met mooie eerste 
verwezenlijkingen in en rond het centrum. Ook voor 
het station bestaan er sinds jaren ambitieuze plannen, 
maar deze werd tot op heden niet uitgevoerd. 
Dat station heeft een regionaal belang, maar ligt 
er desondanks verwaarloosd bij en de sporen 
vormen een harde barrière in het stadsweefsel.

De stationsomgeving van Lier ligt buiten het centrum 
dichtbij de steenweg naar Antwerpen. De omgeving 
is vooral residentieel getint, maar langs de steenweg 
bevinden zich de typische kleine en grote handelszaken. 
Lier is een van de niet-centrumsteden die in de voorbije 
decennia problemen kregen met leegstand en verval in de 
stadskern. Zo rond 2010 begon de stad aan de uitvoering 
van een meerjarenplan om de stadskern te versterken. Het 
meest in het oog springt de heraanleg van de Grote Markt 
en de aanpak van de verkeerscirculatie in het centrum. 
Ook een aantal woonprojecten werden gerealiseerd, 
meer in het noorden en oosten van de stadskern. Tegelijk 
startte de stad een innovatief proces van kernwinkelma-
nagement en probeerde de baanwinkels langs de ring en 
op de invalswegen een ander profiel te geven. Een ander 
belangrijk project is Dungelhoef, een eindje ten zuiden van 
het station, waar een oude kazerne werd omgebouwd tot 
cluster voor overheidsdiensten, zoals een stadskantoor, de 
politie, een werkwinkel,… maar ook een recreatieve cluster 
met sporthal en publiek zwembad. Te midden al deze 
processen begon ook het nadenken over de stationsom-
geving. Het station van Lier is een regionaal knooppunt dat 
een gemiddelde knooppuntwaarde heeft, maar wel een 
zeker belang als overstappunt en pendelstation richting 
Antwerpen. De reizigersaantallen zijn ook gestegen sinds 
2004. Maar het station is verwaarloosd en de omgeving 
weinig aantrekkelijk, met weinig voorzieningen, geen 
aantrekkelijke publieke ruimte en veel achterkantsituaties. 
In 2009 werd al een eerste masterplan ontwikkeld, toen 
nog met grote investeringen van de NMBS in het vooruit-
zicht. Momenteel is de oversteekbaarheid van de sporen 
een groot probleem, die liggen namelijk op maaiveld en 
de steenweg gaat er nu onderdoor - voor voetgangers en 
fietsers is er slechts een smal tunneltje. Het masterplan 
voorzag voor hen een nieuwe, royale onderdoorgang. 
Daarnaast werden ook de ontwikkelingsmogelijkheden van 
aangrenzende bouwblokken onderzocht en een nieuwe 
ontsluiting langs de ring met ook daar nieuw programma. 
Het uitblijven van de investeringen zorgde er echter voor dat 

de plannen een stille dood stierven. Recent werd wel het 
plan van het nieuwe programma aan de ring weer opgepikt 
en opnieuw onderzocht. Rond het station is er echter in 
de bijna tien jaar sinds het masterplan, niet veranderd. 
Ook private investeringen of ontwikkelingen zijn zeldzaam. 

De voorkant van het station is een redelijk welgestelde 
buurt met inkomens die bij de hoogste uit de selectie 
behoren. De achterkant is dat veel minder. In de laatste 
jaren is echter ook aan de voorkant het mediaan inkomen 
gezakt, terwijl dat in het centrum en aan de achterkant 
stabiel bleef. De vastgoedprijzen in de stationsomge-
vingen liggen gemiddeld iets lager dan in het centrum. 

4. Resultaten fase 1
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MECHELEN

Mechelen is een stad die gelooft in stadsvernieuwing 
en daarbij heel snel ook de stationsomgeving heeft 
betrokken. In een eerste fase werd de publieke ruimte 
en een aantal onderbenutte zones aan de voorkant 
van het station aangepakt met veel nieuw programma 
tot gevolg. Met wat vertraging is men recent ook 
begonnen aan een enorm infrastructuurproject om 
de sporenbundel uit te breiden, een tangent naar de 
stationsparking te realiseren en het stationsgebouw 
en de perronoverkapping radicaal te vernieuwen. 
De momenteel industrieel ingevulde zone achter 
het station was steeds een probleemkind, maar het 
ontwikkelingsproces hiervoor lijkt recent ook in een 
stroomversnelling gekomen te zijn.

De stationsbuurt van Mechelen is een wijk van het centrum, maar 

ligt buiten de binnenstad. Het station ligt aan de rand van de 

stad en er bestaat een groot contrast tussen voor- en achterkant.  

De voorzijde is gemengd stedelijk, aan de achterkant liggen de 

Centrale Werkplaatsen, een afgesloten en industrieel benutte 

zone, met daarachter een bedrijvenzone waar zich ook o.a. De 

Lijn en het Rode Kruis hebben gevestigd. Dit station heeft een 

zeer hoge knooppuntwaarde, volgend op Antwerpen Berchem 

en Antwerpen Centraal en hoger dan Gent Sint Pieters. Ondanks 

dit feit is het aantal reizigers er de laatste jaren gestagneerd. 

Mechelen is een van de steden die sinds lang inzetten op 

stadsvernieuwing, een proces dat al in 2000 begon met de 

heraanleg van verschillende pleinen in het centrum. Ook het 

station staat al lang in de aandacht. Niet lang na de nieuwe 

pleinen in het historische centrum werden ook aan de voorkant 

van het station een reeks projecten gerealiseerd. Daarbij nieuwe 

publieke ruimte met busstation en fietsenstalling en een strip 

nieuwe kantoorgebouwen waar o.a. OVAM zich gevestigd heeft. 

Verderop, maar nog steeds langs de sporen, bouwde ook de 

Hogeschool (inmiddels Thomas More Mechelen genoemd) een 

nieuwe campus. Daarachter kwam een parkeergebouw. Vrijwel 

gelijktijdig met deze projecten werd schuin tegenover het station 

een heel bouwblok gerenoveerd en uitgebreid. Hier zijn kantoren 

en woningen gevestigd, blikvanger is de uitgeverij Sanoma. 

Al deze projecten gaven de stationsomgeving een nieuwe 

uitstraling, maar daarna stokte het hele vernieuwingsproces 

voor verschillende jaren. Voor de hele zone aan de achterkant 

van het station werden diverse plannen opgemaakt (eerst enkel 

voor de Arsenaalsite van de Centrale Werkplaatsen, later voor het 

hele gebied onder de naam Ragheno), maar ze werden tot op 

vandaag niet uitgevoerd, o.a. door een verschil in visie bij de stad 

en de NMBS. De stad investeerde inmiddels wel in de rest van 

de publieke ruimte in het centrum, de winkelstraat tussen station 

en Grote Markt werd heraangelegd (behalve het laatste stuk dat 

aansluit bij het station, dat is nog in voorbereiding), verschillende 

andere straten en pleintjes volgden en ook de Dijle kreeg een 

drijvend wandelponton. Al deze projecten zetten Mechelen op 

de kaart als aantrekkelijke woonstad en trokken veel private 

investeringen aan, van bouwblokken die werden herontwikkeld 

tot talloze individuele woningbouwprojecten, renovaties en 

uitbreidingen. Al die jaren werkte men echter ook aan wat de 

grootste transformatie zal worden: het echte stationsproject 

dat sinds 2016 ook in uitvoering is. Onderdeel hiervan is een 

verbreding van de spoorbundel, incl. nieuwe bruggen, een nieuwe 

ontsluitingsweg die grotendeels onder de sporen zal verlopen, en 

op termijn ook een volledig nieuwe overkapping van de perrons 

en transformatie van het stationsgebouw. Aan de achterkant is 

men ook bezig met de bouw van een grote ondergrondse parking. 

Alles samen een enorm infrastructuurproject dat al verschillende 

jaren in werf is. In het zog van de hele vernieuwingsoperatie is ook 

het Ragheno-project opnieuw gelanceerd. Een nieuw masterplan 

is in opmaak dat normaal gezien na de realisatie van de nieuwe 

spoor- en stationsinfrastructuur in uitvoering moet gaan. 

De ontwikkelingsdynamiek rond het station heeft in de wijken hier 

voor een bevolkingsgroei en een verjonging gezorgd. Hoewel het 

mediaan inkomen in Mechelen als geheel relatief sterk is gestegen, 

is dat in het centrum en rond het station redelijk stabiel gebleven. 

Enkele luxueuze projecten nabij het station uitgezonderd, liggen 

de vastgoedprijzen in deze buurt ook lager dan die in het centrum. 
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NOORDERKEMPEN

Noorderkempen is een echt buitenbeentje in 
de selectie, omdat het station pas sinds 2012 
bestaat en met een heel lage knooppuntwaarde en 
bediening helemaal geen hoofdstation kan genoemd 
worden. Daar kan verandering in komen als de 
HST-lijn Antwerpen-Amsterdam hier zou stoppen 
in de toekomst. Voorlopig kende de omgeving wel 
redelijk wat bouwactiviteit, in de vorm van een nieuw 
bedrijventerrein en verschillende verkavelingen in de 
woonkern van Brecht. 

Het station van Noorderkempen ligt niet in een stedelijke 
omgeving, de dichtstbij gelegen kern is die van Brecht. 
Dit station heeft een zeer lage knooppuntwaarde en 
behoort bij de zeer kleine stations met minder dan 5000 
instappende reizigers. Ook de bediening is heel laag. De 
reden dat het toch als hoofdstation werd geselecteerd, 
is dat het station op de nieuwe HST-lijn van Antwerpen 
naar Amsterdam ligt en dat voorzien was dat hier, eens 
die lijn in gebruik zou worden genomen, een extra halte 
zou komen die tegelijk als P&R station direct langs de E19 
kon dienen. De problemen met de Fyra-trein, die op deze 
lijn zou rijden maar door technische problemen heel snel 
uit roulatie werd genomen, zorgden ervoor dat het station 
zijn potentieel (nog) niet heeft kunnen waarmaken. In de 
nabije toekomst zou daar verandering in moeten komen. 

Het station werd door het RSV in 1995 als hoofdstation 
aangeduid, maar bestond toen nog niet eens. Het werd 
in 2012 in gebruik genomen. Zoals gezegd ligt het niet 
in stedelijk of zelfs residentieel gebied, wel kwam er ten 
zuiden van het station een nieuwe bedrijvenzone die 
inmiddels vrijwel volledig is ingenomen. Dit maakt van 
Noorderkempen een van de stations in de selectie met 
de meeste bouwactiviteit in de onmiddellijke omgeving, 
maar anderzijds kan niet gesproken worden van een echte 
stationsontwikkeling. De ontsluiting van het bedrijventerrein 
van aan het station is trouwens redelijk slecht, het terrein 
lijkt vooral op de snelweg georiënteerd. De woonkern van 
Brecht, een eindje verder gelegen, nam ook toe in omvang 
maar ook hier is de relatie met het station moeilijk te bewijzen. 
De bevolkingsgroei ging samen met een sterke vergrijzing, 
een evolutie die typisch is in de gemeenten in deze regio. 

Het station is in de eerste plaats een pendelstation 
voor de omliggende gemeenten, met een grote 
parking en momenteel vooral bediening van en naar 
Antwerpen. Hoe het station zich verder gaat ontwikkelen 
eens de HST-lijn naar Amsterdam er daadwerkelijk 
zou stoppen, zal de toekomst moeten uitwijzen. 

4. Resultaten fase 1
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OOSTENDE

Oostende werkt sinds jaren aan stadsvernieuwing, 
maar keek men daarbij vooral naar het centrum en 
de overkant van de haven. Het station bleef lang 
links liggen, maar wordt sinds een paar jaar ook 
grondig verbouwd en uitgebreid. De impact op de 
stationsomgeving moet nog blijken.

De stationsbuurt van Oostende ligt buiten het centrum 
aan de rand van de stad en de haven. Het station vormt 
hier een echte toegangspoort tot de stad, met aan de 
voorkant een gemengd residentieel, stedelijk weefsel 
en aan de achterkant voornamelijk water en industrie. 
Omdat het een kopstation is, is de knooppuntwaarde 
niet zo hoog. Toch is er een redelijke bediening. 

Hoewel Oostende een zekere traditie heeft qua 
stadsvernieuwing, richtte die zich in de voorbije jaren 
vooral op het centrum en de ontwikkeling van de 
zogenaamde oostelijke havenoever. Als kustgemeente 
kent de stad bovendien ook enorm veel private 
ontwikkelingen, meestal erg dense woonprojecten in het 
centrum en meer luxueuze projecten aan de rand. Het 
station speelde in al die ontwikkelingsprocessen van de 
voorbije jaren amper een rol. Tot 2004 werd er wel gewerkt 
aan een herontwikkelingsproject voor de Churchillkaai, het 
schiereiland grenzend aan het station, maar dit project 
raakte niet van de grond. Het voorzag in een ambitieus 
programma van woningen, commerciële ruimte en een 
hotel, maar botste op de eigendomssituatie van de 
gronden. Recent werd wel begonnen met de bouw van 
een ambitieus nieuw busstation en perronoverkapping 
die ook de stationsomgeving een nieuw gezicht en 
letterlijk meer kleur zal geven. De werf is nog volop in 
uitvoering en het zal afwachten worden hoe de nieuwe 
infrastructuur met de rest van de stad gelinkt zal worden 
en welke bijkomende investeringen dit zal genereren. 

De wijken rond het station zijn gestegen in aantal 
inwoners, waarbij ook een duidelijke vergrijzing heeft 
plaatsgevonden die typisch is voor een kustgemeente. Het 
mediaan inkomen is er redelijk laag in vergelijking met het 
Vlaams gemiddelde, dit wijst op een verarmde bevolking 
maar heeft evenzeer te maken met een over-representatie 
van gepensioneerden. De vastgoedprijzen rond het 
station liggen hoog voor Oostendse normen (de 
dijkappartementen even buiten beschouwing gelaten). 
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ROESELARE

In Roeselare nam de ontwikkelingsdynamiek pas 

recent een aanvang en bleef rond het station voor-

lopig beperkt tot grote publieke investeringen. Pri-

vate ontwikkelaars richtten zich voorlopig vooral op 

het stadscentrum. Nieuwe publieke ruimte aan voor- 

en achterkant van het station zou hier verandering 

in moeten brengen. Roeselare heeft ook een van de 

armere stationsbuurten uit de selectie.

Roeselare is een station met een lage knooppuntwaarde 
en ook niet zo veel reizigers, dat een beetje buiten het 
centrum ligt. Tussen station en centrum loopt de belang-
rijke winkelas Ooststraat. Aangezien Roeselare een van de 
centrumsteden is, hoort ze echter weldegelijk in de selectie 
thuis. Qua ontwikkelingsdynamiek kende Roeselare 
een eerder trage start. In 2008 werd er begonnen met 
ontwerpend onderzoek voor de stationsomgeving. Dit 
leidde vanaf 2010 tot een transformatie van het stations-
plein en -gebouw en een nieuw busstation, projecten die 
recent voltooid werden. Nu is de aandacht verschoven 
naar de achterkant, waar een groot ontwikkelingsgebied 
is aangeduid maar voorlopig vooral geïnvesteerd is 
in tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen en de 
aanleg van publieke ruimte. Zowel aan de voor- als aan 
de achtergrond lopen echter voorbereidingen voor een 
private woonontwikkeling. In het stadscentrum is de 
ontwikkelingsdynamiek wat versnipperd, maar werden 
wel een aantal grote inbreidingsprojecten gerealiseerd. 
Een echte link met de stationsbuurt is er echter niet. 

Op socio-economisch vlak is Roeselare een stad 
met weinig grote veranderingen, ook niet in de stati-
onsomgeving. Het inkomen daar ligt duidelijk lager 
dan gemiddeld in Vlaanderen, waarmee Roeselare 
samen met Aalst een van de armere stationsomge-
vingen kent die niet in een van de grootsteden liggen. 

4. Resultaten fase 1
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SINT NIKLAAS

Sint-Niklaas is een typevoorbeeld van een intelligent 

gefaseerde stationsontwikkeling, beginnende met de 

heraanleg en heropleving van het Stationsplein en 

de voorkant van het station, daarna investeringen in 

de verbinding naar het centrum en meer recent een 

nieuwe focus op de wijken aan de achterkant, waar 

na een valse start nu gezocht wordt naar meer be-

hoedzame ontwikkelingsstrategieën. Hoewel het sta-

tion geen echte groei in reizigers heeft gekend, zal 

de goede bediening en knooppuntwaarde van Sint-

Niklaas wel een rol gespeeld hebben bij het welsla-

gen van het stationsproject.

Het station ligt aan de rand van de binnenstad. Het kent een 
zeer goede treinbediening in verhouding tot de omvang 
van de stad. Desondanks steeg het aantal reizigers de 
laatste jaren niet zo sterk. Sint-Niklaas is net als Leuven 
een van de steden die al vroeg inzetten op stadsver-
nieuwing rond het station, met een masterplan dat al in de 
jaren 1990 werd opgestart en in 2005 gerealiseerd. Daarbij 
werd de voorkant van het station grondig getransformeerd, 
met nieuwe publieke ruimte, een busstation en twee 
gemengde, commerciële projecten met o.a. een nieuwe 
bioscoop. Tegelijk werd ook de Grote Markt in het centrum 
heraangelegd. Beide projecten gaven Sint-Niklaas een 
nieuw elan. De vrijwel gelijktijdige realisatie van een groot 
winkelcentrum aan de rand van de stad, zorgde er echter 
voor dat het handelsapparaat in de stad in de problemen 
kwam en vooral de Stationsstraat kende veel leegstand. 
Rond 2013 werd de straat grotendeels autovrij gemaakt 
en helemaal heraangelegd, zodat er één doorlopende 
nieuwe figuur is ontstaan van station tot aan de Grote 
Markt. De binnenstad en het winkelapparaat in de Stati-
onsstraat zelf toont sindsdien tekenen van heropleving. 

Volgend op het stationsproject werden er in de aangren-
zende bouwblokken heel wat private woonprojecten 
gerealiseerd. De laatste jaren gaat de aandacht meer naar 
de achterkant van de sporen. Hier werd al een nieuwe 
Werkwinkel gebouwd op een onderbenut stuk grond, voor 
de komende jaren liggen er eerste plannen klaar voor 
een park langs de sporen en nieuwe woonprojecten die 
ook de achterkant een boost zouden moeten geven. De 
eerste voorstellen botsten echter op protest bij de buurt-
bewoners. Recent werd een nieuw proces opgestart dat 
door meer inspraak ook het draagvlak moet verhogen. 
Sint-Niklaas kende ook buiten de stationsomgeving 
redelijk wat ontwikkelingsdynamiek in de laatste jaren, met 
verschillende private woningbouwprojecten in het centrum 
en zelfs een aantal nieuwe bedrijvenzones geïntegreerd 
in het stadsweefsel aan de achterkant van het station. 

De voorlopige focus op de voorkant, weerspiegelt zich 
ook in de socio-economische evoluties. De wijken hier 
kenden een sterke bevolkingsgroei, met zowel een 
verjonging als een vergrijzing en een toename van de 
vastgoedprijzen. De achterkant stagneerde eerder. 
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TURNHOUT

Turnhout heeft op veel plekken in de stad geïnvesteerd 
in stadsprojecten, maar het station met zijn lage 
knooppuntwaarde en reizigersaantallen speelde 
daarbij niet echt een rol. Sinds kort ligt er echter een 
masterplan op tafel voor de bouwblokken achter het 
station, waar een vernieuwend project met living lab 
zal worden gerealiseerd zonder dat het station zelf 
echt aangepakt wordt. Het station speelt ook in dat 
hele verhaal maar een ondergeschikte rol.

Het station van Turnhout ligt direct tegen het stadscentrum. 
Hoewel het vroeger een belangrijke verbinding had 
richting Nederland, is het station al een hele tijd geleden 
een kopstation geworden. Dit zorgt voor een heel lage 
knooppuntwaarde, nog versterkt door de lage bediening 
met twee stoppende en vertrekkende treinen per uur. 
Het station is wel goed ontsloten met de bus, met (snel)
buslijnen naar o.a. Antwerpen, Tilburg (NL) en Aarschot 
die de ontbrekende treinverbindingen deels compenseren. 
Het treinstation in Turnhout heeft maar weinig 
opstappers, een laag aantal dat sinds jaren stagneert. 

In het stadsweefsel vormt de sporenbundel een breuk 
tussen het centrum en de meer residentiële wijk ten 
westen. Turnhout werkt sinds jaren aan het beter betrekken 
van die westelijke wijken met de stadskern, o.a. met de 
ontwikkeling van de Blaironkazerne waar nu verschillende 
stadsdiensten gevestigd zijn. Meer recent werd ook 
de publieke ruimte in het centrum, met de Grote Markt 
als grote uitschieter, grondig heraangelegd. Een ander 
belangrijk ontwikkelingsproject in het centrum, Turnova, 
kende een moeilijke voorgeschiedenis maar is nu eindelijk 
in uitvoering. Turnhout kent nog andere ontwikkelingspolen: 
rond de vroegere haven kwam een nieuw woon- en 
kantorenproject, meer naar het zuiden werden verschillende 
woonprojecten gerealiseerd of staan nog op stapel. In al 
deze verhalen bleef het station steeds een blinde vlek. De 
NMBS lijkt niet van plan te investeren in een knooppunt 
met zo weinig belang, ondanks het etiket van hoofdstation. 
De stad bleef echter niet bij de pakken zitten en startte in 
2010 een ontwerpproces op voor een masterplan voor de 
stationsomgeving. Daarbij werd niet in de eerste plaats naar 
de spoorweg gekeken, maar naar de intrinsieke kwaliteiten 
van het (gedesindustrialiseerde en onderbenutte) weefsel 
direct achter het station. Dankzij een samenwerking met 
lokale zorg- en regionale kennisinstellingen werd een 
concept ontwikkeld dat stadsvernieuwing en nieuwe 
woningen combineert met de komst van een ‘Living en 
Care Lab’, waar nieuwe zorgconcepten in de realiteit 
kunnen worden getest. De eerste fase van het project 
wordt momenteel gerealiseerd. Het masterplan voorziet 

ook een aantal scenario’s voor het station zelf, maar die 
lijken voorlopig niet opgepikt te worden door de NMBS. 

Hoewel dit specifieke project nog niet voltooid is, kende 
de wijk aan de achterkant van het station wel al een 
opvallende bevolkingsgroei. Daarbij valt ook de enorme 
vergrijzing op, de hoogste die in de selectie voorkomt. 
Het inkomen in Turnhout daalt overal, maar aan de 
achterkant nog wat meer dan elders. De vastgoedprijzen 
rond het station liggen echter hoger dan in het centrum. 

4. Resultaten fase 1
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VILVOORDE

Vilvoorde is een stad die na de economische tegenslag 
uit het verleden naarstig op zoek is naar nieuwe 
investeringen en werkgelegenheid. Er werden talrijke, 
vaak heel complexe planningsprocessen opgestart 
die inmiddels elk een verschillende stand bereikt 
hebben, vaak al met eerste zichtbare realisaties. Het 
station werd daarbij wat buiten beschouwing gelaten, 
maar recent wordt ook hier gewerkt aan renovatie en 
nieuwe infrastructuur voor bus en parkeren.

De stationsbuurt van Vilvoorde is gelegen aan de 
rand van het centrum, en ligt ook ver van de andere 
stadswijken. Tegelijk is dit een station met een zeer hoge 
knooppuntwaarde, bijna even hoog als die van Gent en zelf 
hoger dan die van Leuven. Het aantal instappende reizigers 
is dan weer nauwelijks toegenomen, wat erop wijst dat dit 
station niet het gebruik vertoont dat past bij haar potentieel. 
De verloederde toestand van de perrons en tunnels in het 
station is zo problematisch dat het station er nationale 
bekendheid mee verwierf. In de directe stationsomgeving 
is er een groot contrast tussen de achterkant waar veel 
bedrijvigheid zit, en de meer stedelijke voorkant. Aan die 
achterkant is de laatste jaren al veel veranderd, met de 
heraanleg van de Spoorweglaan en de komst van heel wat 
nieuwe bedrijven en handelszaken daar. Aan de voorkant 
kwam recent een nieuw busstation, maar voor de rest kende 
de stationsomgeving amper ontwikkelingsdynamiek. Een 
groot contrast met andere plekken in Vilvoorde, waar wel 
veel beweegt. Hier springen verschillende zones in het 
oog: in het noorden kwamen heel wat woonprojecten tot 
stand, in het centrum werd de publieke ruimte aangepakt 
en kwamen ook wat nieuwe gebouwen en langs het kanaal 
is een hele zone als grootschalig stadsvernieuwingsproject 
voorzien. Hier werd al een nieuw park gerealiseerd en 
nieuwe woningen, maar er staat nog veel meer op stapel. 

Ook voor het station en zijn omgeving bestaan veel 
plannen. De enorme CAT-site achter het station zou een 
nieuwe bestemming krijgen als ziekenhuis, bedrijventerrein 
en groenzone met veel aandacht voor waterbuffering. De 
complexiteit van de site en de projecten heeft er echter toe 
geleid dat er nog onduidelijkheid bestaat of en wanneer 
het tot een realisatie gaat kunnen komen. Ook andere 
voormalige industrieterreinen, vaak verbonden met de 
vroegere Renault-fabrieken, wachten op herbestemming. 
Het station ligt daar middenin. Sinds 2015 is er ook 
voor de directe stationsomgeving een masterplan, 
waarvan het busstation al werd gerealiseerd. Een 
parkeergebouw en een renovatie van het stationsgebouw 
zouden nog moeten volgen, maar duidelijkheid over de 
investeringsbereidheid van partners bleef lang uit. Recent 
werden toch investeringsbudgetten van NMBS vrijgemaakt. 
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4.2. ONDERLINGE 

VERGELIJKING VAN DE 20 

HOOFDSTATIONS

Geen twee stationsomgevingen zijn dezelf-

de of hebben dezelfde evolutie doorgemaakt 

in de laatste twintig jaar. De verschillen in 

context - historisch, ruimtelijk, economisch, 

politiek, sociaal,… - zijn groot en de selectie 

van twintig cases beperkt. Maar zijn er ten-

densen te ontdekken? Is er een verband tus-

sen bepaalde socio-economische evoluties 

en de ruimtelijke ontwikkeling?

4.2.1. METHODOLOGIE

Omdat het niet gaat om een groot aantal stations en omdat 
tegelijk het aantal te vergelijken indicatoren zeer groot is, is 
een statistische analyse weinig zinvol. Dit onderzoek preten-
deert dan ook geen wetenschappelijk correcte analyse te 
bevatten. Wel werd het beschikbare materiaal op eerder 
ambachtelijke manier kritisch onder de loupe genomen 
om te bekijken of we hieruit lessen kunnen trekken. 

Om te beginnen werden de ‘spindiagrammen’, waarin de 
scores van de stations op de verschillende (kwantitatieve) 
indicatoren visueel werden weergegeven, samengelegd en 
visueel geanalyseerd. De verwachting was dat zich hieruit 
toch groepen stations zouden vertonen met gelijkaardige 
kenmerken op een groot deel van de indicatoren. Dit zou 
dan een basis kunnen zijn om te onderzoeken waarom 
deze indicatoren gelijkaardig zijn, hoe die samenhang 
tussen indicatoren tot stand kwam, en waarom de 
andere stations deze kenmerken niet vertoonden. Helaas 
konden dergelijke groepen van stations met groten-
deels gelijkaardige kenmerken niet gevonden worden.

Vervolgens werden de spindiagrammen achtereenvolgens 
gesorteerd op de aparte indicatoren: de hoge, de gemid-
delde en de lage scores bij elkaar. We bekeken telkens of 
in de groepen met dezelfde score, een of meerdere van 
de andere indicatoren een gelijkaardige score kenden. Bij 
voorbeeld: hoe scoren alle stations met een lage knoop-
puntwaarde op evolutie van aantal inwoners, op evolutie 
inkomen, op… ? De duo’s indicatoren waarvan we toch een 
zekere samenhang konden detecteren bij deze ‘sortering’, 
werden vervolgens, voor zover kwantitatief, voorgesteld in 
grafieken. Op deze grafieken werd, opnieuw louter visueel, 
bekeken of er clusters van stationsomgevingen of duide-
lijke vormen van samenhang konden worden gedetecteerd. 

De socio-economische vaststellingen werden zo gelinkt 
aan vaststellingen omtrent ruimtelijke evoluties en de 
processen van stationsontwikkeling, waarbij de vraag werd 
gesteld in welke mate de interpretaties voor de vaststel-
lingen in ontwikkelingen van stationsomgevingen liggen. 
Deze link werd gelegd op het niveau van de respectievelijke 
20 stations, maar ook veralgemeend middels het grafisch 
weergeven van de ruimtelijke en socio-economische 
evolutie per station in gezamenlijke scatter plots. Voor zowel 
de vaststellingen per station, als ‘over de stations heen’, 
werden niveaus, evoluties en eventuele relaties in kaart 
gebracht. Hierdoor ontstaat context en zijn stations meer 
overzichtelijk in te delen in categorieën. De onderzoeks-
methode levert een databron op zich op en geeft ingangen 
voor de volgende fases van dit onderzoek, en ook voor 
algemeen vervolgonderzoek. De gevonden correlaties 
tussen de socio-economische variabelen onderling en met 
de ruimtelijke variabelen zijn namelijk niet altijd even sterk. 
Bovendien moet zoals altijd gelet worden op het feit dat 
correlatie niet per se een (rechtstreekse) causaliteit inhoudt.

De relevante verbanden worden hieronder beschreven. 

4. Resultaten fase 1
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4.2.2. ONDERLINGE VERGELIJKING OP 
BASIS VAN MOBILITEIT

Knooppuntwaarde

Een eerste vergelijkingspunt is de knooppuntwaarde. Voor 
hun studie ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppunt-
waarde en nabijheid voorzieningen’ uit 2016 bepaalde 
VITO voor elk van de treinstations en andere belangrijke 
OV-haltes een knooppuntwaarde gebaseerd op verschil-
lende deelindicatoren zoals het bedieningsniveau (trein, 
tram/metro en A-buslijnen), de ligging in het netwerk, de 
bereikbaarheid en het reizigerspotentieel. Voor een gedetail-
leerd inzicht in de juiste indicatoren verwijzen we graag 
naar het originele rapport. Deze knooppuntwaarde werd 
hier voor elk van de 20 stations weergegeven (opgelet: y-as 
is verschoven om de verschillen beter zichtbaar te maken). 

De diversiteit in de selectie is opvallend, zeker aangezien 
het hier grotendeels gaat om stations die in het RSV 
aangeduid werden als ‘hoofdstations’. Daarbij ging het 
echter over een wenselijke situatie voor de toekomst - in 
de praktijk is gebleken dat sommige van de hoofdstations 
onder dat niveau zijn gebleven. Verschillende stations 
liggen weliswaar in een belangrijke centrumstad, maar 
zijn door hun excentrische ligging in het treinnetwerk 
(Genk, Oostende en Turnhout zijn alle drie eindsta-
tions) of op een onderbenutte verbinding (Roeselare) 
toch eerder slecht verbonden en bediend. Het station 
Noorderkempen werd in het RSV weliswaar als hoofd-
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station aangeduid, maar is door omstandigheden nooit 
echt op dat niveau in gebruik genomen. Momenteel 
doet het eerder dienst als veredeld buurtstation. 

De positieve uitschieters zijn de grote knooppunten 
uit het Vlaams spoornetwerk: Antwerpen, Gent en 
Mechelen. Maar ook Vilvoorde doet het opvallend 
goed in deze grafiek, niet enkel omwille van de goede 
bediening van het station maar vooral door de ligging 
nabij Brussel die voor de deelindicatoren ‘bereik-
baarheid’ en ‘reizigerspotentieel’ extra positief doorweegt. 
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Aantal reizigers 2004-2015 (opstappers weekdag)

Aantal reizigers en hun evolutie

Deze grafiek toont de evolutie van het aantal treinrei-
zigers per station, aan de hand van het totaal aantal 
instappers (incl. overstappers) op een weekdag en dat 
voor de jaren 2004, 2006, 2009, 2012, 2013 en 2015. 
De gebruikte gegevens stammen van de NMBS en 
werden verzameld via verschillende websites en publi-
caties. Voor het busverkeer konden geen data worden 
verkregen, dit wordt hier dan ook niet meegerekend. 

Nog meer dan bij de knooppuntwaarde springt hier de 
enorme diversiteit in het oog. De stations Genk, Noorder-
kempen, Roeselare en Turnhout hebben reizigersaantallen 
onder de 5000 instappers en zijn dus eerder buurtstations 
dan hoofdstations. Niet toevallig zijn dit ook stations met 
een lage knooppuntwaarde. Uitschieters in de andere 
richting zijn de te verwachten stations Antwerpen-Cen-
traal, Gent-Sint-Pieters en Leuven met meer dan 30.000 
instappers per weekdag. Bij de meeste stations is het 
reizigersaantal gestegen of gelijk gebleven. Een netto 

daling is enkel zichtbaar in Aalst en Antwerpen-Berchem, 
met de kanttekening dat het hoge reizigersaantal van 
Berchem in 2004 te verklaren is door het feit dat het 
station toen als vervangstation voor Antwerpen-Centraal 
dienst deed tijdens de grote werken daar, en dus eigenlijk 
een vertekening van het eigenlijke reizigerspotentieel 
zijn. Belangrijke stijgers zijn Gent-Sint-Pieters en Leuven 
- Antwerpen-Centraal ook, maar daar moet dezelfde kantte-
kening geplaatst worden als in Berchem. Bij de kleinere 
stations vallen Aarschot, Hasselt en Sint-Niklaas op met 
een relatief belangrijke stijging in instappende reizigers. 

4. Resultaten fase 1
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4.2.3 ONDERLINGE SOCIO-ECONO-
MISCHE VERGELIJKING

Demografische evolutie

Slechts een zeer beperkt aantal stationsomgevingen kent 
een echt hoge stedelijke bevolkingsdichtheid van meer 
dan 100 inwoners per hectare of 10.000 inwoners per km²: 
Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem voorzijde. 
Een relatief groot aantal stationsomgevingen kent zelfs een 
zeer lage bevolkingsdichtheid onder de 40 inwoners per 
hectare. Dit houdt niet altijd een lage bebouwingsgraad 
in, want in sommige gevallen betreft het industriële zones 
(Vilvoorde achterkant, Mechelen achterkant). In sommige 
gevallen betreft het meer residentiële zones met lage 
woningdichtheid, zoals Hasselt of Brugge achterzijde. Een 
belangrijke kanttekening hierbij is dat elk station per definitie 
een belangrijke oppervlakte aan infrastructuur-ruimte bevat 
waar sowieso niet gebouwd of gewoond kan worden, maar 
die bij de dichtheidsberekeningen wel wordt meegeteld. 

Op vlak van bevolkingsevolutie scoren de meeste stations 
ver boven het Vlaams gemiddelde van +8%. Enkel 
in Gent-SP achterkant, Kortrijk achterkant en Antwer-
pen-Berchem achterkant was er een stagnatie of lichte 
daling van het aantal inwoners. In Antwerpen-Centraal, 
Leuven achterkant en Oostende voorkant bedroeg de 
bevolkingsevolutie zelfs meer dan +33%. Sommige sterke 
stijgingen, zoals deze in Vilvoorde achterkant, moeten 
genuanceerd worden: het gaat om relatief beperkte stijging 

Bevolkingsdichtheid

in absolute zin én er is een sterke bevolkingsstijging in 
de hele stad geweest (+21%). Andere sterke stijgingen, 
zoals deze in Antwerpen-Centraal en Gent-Dampoort 
zijn erg opvallend. Het betreft stijgingen in omgevingen 
waar reeds hoge bevolkingsdichtheid was. Daardoor is 
ook de stijging in absolute zin zeer fors, met bijna 6.000 
bijkomende inwoners in de Antwerpse stationsomgeving 
en bijna 4.000 bijkomende inwoners rond Gent-Dam-
poort. De sterke bevolkingsstijging in beide steden in 
deze periode (ongeveer +15%) wordt door de stijging in 
deze respectievelijke stationsomgevingen ver overtroffen.
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Aantal inwoners

Bevolkingsgroei (voorzijde - achterzijde stations)

4. Resultaten fase 1
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evolutie inwoners onder 40 jaar

Qua evolutie van ‘jonge bevolking’ (aandeel inwoners 
onder de 40 jaar) kennen de meeste stationsomge-
vingen een sterker verjongingsprofiel als de gemiddelde 
daling van 3 procentpunt, en dus veroudering, in het 
Vlaams Gewest overheen de periode 1999-2014. Toch 
zijn er ook een aantal stations waar de bevolking in deze 
periode vooral verouderd is: voorbeelden zijn Genk, 
Turnhout achterkant, en de voorzijdes van Oostende, Lier 
en Hasselt. De stations met de sterkste verjonging zijn 

Verjonging: inwoners onder 40 jaar

Antwerpen-Centraal, Kortrijk voorzijde, Gent-Sint-Pieters, 
Leuven voorzijde, Mechelen achterzijde en Vilvoorde. Het 
aandeel inwoners jonger dan 40 is hier overal met meer 
dan 7 procentpunt gestegen. Sterke verjonging moet in 
sommige gevallen wel in relatief tot de algemene bevol-
kingsevolutie in de stad bekeken worden: de verjonging 
in Antwerpen-Centraal en Vilvoorde is opvallend, maar 
slechts beperkt sterker dan de algemene verjonging van 
de bevolking die in beide steden heeft plaatsgevonden.
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Vastgoedprijzen
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De geschatte verkoopsprijzen voor nieuwbouwappar-
tementen per m² lopen sterk uiteen in de verschillende 
stationsomgevingen. Zij schommelen rond de 2.250 
EUR/m² in Denderleeuw, Roeselare en Vilvoorde aan 
de goedkopere zijde, en liggen aan duurdere zijde ver 
boven de 3.000 EUR/m² in Kortrijk, Oostende, Leuven en 
Gent-Dampoort. Bij deze laatste schommelen de prijzen 
rond de 4.000 EUR/m², te verklaren door de nieuwe ontwik-
kelingen rond Portus Ganda die mee in de scope zitten. 
Deze nieuwbouwprijzen zijn een momentopname van wat 
op dit moment te koop staat in de respectievelijke stations-
omgevingen, en moeten daarom wel genuanceerd worden.

De nieuwbouwprijzen liggen in de meeste stationsom-
gevingen substantieel lager dan de nieuwbouwprijzen in 
de stadscentra. Grote verschillen op dit gebied vinden 
we in Antwerpen-Berchem, Gent-Sint-Pieters en Hasselt. 
In sommige stations liggen de prijzen wel even hoog of 
zelfs hoger als deze in het stadscentrum. Voorbeelden 
hiervan zijn Aarschot, Oostende, Vilvoorde en Turnhout. 

4. Resultaten fase 1
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Inkomens

De meeste stationsomgevingen kennen mediaan 
inkomens die onder of zelfs ver onder het Vlaams gemid-
delde van ongeveer 23.000 EUR per huishouden liggen. 
De opvallendste voorbeelden zijn Antwerpen-Cen-
traal en Gent-Dampoort achterzijde. In kleinere steden 
vinden we Roeselare voorzijde en Aalst achterzijde 
terug als stationsbuurten met mediaan inkomens van 
19.000 EUR of lager. In enkele stationsbuurten ligt het 
mediaan inkomen wel boven het Vlaams gemiddelde. 
Het betreft vooral stationsbuurten in steden met een 
hoog stedelijk mediaan inkomen, zoals Brugge, Lier en 
Leuven. In zowat alle stationsomgevingen ligt het mediaan 
inkomen onder het stedelijk gemiddelde. Uitzonderingen 
hierop zijn Gent-Sint-Pieters, Denderleeuw en Brugge.

Er moet echter wel opgemerkt worden dat mediaan 
inkomens een afspiegeling kunnen zijn van de 
welvaart van een bepaald gebied, maar evengoed 
van de demografische samenstelling: gebieden met 
veel singles, eenoudergezinnen en gepensioneerden 
zullen ook een laag mediaan inkomen kennen terwijl 
dit niet per se iets zegt over de algemene welvaart. 

De gemiddelde inkomensevolutie in het Vlaams Gewest 
bedraagt in de periode 1999-2014 + 30% (nominaal 
berekend, dus zonder rekening te houden met inflatie). 
Op vlak van inkomensevolutie zitten veel stations onder 
dit gemiddelde: de meest uitgesproken voorbeelden 
zijn Antwerpen-Centraal en Aalst, waar de inkomens 
aan voor- en achterkant tussen 10% en 20% gestegen 
zijn. Iets meer dan de helft van de stationsomgevingen 
heeft een inkomensstijging boven het gemiddelde van + 
30% meegemaakt. De meest uitgesproken voorbeelden 
aan deze zijde zijn Mechelen, Gent Sint-Pieters achter-
zijde, Antwerpen-Berchem achterzijde en Denderleeuw 
achterzijde, met inkomensstijgingen boven de 40%.
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Mediaan inkomen en evolutie

4. Resultaten fase 1
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Grafiek 1: directe stationsomgeving  
Footprint nieuwbouwprojecten 1995-2017
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4.2.4. ONDERLINGE RUIMTELIJKE 
VERGELIJKING

Nieuwbouwprojecten     

schaalniveau 1

Op schaalniveau 1 werd in GIS aangeduid welke 
gebouwen nieuw waren gebouwd tussen ca. 1995 en nu. 
Per gebouw werd bovendien het programma vastgelegd 
en een inschatting van het aantal verdiepingen (op basis 
van Google Street View indien beschikbaar en recent, 
anders via planmateriaal). Met deze gegevens konden 
twee grafieken gemaakt worden. De eerste grafiek geeft 
de totale footprint (in m²) weer van nieuwbouwprojecten 
in de directe omgeving van het station. De tweede grafiek 
toont de totale (geschatte) vloeroppervlakte nieuwbouw, 
bovendien opgesplitst volgens programma. Hierbij 
wel de belangrijke kanttekening dat per gebouw maar 
één programma werd geteld. De categorie ‘gemengd’ 
bevat vloeroppervlakte met zowel woningen, commer-
ciële functies als kantoren, vierkante meters die dus 
niet bij de categorieën apart werden meegeteld. 

De algemene grafiek toont een grote diversiteit in bouwdy-
namiek. Rond een aantal stations, zoals Turnhout, Aarschot, 
Denderleeuw, Kortrijk en in iets mindere mate Aalst is er 
amper nieuwbouw gerealiseerd de voorbije twintig jaar. 
Rond Antwerpen-Centraal, Brugge, Leuven en Noorder-
kempen werden er letterlijk tienduizenden m² volgebouwd. 

De tweede grafiek toont de reële bijgekomen vloeropper-
vlakte, waarbij ruwweg dezelfde volgorde is te zien. Enkel 
Noorderkempen valt hier wat terug omdat de meeste 

nieuwbouw hier lage bedrijfsgebouwen zijn die dus qua 
vloeroppervlakte minder doorwegen dan in footprint. 
Leuven maakt dan weer een sprongetje naar voren 
omdat hier redelijk wat hoogbouw werd gerealiseerd aan 
de achterkant van het station in Kessel-Lo. Ook Genk 
haalt net de kaap van de 100.000 m² vloeroppervlakte 
nieuwbouw dankzij een hoge gemiddelde bouwhoogte 
van de gebouwen rond het nieuwe Stadsplein. Het gereali-
seerde programma geeft opnieuw een divers beeld. Naast 
de categorie ‘gemengd’ springen vooral de grote opper-
vlaktes publieke voorzieningen en kantoren in het oog, in 
het bijzonder bij die stations waar een hoge bouwdynamiek 
heerste. Hier bevinden zich de typische stationspro-
jecten met kantoorgebouwen zoals ze in grote steden als 
Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen werden 
gerealiseerd. Zuivere woonprojecten springen veel minder 
in het oog. Relatief blijken de meeste woonprojecten 
gebouwd te zijn rond die stations waar minder dynamiek 
heerste: in Aarschot, Denderleeuw, Kortrijk of Roeselare is 
de totale oppervlakte aan nieuwbouw beperkt, maar bevat 
ze wel voor de helft of meer zuiver residentiële gebouwen. 
Gent-Dampoort, Roeselare en Sint-Niklaas springen er 
dan weer uit met een aanzienlijk zuiver commercieel 
programma van winkelcentra. Echte bedrijvenzones vinden 
we enkel terug in Vilvoorde en uiteraard Noorderkempen 
- en een beetje in Brugge. Het meest gebalanceerd qua 
functies blijken de nieuwbouwprojecten in Leuven en 
Brugge. Heel monofunctioneel zijn Aalst (enkel publieke 
voorzieningen, m.n. het nieuw Administratief Centrum), 
Antwerpen-Berchem (enkel kantoren) en Noorderkempen 
(enkel bedrijven). In Turnhout werd amper gebouwd, 
maar wat er bijkwam waren enkel woongebouwen. 
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Grafiek 2: directe stationsomgeving  
Bijgekomen vloeroppervlakte per functie 1995-2017

Voorbeeld Sint Niklaas
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Brugge
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Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven
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Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Gent-Sint-Pieters

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Hasselt

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Kortrijk

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven
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Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Lier

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Mechelen

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Noorderkempen

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Oostende

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Roeselare

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Sint-Niklaas

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Turnhout

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Vilvoorde

Residentieel Gemengd Commercieel Publiek Kantoren Bedrijven

Functioneel profiel  schaalniveau 1

Deze grafieken tonen de aanwezige programma’s per 
stationsomgeving (schaalniveau 1) voor alle gebouwen, 
in m² maar wel op basis van de footprint. Het resultaat is 
uiteraard maar een eenvoudige benadering van een echt 
functioneel profiel, maar toont toch al veel informatie. Een 
aantal eerder ‘industrieel’ getinte stationsomgevingen 
springen in het oog: Aalst, Aarschot, Mechelen, Noorder-
kempen en Vilvoorde. Daarnaast ook stationsomgevingen 
met vooral residentieel programma: kleinere steden 
zoals Aarschot, Aalst, Denderleeuw, Lier of Roeselare, 

maar ook grote stations zoals Gent-Sint-Pieters, Hasselt 
of Leuven blijken een heel deel puur residentiële wijken 
rond hun station te hebben liggen. Stations met een 
sterk centrumkarakter (veel gemengd en commercieel) 
zijn dan weer Antwerpen-Berchem, Antwerpen-Centraal, 
Genk en Gent-Dampoort. Kantoren zijn over het algemeen 
minder opvallend aanwezig (in tegenstelling tot in de 
nieuwbouw-grafiek!), maar zijn wel te vinden in Antwer-
pen-Berchem, Leuven en Hasselt. Het meest diverse en 
evenwichtige beeld van wat vandaag reeds werd gerea-
liseerd vinden we in Leuven, Roeselare en Sint-Niklaas. 
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Grafiek 1: voor- en achterzijde station: gerealiseerde grotere 
projecten
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schaalniveau 2

De gemaakte GIS-kaarten voor schaalniveau 2 laten niet toe 
om een analyse uit te voeren van de hoeveelheid bijgekomen 
vloeroppervlakte, maar met de aangeduide perimeters van 
ontwikkelingsprojecten kan toch een inschatting gebeuren 
van de ontwikkelingsdynamiek. Hiervoor werden per 
stationsomgeving de oppervlaktes van de gerealiseerde 
stadsprojecten en publieke-ruimteprojecten berekend, 
net als de nog geplande projecten en publieke ruimte. 
De categorie met studieprojecten (zie uitleg methodo-
logie in hoofdstuk 1.3) werd niet in rekening gebracht. 

Met deze gegevens werden twee grafieken gemaakt. De 
eerste toont de ontwikkelingsdynamiek (enkel gereali-
seerde projecten) opgesplitst in voor- en achterkant van 
het station volgens dezelfde gebieden die bij de socio-eco-
nomische analyse werden gebruikt. Het is belangrijk om 
op te merken dat die gebieden vaak niet het volledige 
schaalniveau 2 beslaan, maar slechts een deel ervan! Wat 
hier getoond wordt, is een gebied dat in grootte tussen 
schaalniveau 1 en 2 in ligt. Het voordeel van deze grafiek 
is vooral dat ze direct vergelijkbaar is met de resultaten van 
de socio-economische analyse, wat later van pas komt bij 
de cross-over verbanden (zie hoofdstuk 2.4). Opnieuw 
is het resultaat een grafiek met een grote diversiteit. Drie 
stations hebben geen grote ontwikkelingsprojecten of 
publieke-ruimteprojecten gekend in de voorbije twintig 
jaar: Kortrijk, Lier en Turnhout. Wel veel dynamiek was er 

in Antwerpen-Centraal, Genk, Hasselt, Leuven, Noorder-
kempen en Sint-Niklaas. In het algemeen scoren de 
voorkanten iets hoger dan de achterkanten, met een 
aantal stations die enkel hun voorkant hebben zien ontwik-
kelen (Aalst, Aarschot, Denderleeuw, Genk, Oostende). 
Soms bleek de achterkant echter dynamischer. Dat is 
het geval in Antwerpen-Centraal (met het Kievitproject), 
Brugge, Hasselt en Kortrijk. Vooral Hasselt is interessant, 
omdat hier het masterplan voor de stationsomgeving aan 
de voorkant (door veranderende engagementen van de 
betrokken partners) minder dynamiek heeft opgeleverd 
dan de meer spontane ontwikkelingsprojecten aan de 
achterkant, rond het Central Park en het Cederpark. 
Antwerpen-Centraal, Brugge, Leuven, Mechelen en Sint-Ni-
klaas blijken de stations die een hoge en tegelijk redelijk 
evenwichtige ontwikkelingsdynamiek hebben gekend die 
zowel aan de voor- als aan de achterkant plaatsvond. 

De tweede grafiek toont de ontwikkelingsdynamiek voor 
het hele schaalniveau 2 en bevat dus meer projecten dan 
de eerste grafiek. Hier werden de projecten opgedeeld 
in de vier categorieën die ook op de kaart terugkomen: 
masterplan en publieke ruimte gescheiden, telkens 
met zowel de al gerealiseerde en de nog geplande 
projecten. Door de ruimere perimeter, die vaak ook een 
deel van het stadscentrum in rekening brengt, is er geen 
enkele stad zonder ontwikkelingen. Kortrijk scoort hier 
zelfs bovengemiddeld, dankzij de vele projecten die hier 
werden gerealiseerd in het centrum, rond de Leie en op 
het Buda-Eiland. Het is duidelijk dat de focus in Kortrijk 
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Grafiek 2:  projecten ruime 
stationsomgeving: projectsites

Voorbeeld Sint Niklaas

vooral hierop lag en dat de stationsomgeving een beetje 
is blijven liggen - ook omdat de urgentie voor stadsver-
nieuwing hier als minder groot werd ingeschat. Als we 
kijken naar de gerealiseerde projecten in deze ruime 
stationsomgeving, steken Antwerpen-Berchem, Antwer-
pen-Centraal, Brugge, Hasselt, Leuven en Vilvoorde boven 
de andere steden uit. Behalve misschien Berchem en 
Vilvoorde zijn dat ook steden die net zo hard op publieke 
ruimte als op ontwikkelingsprojecten hebben ingezet. Het 
minste dynamiek in de ruime omgeving van het station 
kenden Aalst, Aarschot, Gent-Dampoort, Lier, Oostende 
en Roeselare. In Aalst en Gent-Dampoort staan echter nog 
grote projecten op stapel. Andere steden waar nog veel 
geplande projecten op tafel liggen, zijn Hasselt, Kortrijk, 
Mechelen en Vilvoorde. Die laatste twee zelfs in die mate 
dat ze, mits alle projecten gerealiseerd worden, boven 
de andere steden uittorenen qua ontwikkelingsdynamiek. 

4. Resultaten fase 1
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Projecten

Als we alle abstracte project-kaarten 
naast elkaar weergeven, ontstaat ook 
een interessant beeld dat uitnodigt 
tot vergelijken. De oppervlakte zwart 
en rood toont de hoeveelheid en 
grootte aan gerealiseerde en geplande 
ontwikkelingsprojecten per station, 
aansluitend op de grafieken op de 
vorige bladzijde. Interessant is echter 
dat hier ook de ligging en samenhang 
tussen de projecten kan bekeken 
worden. Zo valt op dat de projecten in 
Gent-Sint-Pieters, Gent-Dampoort en 
Antwerpen-Centraal heel sterk rond 
het station geconcentreerd zijn, met 
relatief minder dynamiek daarbuiten. In 
Aalst, Aarschot, Denderleeuw, Genk of 
Noorderkempen blijkt er in de onmid-
dellijke omgeving van het station weinig 
te gebeuren, maar een paar passen 
verder liggen wel een hoop projecten. 
In Leuven, Mechelen, Sint-Niklaas en 
Brugge valt de sterke samenhang 
tussen alle projecten op, samen vormen 
ze een duidelijke, strategische figuur 
op de kaart. In Turnhout, Vilvoorde, 
Roeselare, Hasselt, Oostende of 
Antwerpen-Berchem lijkt de samenhang 
grotendeels afwezig en liggen de 
projecten eerder gespreid over de kaart 
zonder duidelijke onderlinge relatie. 
Kortrijk en Lier vallen op omdat hier de 
stationsomgeving voorlopig een blinde 
vlek lijkt, terwijl er verderop in het centrum 
wel de nodige dynamiek geweest is. 
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Processen

Voor ieder station werd de tijdslijn geabstraheerd naar 
een versie zonder tekst en zonder jaartallen. Dit geeft 
dan een schematische weergave van het type proces. 
Vervolgens werd een donkergrijze achtergrond aange-
bracht bij het stationsproject zelf, om duidelijk te maken 
waar dit zich situeert ten opzichte van andere gebieds-
ontwikkelingen. Het naast elkaar zetten van deze 
processchema’s geeft weer een ander beeld om te verge-
lijken, zowel onderling als met de abstracte project-kaarten. 

Wanneer we focussen op de donkergrijze zone, kunnen 
we al een eerste onderscheid maken tussen steden die 
vroeg gestart zijn met hun stationsproject zoals Antwerpen 
Centraal, Leuven, Sint Niklaas en Gent Sint Pieters, en 
steden die nog maar recent een samenwerkingsovereen-
komst hebben. Deze laatste zijn Denderleeuw, Kortrijk, 
Aarschot, Genk, Roeselare, Mechelen, Turnhout en Brugge. 

Een tweede vergelijkingsbasis is de hoeveelheid zwart 
en rood op de donkergrijze achtergrond. Deze toont 
of een stationsproject bijna gerealiseerd is of nauwe-
lijks gestart. De (bijna) gerealiseerde stationsprojecten 
vinden we terug in Noorderkempen, Leuven, Roeselare, 
Sint Niklaas en Turnhout. Daartegenover staan steden 
als Denderleeuw, Hasselt, Lier en Gent Dampoort, met 
stationsprojecten die nog maar nauwelijks gestart zijn. 

Een derde vaststelling is het verschil tussen steden die 
een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten en 
een masterplan hebben gevolgd, en de steden waarbij de 
stationsontwikkeling het resultaat was van onafhankelijke 
bouwprojecten. We kunnen, gelukkig maar, vaststellen 
dat de meeste stations wel een masterplan hadden. Dit 
is enkel niet het geval voor Genk, waar de focus van 
stadsontwikkeling zich wel afspeelde in het gebied rond 
het station, maar het station zelf er weinig mee te maken 
had, en voor Antwerpen Berchem, waar het stationsplein 
aan de voorzijde heel lang in werf fase is gebleven en de 
voornaamste bouwprojecten kantoorontwikkelingen zijn 
langs de achterzijde. Vanzelfsprekend is dit ook niet het 
geval voor de steden waar de stationsontwikkeling nog 
niet van start is. Dit zijn Gent Dampoort, Hasselt en Lier. 

Een vierde factor is de duur van het proces. Roeselare, 
Sint Niklaas, Brugge en Noorderkempen hebben een 
efficiënte plan- en projectfase gekend. Daartegenover 
staan Aarschot, Leuven, Antwerpen Centraal Gent Sint 
Pieters en Mechelen, met een lange plan- en projectfase. 

Een laatste vergelijkingspunt is de mate waarin deze 
stationsontwikkelingen verweven zijn met andere gebieds-
ontwikkelingen. Met andere woorden, of zij aan de basis 
liggen van andere stadsprojecten of hier een gevolg van 
zijn. In Leuven is het stationsproject een voorloper van 

andere gebiedsontwikkelingen aan de voor- en achter-
zijde van het station, namelijk de Vaartkom, de Centrale 
Werkplaatsen, de kop van Kessel-lo en het park Bellevue. 
In Oostende is de stationsomgeving één van de 7 strate-
gische stadsontwikkelingsprojecten, en maakt dit project 
dus deel uit van een geïntegreerde visie op grootste-
delijk niveau. Hetzelfde geldt in Aalst, daar werd het hele 
gebied tussen de spoorlijn en de Dender gedefinieerd 
als projectgebied in het masterplan Urban Filatures. In 
Vilvoorde is het stationsproject ook verweven met andere 
gebiedsontwikkelingen die allen binnen de reconver-
siezone Machelen-Vilvoorde vallen. Maar in principe is 
deze overeenkomst een gevolg van trajecten die eerst 
liepen binnen het grote masterplan voor watersite, en volgt 
de stationsomgeving veel later, samen met de CATsite 
en de herbestemming van Renault. Ook Uplace in het 
nabijgelegen Machelen heeft een invloed gehad op de 
vertragingen van projecten in Vilvoorde. In Antwerpen 
Centraal, tot slot, behoren de ontwikkelingen rond het 
kievitplein en die rond het station tot één overkoepelende 
visie en werd de publieke ruimte en het gebouwenpatri-
monium in de atheneumwijk al eerder opgewaardeerd. 
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Abstractie van tijdslijn tot processchema

Voorbeeld Sint Niklaas

4. Resultaten fase 1



Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport

74

Aalst

Denderleeuw

Kortrijk

Aarschot

Genk

Leuven

Oostende Roeselare

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bus
station

Statieplein

Postsite 
Werfplein

Pier kornel

Start openbare werken

Raamovereenkomst uitvoering stadsvernieuwingsproject Stationsomgeving Aalst

Masterplan 
Filatures & urban fabric(s)
Christian Kieckens

Pendelparking & Tragelsite

Masterplan 
Albrechtlaan

AALST

Uitgevoerd project publieke ruimte

Toekomstig bouwproject

Toekomstig project publieke ruimte

Visievorming,coördinatie,masterplan

Lopende studie

Uitgevoerd bouwproject

Uitgevoerd project publieke ruimte



75

Antwerpen Berchem

Gent Dampoort

Lier

Antwerpen Centraal

Gent Sint Pieters

Mechelen

Brugge

Hasselt

Noorderkempen

Sint Niklaas Turnhout Vilvoorde

4. Resultaten fase 1



Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport

76

Aalst

Denderleeuw

Kortrijk

Aarschot

Genk

Leuven

Oostende Roeselare

4.2.5. CROSS-OVER 
VERBANDEN

Spindiagrammen

De spindiagrammen brengen alle 
analyseresultaten samen in één 
geïntegreerde figuur. Enerzijds krijgt 
elk station zo een figuur die haar 
specificiteit weergeeft, anderzijds 
laat dit toe om ze onderling te verge-
lijken en zo een beeld te krijgen van 
terugkerende verbanden. De indica-
toren in de spindiagrammen geven 
een evolutie weer, zoals demogra-
fische evolutie, inkomensevolutie, of 
ontwikkelingsdynamiek op schaal-
niveau 1 en op schaalniveau.2. 

Bij een eerste test werden de 20 
figuren naast elkaar gelegd. Een 
eerste duidelijke vaststelling is het 
verschil tussen de ‘grote’ en ‘kleine’ 
stations. In de kleine stations als 
Aalst, Aarschot, Genk, Roeselare, 
Lier, Turnhout en Vilvoorde zien 
we een grote socio-economische 
evolutie zonder een echte ruimte-
lijke evolutie. Stations als Brugge en 
Leuven onderscheiden zich dan weer 
met een grote ruimtelijke evolutie. In 
Antwerpen Centraal, Gent Sint Pieters 
en Leuven, zien we een toename van 
de mobiliteitsindicatoren. In tweede 
instantie werden de spindiagrammen 
telkens gesorteerd in groepen van 
drie op basis van de waarden van 
één indicator om zo terugkerende 
verbanden te zoeken. De resultaten 
van deze vergelijking, de terugke-
rende verbanden, werden dan geplot 
op grafieken. De bespreking van 
de verbanden volgt bij elke grafiek. 

Gezien de beperkte steekproef kan 
aan de analyse geen echte statis-
tische relevantie gegeven worden, 
maar ze bieden wel een interessant 
beeld van deze specifieke selectie 
waaruit toch een aantal conclusies 
kunnen gekoppeld worden. 
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Evolu�e van het aantal instappers in het sta�on

Reizigersevolu�e vs ontwikkelingsdynamiek

Reizigersevolutie vs.  knooppuntwaarde

De relatie tussen knooppuntwaarde en stijging van het 
aantal treinreizigers is niet eenduidig. Enerzijds stellen 
we vast dat alle stations die een sterke of redelijke 
stijging van reizigers kenden, eveneens een hoge of 
redelijke knooppuntwaarde kennen: Antwerpen-Cen-
traal, Gent-Sint-Pieters, Leuven, en in iets mindere mate 
ook Aarschot en Hasselt. Een goede knooppuntwaarde 
lijkt een noodzakelijke voorwaarde. Anderzijds zijn er 
zeer veel stations met een hoge of redelijke knoop-
puntwaarde waar het aantal reizigers stagneerde of 
zelfs daalde (Vilvoorde, Mechelen, Gent-Dampoort,…). 
Hierbij hoort de kanttekening dat de knooppuntwaarde 
in beperkte mate rekening houdt met de bediening per 
tram/metro en A-buslijn, terwijl de reizigersevolutie enkel 
een uitspraak doet over de treinreizigers aangezien er voor 
busreizigers geen gegevens verkregen konden worden. 

Reizigersevolutie versus ontwikkelings-

dynamiek

De grafiek toont de relatie tussen de groei van het aantal 
instappers per station tussen 2004 en 2015, en de gerea-
liseerde nieuwbouw vloeroppervlakte in de onmiddellijke 
omgeving van het station (schaalniveau 1). De correlatie 
is duidelijk zichtbaar: stations met een sterke stijging in 
reizigers kenden ook een hoge ontwikkelingsdynamiek. 
Gent-Sint-Pieters is een uitzondering met een lagere 
dynamiek, maar is bezig aan een inhaaloperatie met een heel 
aantal nog niet voltooide projecten. Antwerpen-Berchem is 
ook een uitzondering waar de dynamiek niet gevolgd werd 
door een stijging van het aantal reizigers, maar dat heeft 
te maken met de specifieke situatie van het station in 2004 
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Knooppuntwaarde vs ontwikkelingsdynamiek

Knooppuntwaarde versus ontwikkelings-

dynamiek

De grafiek toont de relatie tussen de knooppuntwaarde 
van elk station en de gerealiseerde nieuwbouw vloerop-
pervlakte in de onmiddellijke omgeving van het station 
(schaalniveau 1). Opnieuw is een relatie zichtbaar waarbij 
een hogere knooppuntwaarde lijkt te correleren met een 
hogere ontwikkelingsdynamiek. Een aantal clusters van 
stations vallen buiten die correlatie. Hasselt, Genk en 
Noorderkempen zijn stations met een heel lage knooppunt-
waarde, die toch een redelijke dynamiek hebben gekend. 
Anderzijds zijn Antwerpen-Berchem, Gent-Sint-Pieters, 
Mechelen en Vilvoorde stations met een hoge knoop-
puntwaarde, waar de dynamiek voorlopig nog niet echt 
gevolgd is. In de eerste drie gevallen zal dat in de toekomst 
echter wel het geval zijn. Bij Vilvoorde is de toestand 
onduidelijk, maar ook daar zijn belangrijke planningsini-
tiatieven lopende rond het station. De eerste groep zijn 
dus stations die ‘ondanks’ hun lage knooppuntwaarde 
toch sterk ontwikkeld zijn, vaak door een sterke stedelijke 
dynamiek die niet direct gerelateerd is aan de nabijheid 
van het station. De tweede groep kunnen gezien worden 
als ‘achterblijvers’ die (voorlopig) hun hoge potentieel als 
stationsomgeving nog niet volledig hebben waargemaakt. 

4. Resultaten fase 1
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Ontwikkelingsdynamiek per type stati-

onsomgeving (functioneel)

De grafiek toont de relatie tussen de gerealiseerde 
nieuwbouw vloeroppervlakte in de onmiddellijke omgeving 
van het station (schaalniveau 1) en de overheersende 
functie binnen het schaalniveau 1. Hiervoor werden drie 
categorieën bepaald: bedrijvigheid, wonen en gemengd/
commercieel. Eenvoudig gezegd kan die laatste groep 
gezien worden als stations met een sterk voorzienin-
genaanbod, meestal omdat ze heel centraal liggen in 
de stad in kwestie. De ‘wonen’ groep zijn stations in 
een eerder residentiële omgeving, ofwel omdat ze in 
excentrisch gelegen zijn of omdat de stad in kwestie 
te klein is voor een groot voorzieningenaanbod. De 
‘bedrijvigheid’ groep bestaat uit stationsomgevingen 
die (nog) een industrieel/economisch karakter hebben. 

De grafiek toont een aantal interessante clusters. De 
hoogste dynamiek kende een groep gemengde stati-
onsomgevingen (Antwerpen-Centraal, Leuven, Brugge 
en Genk) waar het station centraal gelegen is en de stad 
in kwestie ook een redelijk belangrijke centrumstad is 

(Genk misschien uitgezonderd). De groep daaronder, 
met Turnhout, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas, bevat 
stations die wel centraal gelegen zijn, maar in steden 
met minder ontwikkelingsdynamiek. Bij de residentiële 
stationsomgevingen springen er twee bovenuit, namelijk 
Gent-Sint-Pieters en Hasselt. Dit zijn steden met een 
excentrisch gelegen station, dat echter wel een belang-
rijke dynamiek hebben gekend. De andere stations hier, 
Denderleeuw, Aarschot, Lier en Kortrijk, zijn kleinere 
steden met minder ontwikkelingspotentieel en sowieso 
een hoger residentieel karakter - of in het geval van 
Kortrijk een grotere stad met een excentrisch gelegen 
station dat er (nog) niet in geslaagd is een echt stations-
project te lanceren. De ‘bedrijvige’ stationsomgevingen 
tonen een minder duidelijk profiel, met Vilvoorde en Aalst 
als steden met veel verouderde industrie die nog geen 
herontwikkeling heeft gekend en dus een lage dynamiek 
tonen, en Mechelen als stad die wel de sprong maakt 
van herontwikkeling van een deel van de gebouwen 
rond het station. Noorderkempen is het enige station 
dat een echte nieuwe bedrijven-dynamiek heeft gekend. 
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Ontwikkelingsdynamiek vs verjonging

Ontwikkelingsdynamiek versus bevol-

kingsevolutie

De grafiek toont de evolutie van het aantal inwoners in 
relatie tot de gerealiseerde ontwikkelings- en publie-
ke-ruimteprojecten voor de afbakeningen van voor- en 
achterkant van de stationsomgeving (socio-economische 
analyse). Met wat goede wil is er een relatie te zien waarbij 
een hoge dynamiek ook een stijging van de bevolking in 
hetzelfde gebied betekent, maar er zijn heel wat uitzon-
deringen. Zo zijn er aan de voorkant van Leuven en Genk 
heel wat nieuwe projecten gerealiseerd, maar zijn de 
bevolkingsaantallen daar niet gevolgd. Anderzijds zijn er 
een hoop gebieden, zowel voor- als achterkanten, waar de 
bevolking is gestegen zonder dat er grote projecten zijn 
gerealiseerd in de voorbije 20 jaar, het meest opvallend 
aan de voorkant van Oostende en Gent-Dampoort. 

4. Resultaten fase 1
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Ontwikkelingsdynamiek vs.  verjonging

De grafiek toont de evolutie van het aandeel inwoners 
jonger dan 40 in relatie tot de gerealiseerde ontwikkelings- 
en publieke-ruimteprojecten voor de afbakeningen van 
voor- en achterkant van de stationsomgeving (socio-eco-
nomische analyse). Er is een bescheiden relatie te zien 
waarbij meer ontwikkelingsdynamiek vaak gepaard lijkt 
te gaan met een verjonging, hoewel er ook heel wat 
uitzonderingen zijn. In Genk (voorkant) is de bevolking 
verouderd en lag de dynamiek heel hoog, in een groep 
stationsgebieden in Antwerpen, Gent, Vilvoorde en 
Mechelen is de bevolking enorm sterk verjongd maar 
was er geen evenredig hoge dynamiek voelbaar. Dit zijn 
bij uitstek de stationsgebieden met een hoog aandeel 
bevolking met migratieachtergrond, die in ieder geval een 
sterke verjonging hebben gekend in de voorbije jaren. 
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Ontwikkelingsdynamiek vs.  bevolkings-

dichtheid

De grafiek toont de bevolkingsdichtheid in inwoners per ha in 
relatie tot de gerealiseerde ontwikkelings- en publieke-ruim-
teprojecten voor de afbakeningen van voor- en achterkant 
van de stationsomgeving (socio-economische analyse). 
Er is geen duidelijke relatie zichtbaar, er kunnen dus geen 
uitspraken gedaan worden over het feit of een dense stati-
onsomgeving meer of minder ontwikkelingsdynamiek kent. 

4. Resultaten fase 1
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Evolu�e inkomen vs ontwikkelingsdynamiek

Inkomen vs. ontwikkelingsdynamiek

De grafiek toont het mediaan inkomen in de jaren 1990 
in relatie tot de gerealiseerde ontwikkelings- en publie-
ke-ruimteprojecten voor de afbakeningen van voor- en 
achterkant van de stationsomgeving (socio-economische 
analyse). Hoewel er veel uitzonderingen bestaan, lijkt er 
wel een lichte relatie te bestaan waarbij de stationsomge-
vingen die in de jaren 1990 een ‘meer welvarende’ bevolking 
kenden, meer ontwikkelingsdynamiek hebben gekend. 
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Evolutie inkomen versus ontwikkelings-

dynamiek

De grafiek toont de evolutie van het mediaan inkomen 
tussen 1990 en 2015 in relatie tot de gerealiseerde 
ontwikkelings- en publieke-ruimteprojecten voor de 
afbakeningen van voor- en achterkant van de stations-
omgeving (socio-economische analyse). Opnieuw is 
de correlatie niet zo duidelijk, maar er lijkt een trend 
aanwezig dat veel ontwikkelingsdynamiek in beperkte 
mate samengaat met lagere stijging van het mediaan 
inkomen in de buurt dan gemiddeld in de selectie. 

4. Resultaten fase 1
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Evolutie inwoners versus evolutie 

inkomens

Er is geen duidelijk verband tussen evolutie inwoners 
enerzijds en evolutie inkomens anderzijds. Er zijn wel 
uitschieters zoals de achterzijde van Denderleeuw die 
enorm positief scoort op beide evoluties. Aalst achter-
zijde en Antwerpen Centraal voor- en achterkant 
vallen dan weer op door zeer zwakke inkomens-evo-
lutie en zeer sterke stijging aantal inwoners.
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Evolutie inwoners versus evolutie aandeel 

jonge bevolking

Er is geen algemeen verband tussen evolutie inwoners 
enerzijds en evolutie aandeel jonge bevolking anderzijds. 
Antwerpen Centraal is in elk geval wel een uitschieter en 
scoort enorm positief op beide evoluties. In een aantal 
stationsomgevingen wordt slecht gescoord op beide 
parameters: zij kennen beperkte bevolkingsevolutie én 
veroudering, zoals  Lier voorkant en Genk achterkant. 
Opvallend is een sterke verjonging ondanks beperkte bevol-
kingsstijging in Gent-Sint-Pieters en Leuven voorkant: hier is 
sprake van verdringing of vervanging van oudere bevolking.

4. Resultaten fase 1
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Evolutie inkomens versus evolutie aandeel 

inwoners op jonge leeftijd

Er is geen algemeen verband tussen evolutie inkomens 
enerzijds en verjonging anderzijds . Het is wel zo dat 
verjonging in sommige gevallen samengaat met zeer 
positieve inkomensevoluties zoals in Denderleeuw 
achterkant of Gent-Sint-Pieters achterkant. Verjonging 
kan eveneens samengaan met zeer zwakke inkomense-
voluties, zoals in Antwerpen-Centraal. Er zijn dan weer 
geen uitschieters waarbij sterke vergrijzing samengaat met 
sterke inkomensevoluties: een sterke vergrijzing betekent 
over het algemeen een beperkte inkomensevolutie. Het 
meest uitgesproken voorbeeld is Hasselt met inkomens-
stijging sterk onder het Vlaams gemiddelde en daling van 
het aandeel inwoners onder de 40 jaar met 5 procentpunt.

Bevolkingsdichtheid versus mediaan 

inkomen

Over het algemeen kan gesteld worden dat de mediaan 
inkomens hoger zijn in minder dicht bevolkte stati-
onsomgevingen. Omgevingen met hoge dichtheden 
kennen dan ook een mediaan inkomen dat meestal 
ver onder het Vlaams gemiddelde van 23.000 euro ligt, 
maar ook sterk onder het gemiddelde van de eigen 
stad ligt. Typische stationsomgevingen met lage bevol-
kingsdichtheid en hoge mediaaninkomens zijn Lier 
voorkant, Gent-Sint-Pieters, Brugge achterkant en 
Denderleeuw achterkant. Aalst achterkant en Roeselare 
voorkant zijn 2 uitzonderingen: deze stationsomge-
vingen met een relatief lage bevolkingsdichtheid kennen 
toch een laag mediaan inkomen (onder 20.000 euro).
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Bevolkingsdichtheid versus evolutie 

aantal inwoners

Er is niet echt een verband tussen het aantal inwoners op 
vandaag enerzijds, en de evolutie van het aantal inwoners 
anderzijds. Antwerpen-Centraal is de duidelijke uitschieter 
met sterke absolute dichtheid én sterke evolutie in bevolking. 
Kortrijk achterkant en Gent-Sint-Pieters achterkant vallen op 
door zowel een lage bevolkingsdichtheid én een beperkte 
bevolkingsevolutie. Antwerpen-Berchem voorkant is dan 
weer een uitschieter door de combinatie zeer hoge bevol-
kingsdichtheid en relatief zwakke evolutie bevolking (+6%).

Inkomen (1999) versus verjonging

Er is geen algemeen verband tussen absolute inkomens 
in 1999 enerzijds en verjonging anderzijds. Stations met 
hoog mediaan inkomen in 1999 hebben in sommige 
gevallen een sterke verjonging doorgemaakt (Gent-Sint-
Pieters, Leuven achterkant, Denderleeuw achterkant) en 
in sommige gevallen een vergrijzing (Hasselt achterkant, 
Lier voorkant). Stations met laag mediaan inkomen in 
1999 hebben in sommige gevallen een sterke verjonging 
doorgemaakt (Antwerpen-Centraal, Gent Dampoort 
achterkant, Kortrijk voorkant) en in sommige gevallen 
een vergrijzing (Genk voorkant, Oostende voorkant).

4. Resultaten fase 1
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4.3. EVALUATIE FASE 1 

EN AANBEVELINGEN VIA 

VISIEWORKSHOP

De visieworkshop vond plaats op 22 mei 2017  te Brussel 
in de kantoren van de Vlaamse overheid en werd bijge-
woond door 9 experts, 3 mensen van het departement 
omgeving en 8 leden van het onderzoeksteam. Bij het 
samenstellen van de expertengroep werd gestreefd 
naar een aanwezigheid van diverse profielen. Zowel 
actoren die spelen op bestuurlijk niveau als ontwik-
kelaars als academici werden vertegenwoordigd. 

4.3.1. DOEL EN AANPAK VAN DE VISIE-
WORKSHOP

Het opzet van de visieworkshop was tweeledig. 
Enerzijds werden de resultaten van de brede scan 
van 20 stationsomgevingen gepresenteerd. Met de 
experts werd bekeken welke lessen men kan trekken 
uit de vaststellingen van de transformaties in de stati-
onsomgevingen en hun onderlinge vergelijking.

Daarnaast diende de visieworkshop om de analyses 
in de tweede fase voor te bereiden. Bij de experts werd 
gecheckt of we een correct zicht hadden op de beoor-
delingsgronden voor de stationsprojecten als geslaagd/
niet geslaagd, en bijgevolg de aspecten die in de 
verschillende stations moesten worden afgetoetst. Dit 
gebeurde aan de hand van een aantal vragenfiches. 
Deze bevatten de mogelijke beoordelingsgronden, 
vanuit 4 invalshoeken conform de onderzoeksvragen. 

• Stationsontwikkeling als kwalitatief en kernversterkend 
stadsontwikkelingsproject

• Kwaliteit van het proces

• Station als hefboom voor duurzame mobiliteit

• Stations met toekomstwaarde

Daarnaast werden de experts uitgenodigd om, aan de 
hand van deze analyse, interessante cases voor fase 2 
aan te duiden.

4.3.2. CORRECTIES EN AANVULLINGEN 
VANUIT DE FEEDBACKWORKSHOP

Het gedetailleerde verslag van de standpunten, aanvul-
lingen en bemerkingen die uit visieworkshop zijn 
gekomen, is te vinden in Bijlage 1. De inbreng van de 
experts werd rechtstreeks verwerkt in de voorlopige 
conclusies van fase 1 en in het laatste hoofdstuk ‘Lessen 
voor het ruimtelijk beleid knooppuntontwikkeling’.
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4. Resultaten fase 1

4.4. VOORLOPIGE 

CONCLUSIES & REFLECTIES

We beschreven de ruimtelijke en socio-economische 
transformaties in de 20 hoofdstations, en brachten in 
kaart op basis van welke plannen en projecten. We deden 
dit voor elk station apart en vergeleken deze met elkaar. 
Wat kan er nu geleerd worden uit deze analyse? Hiervoor 
moet worden teruggekoppeld naar de onderzoeks-
vragen zoals in het begin van het rapport geformuleerd:

• Zien we gelijkenissen of duidelijke tendensen in de 
transformaties van deze 20 stationsomgevingen? Is 
er een ‘globaal beeld’ dat erop wijst dat de beoogde 
verdichting in de stationsomgevingen realiteit werd?

• Kunnen we uit deze brede scan al eerste globale 
conclusies trekken over de samenhang die het 
RSV veronderstelde en beoogde - verdichting rond 
stations leidt tot verbeterd OV-gebruik - en vinden 
we factoren die de mate van succes op dit vlak 
bepalen? Kunnen we uit deze brede scan al eerste 
globale conclusies trekken over de stationsontwikke-
lingen als kwalitatieve stadsontwikkelingsprojecten:

• Verband tussen de vernieuwing van de stations-
omgevingen en evt. effecten van gentrificatie?

• Verband tussen het succes van de stationsont-
wikkeling en evt. stadsontwikkelingen in andere 
stadsdelen?

• Mate waarin de transformatie op gecoördineerde 
en continue wijze verliep?

4.4.1. GLOBAAL BEELD OP HET ‘SUCCES’ 
VAN STATIONSONTWIKKELINGEN 
VANUIT DE ‘BREDE SCAN’?

Uit de eerste fase van het onderzoek kunnen nog maar 
weinig uitspraken gedaan worden over de mate van 
succes van de stationsontwikkelingen in Vlaanderen. 
Gegevens werden verzameld over wat er veranderd is 
op het terrein, in termen van ruimtelijke ontwikkeling, van 
socio-economische kenmerken in de omgeving, en in 
termen van treinreizigers. We verzamelden ook de direct 
beschikbare info over hoeveel plannen en projecten 
werden voorbereid en of er op het terrein iets van is 
gekomen. Daarbij kunnen we echter geen absolute volle-
digheid pretenderen, het onderzoek werd niet getoetst 
bij de lokale steden en gemeenten op correctheid of 
volledigheid. Het geeft wel een duidelijke tendens weer.

De doelstelling om een globaal beeld te krijgen van de trans-
formaties rond belangrijke stations in Vlaanderen kan maar 
heel beperkt ingevuld worden. Uit de brede scan van 20 
stationsomgevingen in de eerste fase blijkt vooral de grote 
variatie van kenmerken. De belangrijkste conclusie lijkt te 
zijn: elke situatie is anders. Er is geen globale conclusie 
mogelijk over het tempo waaraan de ruimtelijke transfor-
maties en verdichtingsoperaties rond stations tot stand 
komen: sommigen liepen als een trein, andere vertoonden 
een stand still. Er lijkt op het eerste gezicht ook weinig 
duidelijk verband tussen kenmerken; b.v. een goede spoor-
bediening en veel ontwikkelingsdynamiek. Maar meer nog: 
er zijn ook geen duidelijke ‘clusters’ van stations gevonden 
met gelijkaardige kenmerken op vlak van ontwikkelings-
dynamiek, socio-economische evoluties en treingebruik. 

Toch kunnen een wat nauwkeuriger analyse een aantal 
conclusies getrokken worden van kenmerken die wel 
degelijk lijken samen te gaan. Men hoede zich hierbij wel 
voor causale verbanden. Deze kenmerken blijken gewoon 
vaak samen te gaan.

Vervolgens grijpen we opnieuw terug naar de onder-
zoeksvragen, en bekijken deze vanuit een aantal 
vooronderstellingen die vaak bestaan bij experts.

4.4.2. SAMENGAANDE KENMERKEN?

Ontwikkelingen rond het station en 

mobiliteit:

• Ten eerste kan vastgesteld dat een hoge knoop-
puntwaarde een voorwaarde lijkt voor een stijging 
van het reizigersaantal, maar dat het absoluut geen 
voldoende voorwaarde is; zeer veel stations met 
een hoge of heel behoorlijke knooppuntwaarden 
kenden een stagnatie, soms zelfs een daling.

• Stations met een sterke resp. zwakke reizigersstijging 
kenden bijna steeds in hun onmiddellijke omgeving 
een sterke resp. beperkte ontwikkelingsdynamiek. 

• Ook lijken stations met een hogere knooppuntwaarde 
gemakkelijker veel ontwikkelingen rond het station 
te hebben, maar  er zijn te veel uitzonderingen om 
hieruit conclusies te trekken. Goede spoorbediening 
stimuleert dus zeker niet automatisch een sterke 
ontwikkeling, en ze is er ook geen noodzakelijke 
voorwaarde voor. Talrijke andere factoren spelen een 
rol bij ontwikkelingsdynamiek, zoals algemene stede-
lijke dynamiek, ligging binnen Vlaanderen, beleid,...
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Ontwikkelingen rond het station en 

functies in de stationsomgeving:

De sterkste ontwikkelingsdynamiek vinden we in stati-
onsomgevingen met een sterk gemengd functioneel 
profiel (vaak stations met een sterk voorzieningenniveau, 
overheidsfuncties, kantoren,…). Eerder monofuncti-
onele stationsomgevingen zijn verschillend: we zien 
er zowel sterke ontwikkelingsdynamiek als zwakke. 

Ontwikkelingen rond het station en de 

bevolkingskenmerken:

• Over de samenhang tussen welvaart(sstijging) en 
ontwikkelingen in de stationsomgeving kunnen 
absoluut geen eenduidige conclusies getrokken 
worden. Het lijkt alsof de stationsomgevingen 
met iets hogere inkomens, het meest ontwikkeld 
geraakten. Maar de bevolking van de stations-
wijken is er daarom niet rijker op geworden: veel 
ontwikkelingsdynamiek lijkt net samen te gaan 
met een daling van het inkomen in de buurt!

• We zien in de sterk ontwikkelde stationsomge-
vingen in vele gevallen ook een verjonging van de 
bevolking, maar er zijn uitzonderingen. Bovendien 
zien we deze verjonging even goed in stations-
omgevingen die beperkte vernieuwing kenden. 
Deze twee zijn dus niet zomaar gelinkt. Het zou wel 
kunnen dat stationsomgevingen in het algemeen 
vaker een jongere bevolking aantrekken, vanwege de 
goede bereikbaarheid, maar ook (in steden toch) de 
hogere dichtheid en het specifieke ‘stationskarakter’. 

• Ook geldt zeker niet voor alle stationsomgevingen met 
een hoge ontwikkelingsdynamiek dat de bevolking er 
ook gegroeid is; we zien tegelijk stations met nauwelijks 
dynamiek die wel een sterke bevolkingsstijging kenden. 
Ook deze twee parameters gaan niet zomaar samen.

• Verjonging gaat trouwens zeker niet altijd samen 
met een inkomensstijging, ze gaat gepaard met 
uitgesproken stijgingen en uitgesproken dalingen. 
In de vergrijzende stationsomgevingen vinden we 
meestal een inkomensstijging, zij het heel beperkt.

• Wel is duidelijk dat de minder dicht bevolkte stati-
onsomgevingen over het algemeen rijker zijn.

Ontwikkelingen rond het station en 

vastgoedprijzen:

Nieuwbouw in de (wat ruimere) stationsprojecten is meestal 
niet duurde dan b.v. in het centrum van de stad. Slechts in 
enkele steden wordt nieuwbouw vastgoed rond het station 

duurder dan of even duur verkocht als in het centrum. Dan 
gaat het nog wel om stations waar eigenlijk niet enorm veel 
is gerealiseerd. In het onderzoek hebben we enkel gekeken 
naar de prijzen van nieuwbouwprojecten, de impact op 
het bestaande vastgoed kunnen we dus niet vaststellen.

4.4.3. TERUGGRIJPEND NAAR DE 
ONDERZOEKSVRAGEN VOOR FASE 1…

Onderzoeksvraag: Zien we gelijkenissen of duide-

lijke tendensen in de transformaties van deze 20 

stationsomgevingen? Is er een ‘globaal beeld’ dat 

erop wijst dat de beoogde verdichting in de stations-

omgevingen realiteit werd?

Zoals hierboven al gesteld, komt er uit de brede scan 
geen eenvormig beeld naar voor. Wellicht kunnen we hier 
besluiten dat er in Vlaanderen hard gewerkt is, tenminste 
in een deel van de stationsomgevingen.  De voorbije 20 
jaar werden er in Vlaanderen heel wat herontwikkelingen 
van stationsomgevingen opgestart en al of niet tot een 
goed einde gebracht. Zo werden de publieke ruimtes 
rond de stations structureel opgewaardeerd, de barrières 
tussen beiden zijden van de stations werden doorbroken, 
restgronden en kankerplekken werden herontwikkeld en 
stedenbouwkundig ingepast in hun omgeving, tal van 
nieuwe publieke voorzieningen en administraties werden 
geherlocaliseerd naar de stationsomgevingen, ...Men kan 
wellicht spreken van een ‘succes’, maar niet op alle plaatsen. 

Of die ontwikkelingen dan een goede zaak waren op 
gebied van mobiltieitseffecten, kwaliteit als stadsontwik-
kelingsproject, en op vlak van hoe ze tot stand kwamen 
en wat ze opleverden? Dat is voer voor de tweede 
fase: de diepgaande analyse van 4 stationsomge-
vingen. Maar wat kan hierover al gezegd worden vanuit 
de eerste fase? De analyse na de eerste fase bleek 
inderdaad boeiend, omdat ze een aantal vooronderstel-
lingen van professionals, gekleurd door de ‘bril’ die hun 
expertisedomein hen heeft opgezet, lijkt te doorprikken.

 Onderzoeksvraag: eerste globale conclusies 

over de samenhang die het RSV veronderstelde 

en beoogde - verdichting rond stations leidt tot 

verbeterd OV-gebruik - en vinden we factoren 

die de mate van succes op dit vlak bepalen?

“Verdichting van de stationsomgeving leidt tot een hoger 
spoorvervoer.” Dit is het belangrijkste uitgangspunt 
van het RSV en de hele sector mobiliteit en ruimtelijke 
ordening. De analyse eerste fase, alhoewel natuurlijk 
niet statistisch relevant of correct, lijkt te bevestigen dat 
de twee samen gaan. Maar of het ene het andere heeft 
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veroorzaakt, is ons nog niet zo duidelijk. We kunnen 
hooguit concluderen dat er een aantal stations zijn die 
een sterke vernieuwing kenden, en tegelijk een sterk 
stijgend reizigersaantal. Ligt de stijging van het reizigers-
aantal niet gewoon aan het lokaal beleid van de NMBS 
of aan de algemene evoluties in de betreffende stad? 
Deze impliciete veronderstelling behoeft nader onderzoek.

“Een verhoging van het aantal treinreizigers is afhan-
kelijk van een verbeterde treinbediening.” Het onderzoek 
bevestigt wel degelijk dat dit een plausibele veronder-
stelling is; dat het ene het andere in de hand werkt. Alleszins 
zien we een sterke stijging van het reizigersaantal bij een 
aantal stations met prima bediening. Omgekeerd is echter 
niet waar; er zijn nl. even goed stations met zeer goede 
bediening die stagneren. Mechelen en Gent-Dampoort bij 
voorbeeld. Nooit zien we een sterke reizigersstijging bij 
een lagere knooppuntwaarde, en zelfs niet bij een matige 
knooppuntwaarde; Hasselt lijkt hier de enige uitzon-
dering op de regel. In grote lijnen kan de veronderstelling 
dat een goede bediening nodig is voor meer reizigers, 
worden onderschreven. De bediening van de stations 
lijkt tot nu een betere verzekering voor stijgend spoorge-
bruik dan de verdichting van de stationsomgevingen...

Onderzoeksvraag: eerste globale conclusies over 

de stationsontwikkelingen als kwalitatieve stadsont-

wikkelingsprojecten: Verband tussen de vernieuwing 

van de stationsomgevingen en evt. effecten van 

gentrificatie?

“Stadsvernieuwing, met inbegrip van stationsontwikkeling, 
veroorzaakt gentrificatie.” Opnieuw een veronderstelling 
die niet zomaar kan worden bevestigd, meer nog, eerder 
wordt ontkracht. Een sterke vernieuwing in de ruime 
stationsomgeving zorgt niet voor een bovengemid-
delde stijging van (nieuwbouw) vastgoedprijzen in deze 
omgeving, noch voor een bovengemiddelde stijging van 
de inkomens tegenover de rest van de stad. De door 
sommigen verhoopte, door anderen gevreesde instroom 
van jonge tweeverdieners naar de stationsomgeving komt 
hier en daar voor, maar is zeker geen algemeen fenomeen 
bij de sterk vernieuwde stationsomgevingen. In feite kan 
er geen enkele eenduidige conclusie getrokken worden 
m.b.t. de impact van stationsontwikkelingsprojecten op 
de socio-economische evoluties in de directe omgeving.

Onderzoeksvraag: eerste globale conclusies over 

de stationsontwikkelingen als kwalitatieve stadsont-

wikkelingsprojecten: Mate waarin de transformatie 

op gecoördineerde en continue wijze verliep?

“Geïntegreerde masterplannen zorgen voor een succes-
volle herontwikkeling op het terrein.” Wellicht een hoop 
die bij veel stedenbouwkundigen en ruimtelijk planners 

leeft. Helaas wordt ook hier nog maar eens geïllustreerd 
dat het maken van een goed plan op zich geen ontwik-
kelingen op het terrein garandeert. Omgekeerd valt toch 
op dat zowat alle steden die een mooi resultaat rond 
hun station neerzetten, eerst werk maakten van een 
geïntegreerde visie van waaruit deze projecten werden 
gecoördineerd! Deze veronderstelling lijkt dus niet 
onmiddellijk ontkracht. Voer voor verder onderzoek...

“Een sterke focus op stationsontwikkeling kan een 
bedreiging betekenen voor andere delen van de stad waar 
ook vernieuwing nodig is, b.v. het centrum.” Ook hier zien we 
een hele waaier aan situaties; steden waar tegelijk in stati-
onsbuurt en centrum werd geïnvesteerd, steden die eerst 
of net laatst hun stationsomgeving aanpakten. Voorlopig 
lijkt hier niet echt een lijn in te zitten. Komen die steden die 
lang wachtten met hun stationsomgeving, in de problemen 
gezien de verminderde investeringsmogelijkheden van de 
overheid? Opnieuw een aanleiding voor verder onderzoek... 

4. Resultaten fase 1
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4.5. KEUZE VAN DE VIER 

CASES VOOR FASE 2

Vanuit de analyses in fase 1, de input op de experten-

workshop, en een evaluatie door het onderzoeksteam 

werd een selectie van de 4 stationsomgevingen voor 

fase 2 aan de opdrachtgever voorgesteld. Deze selectie 

werd door de stuurgroep goedgekeurd op 28.06.2017.

4.5.1. CRITERIA VOOR DE SELECTIE

De volgende elementen werden in de afweging meege-
nomen:

• In de selectie werd voldoende variatie nagestreefd, 
omdat de realiteit op het terrein ook erg divers is. 
Het zou fout zijn om lessen te trekken uit één speci-
fieke soort stations(omgevingen), en die te willen 
toepassen op alle stations. We kozen daarom 
stations in centrumsteden en stations in kleinere 
steden. Stations met verschillend niveau van bereik-
baarheid, zowel per spoor als per auto. Stations 
met een erg verschillende omgeving op vlak van 
tewerkstelling, bewoners, pendelbewegingen,… 

• Met de wijzigende context voor knooppuntontwik-
keling in het achterhoofd (zie hoofdstuk 1.2 ), was het 
evident om te kiezen voor vier cases die typerend zijn 
voor deze context. Toekomstige knooppuntontwikke-
lingen zullen zich immers afspelen in de kleinstedelijke 
gebieden, waar de ontwikkelingsdynamiek lager ligt en 
aandacht nodig is voor stadsprojecten die aansluiten 
op aanwezige voorzieningen, het woningpatri-
monium en lokale economie. De vier cases zijn kleine 
tot middelgrote stations waar toch veel gebeurd is. 

• In de selectie zitten ook stations waar de ontwik-
kelingen bijna voltooid zijn, en stations met een 
wat beperktere dynamiek. De keuze viel echter niet 
op stationsomgevingen waar niks of nauwelijks 
iets is gerealiseerd op het terrein. Enerzijds lijkt het 
moeilijk om een belevingsonderzoek uit te voeren 
naar de impact van de ontwikkelingen als de fysieke 
omgeving nauwelijks is gewijzigd. Anderzijds wilden 
we ons hoeden voor het trekken van louter negatieve 
lessen; waarom er niks gebeurde of waarom er 
niks lukte. De vraag is immers wat een opsomming 
van faalfactoren de opdrachtgever kan leren voor 
het toekomstig beleid, en of het niet beter is om 
lessen te trekken over de condities voor succes.

• Ook op vlak van doorlopen processen, voor zover 
al gekend uit fase 1, zochten we naar voldoende 
aanleidingen voor interessante lessen, maar tegelijk 

voldoende variatie in de aanpak. We kozen voor 
stationsomgevingen die ontwikkeld werden onder 
politieke besturen van uiteenlopende ‘kleur’. De 
selectie omvat allemaal cases in een redelijk stabiele 
politieke omgeving. Zoals gezegd, lieten we de 
stations met povere resultaten (al dan niet door 
politieke instabiliteit), links liggen. Bekeken vanuit de 
succesfactoren op vlak van proces (beschikbaarheid 
van instrumenten, een haalbare business case, 
projecteigenaarschap, een aangepaste proces-
planning en een sterke procesregie) lijken in elke case 
voldoende positieve lessen te leren; het gaat m.a.w. 
op procesvlak waarschijnlijk over ‘better practices’ 
waaraan andere steden zich kunnen spiegelen.

• Tegelijk werden er een aantal aspecten bekeken die van 
belang zullen zijn in kader van het belevingsonderzoek: 
verandering van het publiek domein, voor- en achter-
kantsituatie, veranderingen in voorzieningenniveau, 
sterke ontwikkelingsdynamiek en bevolkingsstijging, 
veranderde vastgoedprijzen,... Hier werd bekeken of 
er voldoende aanleidingen zijn voor dit onderzoek, 
en vertoont zich opnieuw een zekere variatie.

• Tenslotte werd rekening gehouden met de toekomst-
waarde. Zijn er voldoende stations geselecteerd 
van het type waar de volgende decennia de uitda-
gingen liggen? Zonder te willen stellen dat de verdere 
stationsontwikkelingen   in Gent en Antwerpen niet 
belangrijk zijn – er liggen nog voldoende uitdagingen 
in b.v. een Gent-Dampoort of een Antwerpen-Berchem 
– hadden we expliciet aandacht voor de ‘kleintjes’. In 
de kleinere steden met goed bediende stations liggen 
nog kansen voor het rapen. In de grote steden is 
momenteel al veel know how opgebouwd rond stads- 
en stationsprojecten. Sommige van die kleinere 
steden zetten al hele mooie resultaten neer of kenden 
toch verdienstelijke pogingen. Hoe hen dit lukte, en 
hoe dus ook andere kleinere steden naar dergelijke 
projecten kunnen groeien, verdient nader onderzoek.

4.5.2. SELECTIE EN MOTIVERING VAN DE 
VIER STATIONS 

De 4 geselecteerde cases voor het diepgaand onderzoek 
zijn: Aarschot, Leuven, Roeselare en Sint-Niklaas. Hieronder 
een korte argumentatie voor elk van deze stations.
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LEUVEN 

Leuven kan getypeerd worden als een bijna voltooide 
case binnen een stad met een zeer sterke dynamiek. 
Leuven heeft sinds de jaren ’90 sterk ingezet op stads-
ontwikkeling waarbij de stationsontwikkeling één van de 
voorlopers was. De verandering van de stationsomgeving 
op het terrein is zowat de grootste van alle Vlaamse stati-
onsontwikkelingen in de laatste decennia. Meer nog, 
geen enkele stationsontwikkeling heeft zo sterk ingezet 
op zowel de voor- als de achterzijde van het station. 

Leuven is een succesverhaal als het aankomt op het 
samengaan van een sterke stadsontwikkeling met een 
stijging van het aantal gebruikers van het openbaar vervoer. 
De complexe gelaagdheid van pendelaars, verschillende 
profielen van bewoners en gebruikers samen met de 
hoge ontwikkelingsdynamiek maakt Leuven een uitermate 
boeiende studiecase waaruit we verschillende lessen 
zullen kunnen trekken. Leuven kent als studentenstad, 
randstad van Brussel en hoofdstad van Vlaams-Brabant 
een grote en veelzijdige groep pendelaars en kan hierdoor 
zowel als centrum dan als periferie beschouwd worden. 

In kader van het belevingsonderzoek zijn er een aantal 
heel specifieke kenmerken die de studie extra interessant 
kunnen maken.

De bewoners rondom het station zijn divers. Traditioneel 
werd de kant van de stad gezien als bourgeois en acade-
misch met een groot aandeel aan studenten. Het nieuwe 
programma aan de kant van de binnenstad kent hoofdza-
kelijk een nieuwe invulling van kantoren, éénzijdig ingevuld 
door overheidsdiensten en een private bank, en gemeen-
schapsvoorzieningen. Er zal moeten worden nagegaan 
in hoeverre deze verandering impact heeft gehad op 
bestaande invullingen. Is er verdringing van traditionele 
zaken, bv. cafés i.f.v. van zaken gericht op het kantoorpu-
bliek? Zijn huurprijzen van woningen of handelspanden 
gestegen? Wat met de leegstand in bv de Diestestraat?

Kessel-Lo, de achterkant van het station is traditioneel 
volks maar een korte screening van data maakt duidelijk 
dat er zich hier een grote transformatie heeft voorgedaan 
in samenstelling van de bevolking. Een grote bevol-
kingsstijging – is dit resultaat van de bouw van vele 
nieuwbouwwoningen? - ging gepaard met een verjonging 
en een stijging van het inkomen. De stationsontwikkeling 
heeft sterk ingezet op Kessel-Lo, voorheen een voorstad, 
ad hoc ontwikkeld zonder publieke kwaliteiten. Nieuwe 
kwalitatieve publieke ruimte en een goede aanknoping 
met Leuven en het station hebben vermoedelijk de 
verandering van deze bevolking mee in gang gezet. 

Interessante parameters voor het belevingsonderzoek:

4. Resultaten fase 1

1. verandering in publieke ruimte: grote verandering aan 
voor- en achterkant 

2. doorwaadbaarheid voor en achterkant station: grote 
verbetering, ringweg onder stationsplein, opschuiven 
busstation, verbrede onderdoorgang, extra brug.

3. uitbreiding voorzieningenniveau: Aanvankelijk waren 
de winkels aan de stationstunnel ‘stationsgeoriën-
teerd, maar inmiddels bevinden zich hier ook winkels 
op wijkniveau. Eerder eenzijdige invulling in functie 
van kantoorgebouwen voorkant (KBC, overheid). 
Achterkant is meer gemengd residentieel, hotel, 
winkels, sociale organisatie, kantoren

4. ontwikkelingsdynamiek: zeer groot. Aan voorkant 
vooral kantoren, achterkant vooral residentieel 

5. verandering inkomens: sterke stijging aan achterkant

6. tegenstelling voor/achterkant: bourgeois/volks toch 
niet zichtbaar in vergelijking inkomen. 

7. bevolkingsstijging: vooral grote stijging aan 
achterkant 

Ook het procesonderzoek lijkt ook vandaag nog veel 
nieuwe informatie op te leveren, zelfs al werd in het 
verleden deze analyse al grondig gemaakt. 

De voortvarende aanpak onder burgemeester Tobback 
leidde tot vlotte resultaten; het bundelen van investe-
ringsmiddelen van verschillende overheden binnen een 
geïntegreerde visie leidden tot de grondige transformatie 
aan de voorzijde. Maar ook recentelijk werden de ontwik-
kelingen verder gezet, met een redelijk vlot verloop. Hoe 
slaagde deze stad erin om, zonder noemenswaardig 
participatietraject en in samenwerking met private ontwik-
kelaar, ook de vernieuwing van de achterzijde te voltooien 
(Kop van Kessel-Lo)? Luidde het project park Belle Vue, 
waar de buurtbewoners hun recht op inspraak claimden, 
op dat vlak een nieuw tijdperk in, of wist de stad ook dit 
nieuw gegeven in haar procesaanpak te integreren? 
Tegelijk moet vastgesteld dat een vlotte projectafwikkeling 
niet enkel aan het bestuur kan liggen; het aanpalende 
project voor het spoorwegplateau evolueert immers 
veel minder vlot. Welke factoren spelen hierin een rol, 
en waar ligt het verschil met de andere projecten?
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als het parkeerpark, de fietsersbrug en het kapitein Gilson-
plein. Heeft de pendelparking effectief geleid tot een 
toename van het aantal reizigers en hoe belangrijk is de 
autobereikbaarheid voor dit aspect? In hoeverre is dit 
succesverhaal te wijten aan de  eerdere gebiedsontwik-
keling ’s Hertogmolens en Amer, dat mogelijks leidde tot  
het versterken van knowhow rond planningsprocessen? 

AARSCHOT 

Aarschot is een kleinere stad is met een beperkte stedelijke 
dynamiek, een minder grote aantrekking van investeerders, 
dat toch al enig resultaat heeft geboekt en een succesvol 
proces aan het doorvoeren is. Ze heeft bovendien een hoge 
toekomstwaarde aangezien dit een stationsomgeving is in 
volle ontwikkeling en aangezien er in gelijkaardige stedelijke 
omgevingen nog veel ruimtelijke uitdagingen en potenties 
liggen. Met de inrichting van een grote pendelparking 
aan de achterkant bevestigt het station haar rol als een 
pendelstation. Nieuwe verbindingen zoals een fietsersbrug 
hebben de bereikbaarheid vergroot en de barrière werking 
tussen voor- en achterkant verminderd. Het zijn dit soort 
van kleine stations die zich volgens het BRV aan een 
nieuwe golf van stationsontwikkelingen mogen verwachten.

Voor het belevingsonderzoek bezit Aarschot het speci-
fieke kenmerk van kleinere stationsomgevingen, dat 
de data gebaseerd op statistische sectoren te weinig 
specifiek is om de juiste conclusies te trekken. Hierdoor 
wordt veldwerk des te belangrijker. De stationsontwik-
keling is nog volop aan de gang. Aan de achterkant van 
het station zal zich een business park ontwikkelen. Aan 
de voorkant is aan weerskanten van het stationsplein 
ruimte voorzien voor nieuwe residentiële ontwikkelingen. 
De al dan niet beperkte verstedelijking heeft bovendien 
een grote impact op de perceptie van de bevolking en 
leidt vandaag reeds tot verhitte discussies. Dit alles 
maakt Aarschot een waardevolle te onderzoeken case. 
Hoewel de ontwikkeling nog niet is afgerond zijn er reeds 
enkele zaken in gang gestoken die te evalueren zijn. 

Interessante parameters voor het belevingsonderzoek: 

1. doorwaadbaarheid voor en achterkant station: nieuwe 
fietsersbrug,..

2. ontwikkelingsdynamiek: nog beperkt, niet volledig 
voltooid. 

3. tegenstelling voor/achterkant: voorkant residentieel/
achterkant bedrijvigheid 

Ook voor het procesonderzoek zal het interessant zijn 
om het nog lopende proces in Aarschot te bestuderen. 
In tegenstelling tot de case Leuven, is de provincie hier 
de actieve trekker geweest, waardoor capaciteitstekorten 
bij de stad opgevangen worden. De samenwerking 
tussen NMBS, de stad en de provincie heeft zijn vruchten 
afgeworpen en ervoor gezorgd dat Aarschot voorlopig als 
de meest succesvolle van de kleine stationsontwikkelingen 
van Vlaams-Brabant beschouwd kan worden. De NMBS is 
eigenaar van de gronden die bij het station horen, maar 
de stad heeft zeggenschap over de invulling. Hoewel de 
opzet (nog) niet in zijn geheel geslaagd is, is er geïnves-
teerd in publieke ruimte en bereikbaarheid met projecten 
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SINT-NIKLAAS

Sint-Niklaas is naast Aarschot de tweede case in een 
kleinere stad en bezit daarom een hoge toekomstwaarde. 
Dit is een stationsomgeving waar sinds lange tijd (2005) al 
veel gerealiseerd is en het stationsproject zelf is afgerond. 
Al die veranderingen op het terrein geven aanleiding 
tot interessante factoren voor het belevingsonderzoek.

De stationsontwikkeling in Sint-Niklaas is een onderdeel 
van een visie voor de gehele stad waar een geïntegreerde 
aanpak zowel heeft ingezet op mobiliteit als kwalitatieve 
publieke ruimte voor verschillende strategische plekken 
in de stad. Sint-Niklaas begon hierdoor reeds vroeg aan 
de ontwikkeling van haar station. De ontwikkeling aan de 
voorkant ging gepaard met de bouw van een parkeergebouw, 
een nieuw cinemacomplex, een winkelcentrum. De onder-
tunneling van de stedelijk ringweg maakte ruimte voor een 
esplanade die de verschillende functies verbindt. Nieuwe 
residentiële ontwikkelingen gaven de esplanade mee vorm. 

Al deze zaken hebben de leefbaarheid vermoedelijk positief 
beïnvloed. Maar in tegenstelling tot Leuven is de ambitie 
aan de voorzijde niet vertaald naar de achterzijde. Aan 
de achterkant liggen gebouwen en programma’s eerder 
verspreid en is geen sprake van een samenhangend 
stadsdeel. Het oorspronkelijke masterplan liet dit deel 
van de stad eerder links liggen, een gemiste kans om de 
noordelijke wijken echt te betrekken bij de stationsbuurt en 
deze tot een echte nieuwe centraliteit te laten uitgroeien. 
Recent is er echter wel een uitgebreid proces opgestart voor 
stadsvernieuwing in deze noordelijke wijken, met een nieuw 
masterplan en heel veel aandacht voor participatie. Dat 
proces is nog volop lopende, wat het ook interessant maakt. 

Met de uitbouw van Waasland shoppingcenter aan de 
overzijde van de stad is er een zware concurrentieslag 
uitgedeeld die de aanwezige commerciële panden zowel in 
de stationsstraat als op het stationsplein voelden. Daarom 
koos de stad vijf jaar geleden voor een grootschalige 
heraanleg van de publieke ruimte in de Stationsstraat in 
de hoop dat de leegstand zo kon teruggebracht worden. 
Het zal boeiend zijn om te onderzoeken in welke mate dat 
gelukt is. Beide factoren - gemiste centraliteit en concur-
rentie - hebben gezorgd dat de stationsbuurt er niet 
geheel in geslaagd is een levendige plek te worden. Dat er 
momenteel planningsprocessen lopen die hier verandering 
in willen brengen, maakt de case des te interessanter 

 Interessante parameters voor het belevingsonderzoek: 

1. verandering in publieke ruimte: grote ingreep aan 
voorkant station

2. doorwaadbaarheid voor en achterkant station: 
verbeterd door ringweg onder stationsplein en 

verbreding stationstunnel

3. uitbreiding voorzieningenniveau: behoorlijk groot 
maar voornamelijk commercieel (cinema, winkels, 
bauhaus, vdab)

4. ontwikkelingsdynamiek: groot aan voorkant, beperkt 
aan achterkant

5. bevolkingsstijging: lichte stijging door nieuwbouwap-
partementen 

6. tegenstelling voor/achterkant: groot verschil in 
aanpak

In het kader van het procesonderzoek zal het interessant 
zijn om naar de twee planningsfases te kijken en paral-
lellen te trekken. Wat zijn de faal- en succesfactoren van 
het gevoerde proces in de periode 2000-2005? Toen was 
het vooral de stad zelf, onder Freddy Willockx, die de rol 
als trekker heeft opgenomen. Wanneer later bleek dat 
het handelsverhaal niet de gehoopte impact had, heeft 
de stad blijvend werk gemaakt van bewust plannen, 
sturen en ontwikkelen. Wat voor capaciteit vraagt het 
voor een kleine stad om dergelijk werk te verrichten? 
Kan de heraanleg de stationsstraat ertoe leiden dat de 
stationsomgeving een geïntegreerd stadsdeel wordt, 
complementair aan het perifere shoppingscenter? En 
hoe gaat men om met stadsontwikkeling in de recent 
opgestarte trajecten voor de stationsomgeving Noord, 
waar deze keer participatie een centralere positie inneemt? 
waar deze keer participatie een centralere positie inneemt? 

4. Resultaten fase 1
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ROESELARE 

Roeselare is een stad met een hoge centrumwaarde, 
maar bezit een lage knooppuntwaarde omwille van haar 
perifere ligging in Vlaanderen. De publieke ruimte rondom 
het station is net vernieuwd wat het een interessante 
case maakt om te onderzoeken hoe de perceptie op de 
omgeving is gewijzigd. Het project kende een uitvoerig 
ontwerpproces. Het eerste masterplan had te weinig 
aandacht voor de integratie van Krottegem, de wijk gelegen 
aan de achterkant, en kreeg weerstand. Dit resulteerde 
in een intensere samenwerking met verschillende stake-
holders voor de transformatie van de site, ondersteund via 
een conceptsubsidie. De achterkant kreeg meer aandacht 
en was het onderwerp van verschillende recente projecten. 
Met de aanleg van een nieuw park, met veel aandacht 
voor lokale doelgroepen en inspraak in de invulling en 
de beleving, begint ook dit deel van de stad te leven

Hoewel de stad qua bereikbaarheid slecht is gepositio-
neerd blijft ze groeien. Is het mogelijk een sterke identiteit 
die deze tamelijk geïsoleerde provinciestad populair houdt? 
Haar geringe grootte met beperkte treinverbindingen zal 
maken dat de dynamiek van het busstation, gelegen aan 
de kant van Krottegem, in grotere mate kan doorwegen 
op de intensiteit en levendigheid van de stationsbuurt. 

De stationsbuurt kent een gemiddeld laag inkomen. 
Het inkomensverschil met de rest van de stad heeft 
zich zelfs substantieel vergroot tussen 1994 en 2013 
aan de voorzijde van het station. Verder onderzoek zal 
moeten doen blijken of de recente vernieuwde publieke 
ruimte er ook in slaagt om een pendelpopulatie met 
hogere inkomens naar de stationsbuurt te trekken. 

Interessante parameters voor het belevingsonderzoek:

1. verandering in publieke ruimte: sterke verbetering 

2. doorwaadbaarheid voor en achterkant station: 
verbeterd door publieke ruimte 

3. tegenstelling voor/achterkant: beperkt tegenstelling 
door uitvoerig ontwerpproces

Voor het procesonderzoek is Roeselare interessant 
omdat het transformatieproces hier opgestart werd 
vanuit een bepaalde ambitie voor een visie op de 
publieke ruimte - met een opwaardering van het 
stationsgebouw, busstation, fietsenstallingen, de aanpa-
lende publieke ruimte - alsook met een gewijzigde 
circulatie van de verschillende modi in de ruimere omgeving. 

De valorisatiemogelijkheden voor de betrokken actoren 
waren hierbij - in tegenstelling tot de meeste andere 
hoofdstations - beperkter. Dit moet een impact gehad 
hebben op de projectorganisatie, communicatie, business 
case,... Het is te verwachten dat de sleutelactoren (stad, 

NMBS-groep, De Lijn) bij toekomstige stationsomgevingen 
mogelijks nog minder eigen valorisatiemogelijkheden 
zullen hebben in de stationsbuurt, waardoor er uit de 
case Roeselare mogelijks extra lessen getrokken kunnen 
worden.  Hoe is deze kleine centrumstad - met een lage 
knooppuntwaarde - er hierbij toch in geslaagd haar 
stationsomgeving langzaamaan een meer strategische 
structurerende rol te laten spelen in het stedelijk gebied? 

De stad slaagde er ondertussen wel in om de transformatie 
geduldig verder door te zetten door een reeks van projectjes 
te regisseren en investeringen aan te trekken in het handels-
gebied aan de voorzijde van het station zoals het Marie 
Louise De Meesterplein, de Botermarkt en het binnen-
gebied van het bouwblok Noordstraat - Henri Horriestraat. 
Tegelijkertijd loopt er een traject voor de noordelijke stati-
onsomgeving, met als belangrijke realisatie de traxsite en 
het traxpark. Anderzijds zijn niet alle ontwikkelingen aan de 
noordzijde even goed ontvangen door de bevolking. Hoe is 
de stad hiermee om gegaan? Hoe krijgen zij, als kleine stad, 
de regie en afstemming van deze projecten voor elkaar? 

Een bijkomende vaststelling is dat van de vier weerhouden 
cases er enkel aan Roeselare project- en conceptsub-
sidies werden gegeven (andere cases ontvingen 
hiervoor enkel projectsubsidies). Mogelijks heeft dit het 
proces zelf van bij aanvang wat meer structuur gegeven.
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4. Resultaten fase 1
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5. FASE 2: DIEPGAANDE 

ANALYSE 4 CASES

Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport

5.1 DOELSTELLINGEN EN 

AANPAK FASE 2: ANALYSE 4 

CASES

5.1.1 ONDERZOEKSVRAGEN FASE 2

We herhalen hier even de onderzoeksvragen voor de tweede 
fase, zoals aan het begin van het rapport geformuleerd.

• Beschrijving en analyse van de gevoerde processen: 
(1) Hoe kwam de stationstransformatie tot stand: 
projectafbakening, betrokken actoren, gemaakte 
overeenkomsten, ingezette instrumenten en 
doorlopen procedures, financiële aspecten? (2) 
Welke factoren hebben de goede voortgang 
van planning tot uitvoering positief of negatief

• Leefbaarheidsonderzoek van de 4 stationsom-
gevingen: (1) Hoe wordt de leefbaarheid van de 
stationsomgeving (getransformeerd of in transformatie) 
ervaren? (2) Welke aandachtspunten voor toekom-
stige knooppuntontwikkeling leiden we hieruit af?

5.1.2 DOELSTELLINGEN FASE 2 NADER 
TOEGELICHT

In de tweede fase werden de 4 geselecteerde stations-
omgevingen (Aarschot, Leuven, Sint-Niklaas, Roeselare) 
nauwkeuriger geanalyseerd. Vanuit de visieworkshop 
verkregen we al heel wat inzichten in de aspecten die 
cruciaal zullen zijn om succesvolle knooppuntont-
wikkelingen te realiseren. Deze focusten sterk op de 
procesregie, middelen en instrumenten en actoren. 

In de procesanalyse  voor elk van de 4 geselecteerde 
cases onderzochten we inderdaad het ontwikkelings-
proces van ca. 1990 tot 2015 in detail. We deden dit op 
vlak van betrokken actoren en gebruikte overlegstruc-
turen, ontwerp- en planningsprocedures, gebruik van 
economische en financiële instrumenten en eigen-
domssituaties, gebruik van juridische instrumenten 
en samenwerkings-overeenkomsten, politieke besluit-
vorming en participatie  en communicatiestrategieën.

Daarnaast werd de kwaliteit van de transformatie in de 
vorm van het al dan niet verbeteren van de leefkwaliteit in 
de stationsomgeving geanalyseerd via een ‘belevingson-
derzoek’. Het doel van het belevingsonderzoek is een 
weergave van hoe verschillende eindgebruikers de 
nieuwe stationsomgeving en de langdurige transitie ervan 
hebben ervaren om juiste conclusies te trekken naar 
toekomstige knooppuntontwikkelingen in Vlaanderen.
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5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases

Uit deze analyse werden de succesfactoren en leerpunten 
voor een beleid rond stations- of knooppuntontwik-
keling gepuurd, met het oog op het formuleren van 
de lessen voor het ruimtelijk beleid in de eindfase. 

In de loop van het onderzoek werd ook met de stuurgroep 
besproken waar de focus van deze lessen best werd 
gelegd. Vanuit de stuurgroep werd verzocht om zeker 
de lessen voor het Vlaams ruimtelijk beleid – wat zijn de 
rollen voor de Vlaamse overheid, welke opdrachten zou 
ze moeten opnemen en wat zijn daarbij de aandachts-
punten? – goed in kaart te brengen. Deze kunnen 
immers als input dienen om de ontwerpen van beleids-
kaders van het BRV te versterken. Deze opzet werd in 
de aanpak voor fase 2 uitdrukkelijk mee opgenomen.

Uit de analyses kan ook veel lering getrokken worden 
over de succesvolle aanpak van individuele stationspro-
jecten, ook op de domeinen waar de Vlaamse overheid 
niet per se een rol heeft te spelen. We voegden naast de 
‘lessen voor het Vlaams ruimtelijk beleid’ dan ook deze 
lessen voor een succesvol knooppuntproject toe: hoe kom 
je op niveau van de individuele stationsomgeving tot een 
project dat als ‘succesvol’ kan worden omschreven, zowel 
op het vlak van het proces als op gebied van ‘kwaliteit’ 
in de vorm van positieve beleving door de gebruikers?

5.1.3 OPBOUW VAN DIT HOOFDSTUK

De twee analyses – procesanalyse enerzijds, belevingson-
derzoek anderzijds - verliepen parallel volgens een 
eigen methodiek, hieronder beschreven. De onder-
zoekers verzorgden de inhoudelijke afstemming door 
regelmatige onderlinge terugkoppeling en door, waar 
mogelijk, contacten met bevoorrechte getuigen te 
bundelen. Toch resulteerden de twee deelonderzoeken 
tot, op het eerste gezicht, aparte sets van conclusies en 
leerpunten. Immers, de onderzoeksvragen en de bevoor-
rechte getuigen waar zij zich op richtten, lagen toch 
enigszins uiteen. Hieronder volgen dan ook de neerslag 
van de twee deelonderzoeken en hun resultaten apart.

Tijdens de twee deelonderzoeken en tijdens de voorbe-
reiding van de eindresultaten van het onderzoek (de ‘lessen 
voor het ruimtelijk beleid’) werden beide parallelle trajecten 
echter continu met elkaar geconfronteerd, om te komen tot 
een geïntegreerde bespreking van conclusies en ‘lessen voor 
het ruimtelijk beleid’ in het laatste hoofdstuk van dit rapport.
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5.2 VIER PROJECTKRONIEKEN 

ALS RESULTAAT 

PROCESANALYSE 4 CASES

5.2.1 METHODIEK PROCESANALYSE 4 
CASES

De procesanalyse van de 4 cases werd opgebouwd 
rond interviews met stakeholders die een sleutelrol 
hebben opgenomen in het project. Voor de 4 cases werd 
hiervoor een burgemeester – vaak de trekker -  aange-
zocht en/of  een publieke proces- of projectcoördinator. 

De eerste stap was evenwel om via desk work de processen 
in kaart te brengen, en een analyse te maken van het 
procesverloop door op een tijdlijn. Het resulterende proces-
schema werd vervolgens gebruikt om de interviews met de 
stakeholders te initiëren en te structureren, en op zoek naar 
de belangrijkste externe randvoorwaarden die het (gebrek 
aan) succes hebben bepaald: onder andere marktecono-
misch, vastgoed-technisch, politiek en financieel. Tegelijk 
werden de financiële aspecten van de stations-transfor-
maties onderzocht; de vastgoedaspecten en het verloop 
van Publiek-Private Samenwerking . Via de interviews 
werd achterhaald hoe deze tot stand zijn gekomen en 
in de praktijk werken, ter aanvulling op de informatie uit 
publiek beschikbare samenwerkingsovereenkomsten.

Daarnaast werd aandacht besteed aan een onderzoek 
van de persoonlijke dimensie van het proces: kwaliteit 
en continuïteit van bepalende sleutelfiguren, interper-
soonlijke relaties, de ‘petite histoire’ die vaak bepalend 
is voor het al dan niet welslagen van een proces,... 

De interviews zijn daarom niet opgenomen geworden 
(dit geeft een zekere drempel) maar van alle inter-
views is een korte transcriptie gemaakt. Deze 
is samen met de resulterende projectkroniek 
verstuurd naar de geïnterviewde stakeholders, met 
de vraag om, indien nodig, de tekst te amenderen.

In de interviews werd in het bijzonder gepeild – via de 
op voorhand overgemaakt vragenlijst - naar de ‘Vlaamse 
inbreng’ - op welk vlak kan de Vlaamse overheid deze 
processen nog beter kunnen ondersteunen (inhoudelijk, 
financieel, organisatorisch …) - en een aantal thema’s die 
als relevant voor het Vlaamse niveau werden aangegeven: 
parkeren & duurzame mobiliteit; rol van grondposities; 
de regierol; vastgoedontwikkeling en PPS; budget-
tering en financiering; voorzieningen en publieke ruimte.

Specifiek op vlak van financiële aspecten werd verder 
ingegaan op niet-toewijsbare kosten voor gezamenlijke 

infrastructuur, en het verloop van de onderhandelingen 
hieromtrent. Daarnaast spelen de concept- en project-
subsidies van de Cel Stedenbeleid van de Vlaamse 
Overheid een belangrijke rol; deze zijn vaak aan stations-
projecten toegekend. De publieke bijdragen van Steden, 
NMBS, Agentschappen van de Vlaamse Overheid en 
subsidies zijn hierom in kaart gebracht. Zo is per station 
inzichtelijk gemaakt wie financieel heeft bijgedragen en 
waarvoor. Bij de betrokken actoren is vervolgens gepeild 
naar de noodzaak en invloed van subsidies op stations-
projecten. Verder werden ook onderwerpen aangehaald 
als economisch klimaat en marktevoluties op lange 
termijn, omgaan met saneringskosten en parkeren 
(investeringskost in relatie tot rendabiliteit exploitatie).

Op vlak van vastgoed en publiek-private samenwerking 
werd nagegaan welke verdeling werd gehanteerd tussen 
publieke en private actoren, gezien hun investeringen ook 
voor elkaar meerwaarde opleveren. Tijdens de procesinter-
views is ingegaan op het samenspel tussen de publieke en 
private sector in ontwikkelingen van stationsomgevingen. 
Bijvoorbeeld met het oog op de opmaak van het RUP, 
de inname van grondposities en de visie van de NMBS 
en zijn ontwikkelingspoot (Eurostation en later NMBS 
Stations). Daarnaast met het oog op de inzet van publieke 
delen als pasmunt in de ontwikkeling van stationsomge-
vingen. Er werd bij de betrokken stakeholders afgetoetst 
of ondersteuning nodig is/was in vastgoedaspecten en 
Publiek-Private Samenwerking. Stationsprojecten zijn 
complexe projecten met een zeer lange doorlooptijd. Met 
een terugtrekkende rol van de NMBS ontstaat er ruimte 
voor centrale ondersteuning op het vlak van expertise 
die nodig is voor succesvolle stationsontwikkelingen. Er 
werd gepeild of extra regiecapaciteit en expertise op het 
gebied van vastgoed en PPS nodig is voor toekomstige 
ontwikkelingen in de ogen van de betrokken getuigen.

Alle input werd samengevat in een ‘projectkroniek’, een 
verhalende tekst die de volledige procesachtergrond uit 
de doeken doet. Elke kroniek werd geïllustreerd met een 
processchema, een overzicht van de gebruikte formele 
‘tools’ en een financieel overzicht. U vindt ze hieronder.
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5.2.2 PROJECTKRONIEK LEUVEN

De projectkroniek van stationsontwikkeling Leuven is 
samengesteld onder meer op basis van volgende inter-
views met bevoorrechte getuigen:

Frank Thyssen: Frank Thyssen is eerste ingenieur 
en afdelingschef bij NMBS Stations. Dat is de poot van 
NMBS die betrokken is bij de ontwikkelingen van stations 
en stationsomgevingen. Vanuit deze functie was hij nauw 
betrokken bij de ontwikkelingen in de stationsomgevingen 
van Aarschot en Leuven. Het betreft hier onder andere de 
ontwikkelingen in het stationsgebouw zelf (retail, onder-
doorgang),  ontwikkelingen waarbij grond van de NMBS 
werd ingebracht via onderhandelingen (bijvoorbeeld Kop 
van Kessel-Lo) en ontwikkelingen die qua functie belangrijk 
zijn voor de NMBS (bv ondergrondse parking voor reizigers).

Véronique Charlier: Veronique Charlier heeft jarenlang, 
vanuit haar functie als Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, 
het ontwikkelproces van verschillende deelontwikkelingen 
van nabij opgevolgd. Hierbij trad zij op als hoofd van de 
stedelijke administratie (vergunningverlenend en visie-ont-
wikkelend) en stond zij in nauw contact met alle andere 
betrokken publieke en private partners, zowel op vlak van 
gezamenlijke visie-ontwikkeling als in onderhandelingen.

Johan Van Reeth: Johan Van Reeth is in de jaren ’90 als 
zelfstandig consultant jarenlang adviseur geweest van Stad 
Leuven bij de opmaak van de eerste ontwikkelingsplannen 
voor de gehele stationsomgeving en bij de heraanleg van 
Ring en Martelarenplein. Dit zowel visievormend als in 
onderhandelingen me andere publieke en private actoren. 
Als directeur bij stedenbouwkundig bureau BUUR was 
hij later ook nauw betrokken bij de structuurplannen en 
ontwerpen van bepaalde deelprojecten, zoals de kanto-
renstrip aan de Tiensevest en de Kop van Kessel-Lo.

Tijdsverloop

De eerste planningsinitiatieven dateren reeds van 1989. Het 
eerste ‘Ontwikkelingsplan Spoorweggebied Leuven’ werd 
opgesteld in 1992, door het porjectteam stadsontwerp 
onder impuls van Marcel Smets. Het tijdsverloop van de 
stationsontwikkeling Leuven kan best bekeken worden in 
de deelfases van ontwikkeling die de omgeving sindsdien 
gekend heeft, en waarvan sommigen nog in ontwikkeling zijn. 

• heraanleg Ring en Martelarenplein, met tunnel onder 
het Martelarenplein: 1995-2001

• nieuw busstation: 1999-2001

• nieuw station met nieuwe overkapping: 2000-2009

• kantorenstrip Tiensevest: 2001 – 2008

• Centrale Werkplaaten: 2003 - … (eerste plannen voor 
hallen vanaf 1996)

• Kop van Kessel-Lo: 2007 – 2016 (opmaak masterplan 
vanaf 2005, opmaak structuurplan vanaf 2000)

• Leuven – Noord: 2008 - … (slechts deels ontwikkeld)

• Vlaams Administratief Centrum en omgeving Diestse-
poort: 2009 – 2012

• renovatie stationsgebouw: 2011-2014

• Park Bel-vue: 2016-2020 (volgens huidige planning)

 

Voorkant station Leuven in de jaren '80

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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1992     1994     1996     1998    2000    2002     2004    2006     2008     2010    2012     2014      2016     2018    2020  

Station en directe 
omgeving

Brownfield achter 
station integreren tot 
stadswijk

Verbinding CW 
met station

Groene buffer 
tussen station 
en stationswijk

Doelstelling

Scope

Heraanleg Ring en 
Martelarenplein

Aanleg nieuw 
busstation

Aanleg 
nieuw 
trein-
station

Centrale 
Werk-
plaatsen

Kop van 
Kessel-Lo

Leuven -
Noord

VAC

Renovatie 
station

Park Bellevue

Stakeholders

Stad
AGSL
Prov. V-B
MOW
NMBS
BOFAS

Matexi, CVBA 
Dijledal, SwaL
& VMSW

Stad
NMBS/Eurostation
AWV

CIP 
Kairos

Stad
NMBS/Eurostation
AWV
Prov. V-B

CIP (ontwikkelaar)
AGSL

1992     1994     1996     1998    2000    2002     2004    2006     2008     2010    2012     2014      2016     2018    2020  

Legal

Fin./PPS

BPA Marcel 
Smets
1992

BPA 
Tiensevest

1997

BPA 
Diestevest

1997

GRUP Leuven-
Noord 2000

Raamovereenkomst 
Leuven – Noord

Herziening RUP 
Martelarenlaan 2013

Beschermingsbesluit CW (1996)

Bodemsaneringsproject CW (1999)

Gemeenteraadsbesluit 
ontwikkelingsplan CW

Verkoops-
akte CW Opstal- en 

samenwerkingsovereenkomsten CW
(2007)

Samenwerkingsovereenkomst 
Kop van Kessel – Lo (2006)

‘Overeenkomst 
financiering en 

beheer’ 
Martelarenplein

1996

Project- en 
ontwikkelingsplan CW 

2003

Samenwerkingsover-
eenkomst met nv Kop 
van Kessel – Lo 2006

13,4 M€ Stad
4,5 M€ Stedenbeleid 
(2004)
57,5 M€ Privaat

B (€):
6,8 M Stad 22,7 M€ Stad

0,3 M€ AWV
109 M€ Privaat
3M€ Stedenbeleid voor 
park Belle Vue (2011)

Nieuw RSP 
Leuven-

Noord 2017

Wijziging BPA 
Tiensevest 2003

GGRW 
Leuven-

Noord 2007
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1992     1994     1996     1998    2000    2002     2004    2006     2008     2010    2012     2014      2016     2018    2020  

Ruimtelijk

Park Belle-vue

Centrale Werkplaatsen

Vaartkom

Kop van Kessel-Lo

Plan Park Belle-vue

Masterplan Kop van Kessel - Lo

Masterplan Centrale Werkplaatsen

Masterplan Vaartkom

Stationsproject

Diestsevest

Vuurkruisenlaan

Martelarenplein

Provincie
huis

Tiensevest VAC

Stationsgebouw

Busstation

Ontwikkelingsplan
Spoorweggebied (1992)

Busstelplaats
Leuven-Noord

GGRW Leuven-Noord

Ontwikkelingsvisie 
Leuven-Noord

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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Doelstell ingen en scope

De doelstelling van de stationsontwikkeling van Leuven 
is anno 2017 nog niet zoveel gewijzigd in vergelijking met 
begin jaren ’90 toen de eerste plannen werden opgemaakt. 
Belangrijke doelstellingen die er altijd geweest zijn, zijn: 

• Verbeteren van aanblik en functioneren van het station 
zelf, via heraanleg van het openbaar domein rond 
station, en het creëren van een betere verbinding 
tussen centrum en Kessel-Lo die ruimtelijk sterk van 
elkaar gescheiden zijn door de historisch gegroeide 
barrière van de sporenbundels

• Het vitaliseren van brownfieldgebieden. Bepaalde 
gebieden rond het station (Leuven-Noord, gebieden 
rond de Vaartkom, zones in de buurt van de Ring) 
waren disfunctionele wastezones geworden waarin 
niemand nog geïnteresseerd was

• Transformatie van de stationsomgeving van een 
primair infrastructuurgericht gebied tot nieuw comple-
mentair stadscentrum. 

Een aantal doelstellingen die er anno 2017 zeer duidelijk 
zijn, zijn pas sinds de jaren 2000 nadrukkelijker naar voor 
gekomen:

• Gewenste modal split faciliteren en mobiliteits-
oplossingen creëren gericht op stijgend aantal 
treingebruikers en dalend aantal autogebruikers,

• Creëren van functionele verdichting rond het station 
vanuit de knooppuntgedachte

• Creëren van werkgelegenheid aan het station vanuit de 
gedachte dat deze bijdraagt aan een meer gewenste 
modal split, duurzame mobiliteit,…

Het is duidelijk dat Stad Leuven de actor is die de altijd 
het voortouw heeft genomen op vlak van definiëren van de 
finaliteiten van de verschillende deelprojecten.

De scope van het totale stationsproject van Leuven omvat 
een enorm areaal aan publieke en private functies: wegin-
frastructuur, stationsinfrastructuur, openbaar domein, 
woningen, kantoren, retail,… De scope kan eveneens 
beter geëvalueerd worden per deelproject:

• Heraanleg Ring en Martelanrenplein met tunnel onder 
Martelarenplein: aanleg publiek domein in nabije 
omgeving van het station

• nieuw busstation: nieuwe kantoren, loketten en 12 
perrons, intussen uitgebreid tot 15 perrons 

• nieuw station met nieuwe overkapping: aanpassing 
perrons, toegang tot perrons, overkapping van het 
station

• Kantorenstrip Tiensevest: kantoren waar nu de 
stadsdiensten en het Provinciehuis Vlaams-Brabant 
gevestigd zijn, naast een aantal private bedrijven; 
aanleg publiek domein tussen sporen en Ring

• Centrale Werkplaaten: ontwikkeling van 8,5 hectare met 
325 woningen (grondgebonden en appartementen, 
commercieel, onder voorwaarden en sociaal), sociale 
diensten, stadsdiensten, handelszaken, kleinschalige 
kantoren, erfgoedrenovatie, horeca, parkaanleg, tijde-
lijke invullingen in en rond de erfgoedhallen (park, 
horeca, diensten)

• Kop van Kessel-Lo: woningen, kantoren, studenten-
koten, hotel- en eventfaciliteiten, fietsenstalling voor 
2.500 fietsen, ondergrondse parking NMBS voor 975 
plaatsen, fietsbrug (niet uitgevoerd)

• Leuven – Noord: nieuwe stelplaats van De Lijn. Nog 
niet ontwikkeld, maar voorzien in de oorspronkelijke 
plannen: wetenschapspark, pendelparking, nieuwe 
ontsluiting van de zone richting E314

• Vlaams Administratief Centrum: kantoorgebouw 
voor Vlaamse Overheid: 23.310 m² BVO voor 800 
werknemers

• renovatie stationsgebouw: erfgoedrenovatie, nieuwe 
loketten en kantoren NMBS

• Park Bell-Vue: verplaatsen Martelarenlaan en nieuwe 
toegangsweg voor woningen, parkaanleg, residentie 
voor studentenhuisvesting

Instrumenten en procedures

Toolbox:

• Ontwikkelingsvisies (Omgeving Spoorweg Leuven, 
Leuven-Noord,…)

• BPA’s zoals “BPA Marcel Smets” uit 1992 als 
verbindend element anno 2017 en meer specifieke 
BPA’s zoals “BPA Tiensevest” en “BPA Diestsevest” 
en “BPA Leuven-Noord”

• (G)RUP’s met in sommige gevallen ook herzieningen 
(bv RUP Martelarenlaan)

• Beheersovereenkomsten tussen publieke partners 
over nieuwe delen van het publiek domein met 
gemeenschappelijk belang

• Aankoop gronden door Stad, opstalrecht aan 
ontwikkelaar (bijvoorbeeld Centrale Werkplaatsen), 
erfpachtrecht aan ontwikkelaar sociale woningen

• Stedenbouwkundige lasten in de vorm van aanleg van 
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Tijdelijke invulling van 'Hal 5', erfgoedsite 
op de Centrale Werkplaatsen

GRUP Leuven-Noord

publiek domein (bijvoorbeeld Kop van Kessel-Lo), in 
de vorm van verkoopsvoorwaarden van commerciële 
functies (Centrale Werkplaatsen)

• Raamovereenkomsten tussen publieke partijen 
(bijvoorbeeld Leuven-Noord)

• Ontwerpwedstrijden

• Selectieprocedures voor aanstellen private partners 
met gunningscriteria afhankelijk van de (maatschap-
pelijke) doelstellingen van het deelproject

• Onderhandelingen met ontwikkelaars, zowel voor 
aanstelling binnen selectieprocedure als na aanstelling 
van de ontwikkelaars omwille van scopewijzigingen, 
marktwijzigingen, … Dit laatste was bijvoorbeeld aan 
de orde bij de ontwikkeling van Kop van Kessel-Lo

• Projectsubsidies stadsvernieuwing van de Vlaamse 
Overheid (onder andere voor aankoop gronden 
Vaartkom, aanleg Park Belle Vue, ontwikkeling Centrale 
Werkplaatsen,…

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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Stakeholders en samenwerking

Er werd meermaals opgemerkt dat de bestuurlijke 
slagkracht en politieke stabiliteit van Stad Leuven een 
succesfactor is geweest bij vele stationsprojecten. Zeker 
in de beginperiode van het burgemeesterschap van 
Louis Tobback (vanaf 1995) voelde men ook de sterke 
invloed van het enorme netwerk van de burgemeester, 
die als partijvoorzitter van de SP en als voormalig 
minister van Binnenlandse Zaken veel politiek gewicht 
in de schaal kon werpen. Onderhandelingen met de 
top van NMBS of Vlaamse Overheid verliepen snel 
en resultaatgericht en Leuven heeft meer dan zijn ‘fair 
share’ van Vlaamse en federale subsidies ontvangen 
ter ondersteuning van verschillende deelprojecten.

In Leuven werd het Autonoom Gemeentebedrijf AGSL 
opgericht met als specifieke doelstelling het opvolgen van 
de ontwikkeling van een aantal deelprojecten. Binnen de 
stationsontwikkeling van Leuven betreft het onder andere 
de Centrale Werkplaatsen, waar AGSL ook eigenaar en 
opstalgever werd. AGSL stond in voor verdere contacten 
met de private ontwikkelaar (Matexi) en de realisatie 
van het publiek programma. AGSL heeft dan ook veel 
expertise in huis om deze contacten en onderhandelingen 
aan te gaan.  In tegenstelling tot andere AGB’s staat het 
AGSL wel onder redelijk strikte controle van Stad Leuven, 
zowel in te realiseren visie als in dagelijkse werking. 

“De onderhandelingen door AGSL worden goed 
voorbereid en bij die voorbereidingen worden schepenen 

betrokken, alles moet voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad.”

Naast het belang van politieke wil, politieke stabiliteit en 
politiek gewicht werd ook meermaals aangehaald dat 
de ‘sense of urgency’ heeft bijgedragen tot de realisatie 
van vele projecten. In de jaren ’90 voelden vele partijen 
(stadsbestuur, administratie, inwoners, Vlaamse overheid, 
geïnteresseerde ontwikkelaars) aan dat er dringend 
iets moest gebeuren met grote delen van de stations-
omgeving die aanvoelden als een soort ‘wasteland’. 

Algemeen wordt aangenomen dat een sterk en gemeen-
schappelijk verhaal, waarbij alle partijen achter de 
duidelijk gedefinieerde finaliteiten staan, een belangrijke 
succesfactor is. Dit was het geval bij de heraanleg van 
de Ring en het Martelarenplein, ontwikkeling Centrale 
Werkplaatsen,… Als er voor alle partijen voldoende 
‘wins’ aanwezig zijn, leeft het gevoel dat er bij problemen 
in het proces, of elementen die zelfs leiden tot heron-
derhandelingen, altijd voldoende vaste grond bestaat 
om relatief snel tot nieuwe overeenkomsten te komen. 

Omgekeerd werd vaak verwezen naar de plannen voor 
deelgebied Leuven-Noord, waar niet iedereen even hard 

overtuigd zou zijn van bepaalde finaliteiten zoals het 
te ontwikkelen programma en de modus en kosten van 
ontsluiting. Dit zorgt er voor dat in geval van detaillering 
van de overeenkomsten, of bij verdere onderhandelingen, 
partijen er niet uit dreigen te raken en het project kan 
verzanden of zelfs stranden. Een raamovereenkomst is een 
vaak toegepast instrument om partijen te verbinden rond 
een gemeenschappelijk verhaal. Opnieuw, als de wins voor 
alle partijen niet duidelijk genoeg zijn, is dit geen garantie 
op een succesvol project. Binnen de raamovereenkomst 
dienen de ‘wins’ voor alle partijen duidelijk te blijken, en 
dienen partijen zich, in de mate van het mogelijke, te 
binden aan inbreng van eigen budgetten en timings. 

Financiering is in vele gevallen een belangrijke hefboom 
gebleken om belangen om te zetten in realisatie van 
de stationsprojecten. Hoe duidelijker en hoe meer 
gecommitteerd de budgetten van AWV of De Lijn 
zijn, hoe meer zeggenschap zij hebben in de onder-
handelingen. Hetzelfde geldt voor subsidies van 
stadsontwikkeling vanuit Stedenbeleid: hoe substantiëler 
die zijn, hoe meer de Vlaamse overheid haar beleidsdoel-
stellingen kan doordrukken in het bepaalde deelproject. 

Een goed voorbeeld is de toenmalige 1 miljard BEF die 
AWV had gebudgetteerd voor de heraanleg van de Ring 
eind jaren ’90. Dit was een aanzienlijk bedrag met wat 
marge dat verschillende kwalitatieve oplossingen toeliet. 
Men is er van overtuigd dat er bij de verschillende publieke 
instellingen veel meer op budgetten wordt gelet en dat 
toewijzing ervan maar met mondjesmaat gebeurt. Dit 
zorgt voor veel langer aanslepende onderhandelingen.

De (financiële) inspanningen vanuit Stedenbeleid om 
vooronderzoek te trekken en dossiers uit het slop te 
trekken worden wel algemeen positief onthaald. Maar 
voor het opnemen van een regierol is het nodig dat dit 
een partij is die uiteindelijk toch bereid is om geld op 
tafel te leggen. Als het gebeurt zonder enige financiering 
of subsidie, dan zal het weinig zoden aan de dijk zetten. 

Over het algemeen wordt aangegeven dat de ‘grote 
subsidies’ toegekend eind jaren ’90 en begin jaren ’00 
heel sterk hebben bijgedragen tot een vlot proces van de 
toenmalige deelontwikkelingen. Het betreft onder andere 
subsidies voor de tunnel onder het Martelarenplein en de 
overkapping van het station. Het feit dat projecten deze 
subsidies redelijk vlot kregen toegewezen, wordt ook gelinkt 
aan de politieke constellatie, met een burgemeester met 
sterk netwerk én gelijkgestemden bij Vlaamse overheid, 
federale overheid en NMBS-top. Eind jaren ’00 begon 
deze sterke stroom toch op te drogen, wat ook gevoeld 
werd in een vertraging van de processen vanaf dan.

Ten slotte is uiteraard ook de grondpositie een 
belangrijke hefboom en belangrijke parameter voor 
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Nieuwe ondergrondse fietsparking 
station Leuven voor 2.500 fietsen

Kantorenstrip Tiensevest, na wijziging 
van het oorspronkelijk BPA dat 
mikte op wonen boven kantoren

Hotel, kantoren en koten op 
Kop van Kessel-Lo met brug 
Martelarenlaan overheen de 
voetgangers- en fietserstoegang

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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kans op slagen van een deelproject (zie verder).

Financieel,  PPS en vastgoed 

Economisch klimaat

Er werd vaak opgemerkt dat het economische klimaat van 
Leuven sterk heeft bijgedragen aan het succes van vele 
ontwikkelingen. Leuven is sinds de realisatie van de eerste 
projecten een altijd groeiende stad geweest. Zo was er de 
sterke demografische groei gecombineerd met een sterke 
stijging van koopkracht van de gemiddelde Leuvenaar (ten 
gevolge van een instroom aan kapitaalkrachtige nieuwe 
inwoners). Dit heeft ervoor gezorgd dat er weinig tot 
geen marktrisico was voor de woonfunctie, en hier in vele 
gevallen veel marge op genomen kon worden. Daarnaast 
was er ook de sterk groeiende onderwijsfunctie van Leuven, 
met KULeuven als belangrijkste motor, en een verder 
stijgende populatie van kotstudenten. Deze toename van 
bevolking, studenten én gemiddelde inkomens zorgt ook 
voor stijgende vraag naar diensten en retail. Ten slotte is 
er in Leuven tijdens de jaren 2000 ook een kantorenmarkt 
ontstaan rond het station, die er inde jaren ’90 nog niet was. 
Dit onder impuls van een grote kantorenvrager zoals KBC, 
en onder impuls van publieke instanties die uitbreiding 
zochten (stadsdiensten, Boerenbond) of zich in Leuven 
willen vestigen (Provincie, Vlaamse overheidsdiensten). 
Deze heeft bijkomende ruimtelijke druk gecreëerd op de 
ontwikkelingen, en heeft gezorgd voor versnelde afzet van 
bruto vloeroppervlaktes. 

Marktevoluties op lange termijn

Los van de ontwikkeling van de volledige stationsom-
geving, die in totaal ongeveer 30 jaar in beslag zal nemen, 
duurt ook de ontwikkelingsperiode van de deelprojecten 
tot 10 jaar. In RUP’s worden daarentegen, met het oog op 
het vastklikken van maatschappelijke meerwaarde, functi-
onele programma’s in grote lijnen vastgelegd. Dit was zelfs 
al het geval in de BPA’s van Marcel Smets, deze waren 
gedetailleerd en hebben voor veel continuïteit gezorgd. 

BPA Tiensevest werd echter wel substantieel gewijzigd, 
waarbij eerst voorzien werd in een gemengde ontwik-
keling van kantoren met woningen erboven. Vlak voor 
uitvoering begon de kantorenmarkt te boomen (mede 
door sterk stijgende vraag vanuit publieke sector en KBC 
als grote speler), en werden de incompatibiliteiten van 
deze functiecombinatie duidelijk. Mede onder tijdsdruk 
werd het BPA aangepast om KBC te faciliteren, en werd 
een veel groter aandeel kantoren mogelijk. Het stadsbe-
stuur wou mordicus de 2.000 arbeidsplaatsen van het 
KBC-hoofdkantoor in Leuven houden en deze niet laten 
verhuizen naar Brussel of Hasselt. Deze last minute wijzi-
gingen hebben ook geleid tot concessies op ruimtelijke 

kwaliteit die zich tot op vandaag laten voelen, zoals een 
relatief gevaarlijke situatie voor voetgangers en fietsers op 
de rand van dit BPA (overgangszone tussen kantorenstrip 
en Martelarenlaan). Uiteindelijk heeft KBC zich toch niet in 
de kantorenstrip gevestigd, maar zijn de kantoren groten-
deels betrokken door overheidsdiensten.

Petite histoire: “Omwille van de gebeurtenissen op 
09/11/2001 heeft de KBC-top schrik gekregen om te 

verhuizen naar de kantoren op de Tiensevest, en is de 
deal last minute niet doorgegaan”.

In RUP ‘Kop van Kessel-Lo’ is gebleken dat het vastge-
stelde programma tijdens realisatie markttechnisch 
minder interessant werd. In dit geval betrof het een foute 
inschatting van onder andere de vraag voor de functies 
bioscoop en congres, die bij heronderhandeling werden 
vervangen door hotel en studentenkamers.

Foute marktinschattingen zijn dan ook onvermijdelijk in 
ontwikkelingstermijnen tot 10 jaar. Betrokken partijen geven 
dan ook aan dat het vaak een moeilijke afweging is tussen 
vastklikken van programma’s enerzijds, om maatschappe-
lijke doelstellingen en functionele coherentie te garanderen 
en ongewenste programma’s te vermijden, of anderzijds 
meer flexibel om te gaan met programma’s om ontwikke-
laars heronderhandelingen of vertraagde ontwikkeling te 
vermijden. Samen met het feit dat ook normen op vlak van 
duurzaamheid, parkeren,… sterk veranderen op dergelijk 
lange periode, zorgt dit voor een groot risico voor ontwik-
kelaars. Dit groot risico vertaalt zich dan weer in moeilijkere 
onderhandelingen met lagere grondprijzen en minder 
bereidheid tot dragen van stedenbouwkundige lasten.

Evoluties stationsgebruik op lange termijn

“Ik kan mij niet herinneren dat er ooit 1 prognose is 
gemaakt over het toekomstig aantal passanten, of het 

potentieel van toekomstig aantal fietsers, dat gebruik zou 
maken van station Leuven”

Algemeen wordt aanvaard dat de stijging van het gebruik 
van station Leuven enorm onderschat is geweest. Dit komt 
door een enorme stijging van het aantal opstappende 
reizigers, en enorme stijging van het aantal passanten dat 
de onderdoorgang gebruikt zonder de trein te nemen, en 
de enorme stijging van het aantal treinreizigers dat zich 
per fiets naar het station verplaatst, mede door een modal 
shift. 

Alle partijen hebben dit onderschat: zowel de NMBS die te 
veel gronden heeft verkocht en te weinig ruimte overhoudt 
om hun fietsende reizigers te accommoderen, als Stad 
Leuven en De Lijn die het aantal passanten heeft onder-
schat. Dit vertaalt zich in een aantal concrete problemen 
die duidelijk naar voor komen. Er is altijd een tekort geweest 
aan fietsenstallingen en het is een constant zoeken naar 
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mogelijke uitbreidingsmogelijkheden. De onderdoorgang 
wordt als niet breed genoeg ervaren, en de uitgang aan 
de kant van centrum Leuven levert door de stroom op 
piekmomenten een gevaar op door de combinatie met 
passerende wagens en bussen die afdraaien richting de 
busperrons.  

Aan de andere kant wordt aangegeven dat het te ruim 
bemeten van fietsenstallingen en doorgangen niet per 
se een oplossing is, en kan leiden tot onaangename of 
onveilige ruimtes.

Verdeelsleutels 

Net als in andere (stations)ontwikkelingen heeft ook in 
verschillende deelprojecten in Leuven de verdeelsleutel 
van niet-commercialiseerbare delen van de ontwikkeling 
stof tot discussie opgeleverd. Het principe is meestal dat 
instanties bijdragen a rato van de procentuele meerwaarde 
die eruit gehaald wordt voor het bereiken van de eigen 
doelstellingen.  Vanzelfsprekend is dit verre van een exacte 
wetenschap. 

Zoals ook bij stakeholders aangegeven, leeft het gevoel 
dat deze discussies altijd opgelost raken onder bepaalde 
voorwaarden. Deze zijn voldoende gecommitteerde 
budgetten, voldoende gemandateerde aanwezigen bij de 
onderhandelingen, en een gemeenschappelijk einddoel 
waar iedereen achter blijft staan. De discussies over de 
heraanleg van de Ring en het Martelarenplein waren naar 
verluidt stevig, maar omdat de vermelde randvoorwaarden 
goed zaten, onder andere door gecommitteerd budget van 
AWV, raakte men er altijd uit. Het maandenlang volhouden 
van intensief overleg op het hoogste niveau tussen Stad 
Leuven (burgemeester), AWV en NMBS heeft bijgedragen 
tot het bekomen van de ‘overeenkomst financiering en 
beheer’ in 1996. 

Over het algemeen leeft het gevoel dat dergelijk ‘politiek’ 
overleg, en de bijhorende ‘gentlemen’s agreements’ anno 
2017 minder eenvoudig te organiseren valt. Ook zitten de 
publieke instanties veel meer krap bij kas, wat overeen-
komsten moeilijker maakt.

“Het komt erop neer dat iedereen achter het eindbeeld 
moet staan en overtuigd moet zijn van de algemene 

meerwaarde van het geheel: dan zal er finaal een overeen-
komst komen.”

In geval van station Leuven, heeft NMBS het voetpad voor 
het gebouw zelf betaald, net als de Kiss and Ride zone. 
Daarnaast betaalde NMBS 1/3 in de toegang naar de 
onderdoorgangen, samen met 1/3 voor De Lijn en 1/3 voor 
Stad Leuven. De kost van de onderdoorgang werd 50/50 
verdeeld tussen NMBS en Stad Leuven. De passerelle 
werd dan weer volledig door Stad Leuven betaald.

Dergelijke overeenkomsten  zijn niet zo maar toepasbaar 
op andere stationsomgevingen. De onderdoorgang 
in Leuven is een essentiële verbinding met Kessel-Lo, 
omwille van een enorm percentage pure passage, wat een 
sterke bijdrage van Stad Leuven verantwoordt. Dit is totaal 
anders in andere steden en daarom is de verdeelsleutel 
totaal anders. Toch kunnen verdeelsleutels in sommige 
gevallen een basis vormen voor andere projecten, maar 
is er weinig kennisoverdracht op dat vlak bij verschillende 
stationsontwikkelingen.

Grondposities leiden tot ‘gronddeals’

De deelontwikkelingen rond het station van Leuven hebben 
aangetoond dat grondposities een cruciale parameter zijn 
in het al dan niet slagen van een project, en zeker ook in 
snelheid van uitvoering. 

“Reeds in de jaren ’90 werd politieke powerplay door 
Stad Leuven gespeeld om de gronden van de Centrale 
Werkplaatsen in handen te krijgen van NMBS. Het idee 

leefde toen al dat Stad Leuven enkel via grondeigendom 
voldoende impact zou kunnen krijgen op de ontwikkeling 

zodat de ontwikkeling de gewenste functioneel-maat-
schappelijke bijdrage aan het stedelijk weefsel zou 

ressorteren.” 

NMBS geeft zelf ook aan dat zij in de jaren 2000 hun 
grondposities meer hebben ingezet als onderhandelings-
macht, waarbij pas werd onderhandeld over de prijs bij de 
opmaak van een RUP. Dit zorgt ervoor dat Stad Leuven, 
als plannende overheid, rechtstreeks impact heeft op 
de grondprijs die NMBS kan ontvangen. Als er te weinig 
ontwikkelbaar is in het RUP, houdt NMBS de stok achter 
de deur dat zij hun grond niet verkopen en er bijgevolg 
niet ontwikkeld wordt. Als er wel voldoende ontwikkelbaar 
is, is er voldoende marge en residuele grondwaarde voor 
de ontwikkelaar om een hogere verkoopsprijs te vragen 
door NMBS. Om zicht te krijgen op wat de impact is van 
een RUP op de grondprijzen, worden marktconsultaties 
georganiseerd.

Deze manier van werken door NMBS, volledig gericht op 
optimalisatie van hun grondwaarde, is inderdaad logisch 
vanuit het eigen standpunt en de noodzaak van aanvullende 
inkomsten op de eigen budgetten. In vele gevallen werd er 
ook onderhandeld tussen Stad Leuven en NMBS overheen 
verschillende deelprojecten, waarbij NMBS concessies in 
project A heeft toegestaan in ruil voor hogere dichtheden 
in project B. Een goed voorbeeld van zo’n onderhandelde 
deal is de verkoop van de gronden voor Park Bellevue. 
Deze concessie was toegestaan doordat op de Kop van 
Kessel-Lo een hoge dichtheid werd voorzien. Om de deal 
rond te krijgen, wou NMBS toch nog een gebouw met 
een vloeroppervlakte van 6.000 m² op hun gronden. Dit 
is uiteindelijk de recent opgeleverde studentenresidentie 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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‘Woods’ geworden, met 157 exclusieve koten op de hoek 
van de Martelarenlaan en de Tiensesteenweg. Dergelijke 
deals worden in Leuven typisch beklonken tussen de 
burgemeester en de NMBS-top (Jannie Haeck voor Kop 
van Kessel-Lo en Etienne Schouppe voor Tiensevest).

Bij het beklinken van dergelijke deals, zowel tussen Stad 
Leuven (RUP) en NMBS (grondeigenaar), of tussen Stad 
Leuven en ontwikkelaar omtrent stedenbouwkundige 
lasten, worden publieke programma-onderdelen vaak als 
pasmunt gebruikt.  Zo gebeurt het vaak dat een publiek 
programma-onderdeel op het laatste moment afvalt. Een 
vaak aangehaald voorbeeld is deze van de fietsbrug tussen 
Ring en Martelarenlaan overheen de sporenbundel, of het 
voorzien/aanleggen van bepaalde groenoppervlaktes.

Op deelprojecten waar Stad Leuven zelf een belangrijke 
grondeigenaar is, heeft de stad ook veel actiever gepar-
ticipeerd in PPS-vorm. Dit was het geval bij ontwikkeling 
van Centrale Werkplaatsen, waar de Stad de gronden 
vroeger al had overgekocht van NMBS, en eveneens in de 
projecten langs de Vaartkom. 

Bij de ontwikkeling van het VAC was de ontwikkelaar 
(combinatie van Kairos en Eurostation) al grotendeels 
eigenaar, dit heeft gezorgd voor een enorme snelheid van 
ontwikkeling. 

Verdere rol van NMBS

Indien NMBS niet zelf ontwikkelt via bijvoorbeeld 
Eurostation, legt zij bij verkoop van haar gronden 
voorwaarden op die verband houden met haar eigen 
behoeftes als vervoersmaatschappij, en die dus recht-
streeks verband houden met de reizigers. Bij verkoop 

van gronden omtrent Kop van Kessel-Lo betrof het hier 
bijvoorbeeld voorzieningen rond fietsparkeerplaatsen, 
(ondergrondse) autoparkeerplaatsen en toegankelijkheid 
van het station. Deze voorwaarden worden als bouwlast 
voor de ontwikkelaar meegenomen. 

De gronden van BPA Tiensevest heeft de NMBS recht-
streeks verkocht aan de Provincie Vlaams-Brabant, en een 
deel onderhands aan Kaïros. Hoewel Stad Leuven uiteraard 
de plannen opmaakte voor BPA Tiensevest en RUP Kop 
van Kessel-Lo, was het toch NMBS die de belangrijkste 
stem had in de keuze van de ontwikkelaar (respectie-
velijk Kaïros en CIP). NMBS maakt meer en meer flexibele 
afspraken bij grondverkoop. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt 
met clawback formules indien er door e ontwikkelaar meer 
wordt ontwikkeld dan voorzien bij overeenkomst, door 
bijvoorbeeld een RUP-wijziging.

In de aanloop naar een overeenkomst over Kop van 
Kessel-Lo heeft NMBS, net als in Roeselare, eigen 
ontwerpen opgemaakt voor het deelproject ‘Kop van 
Kessel-Lo’ via haar ontwikkelpoot Eurostation. Dit waren 
eerder optimalisatie-oefeningen die aantoonden wat er kan 
ontwikkeld worden op de gronden, en niet meteen ontwer-
poefeningen met vooral maatschappelijke meerwaarde 
als doelstelling. Het uiteindelijke RUP voorzag ook in een 
hoge dichtheid vlak aan het station, maar hier werden 
een aantal belangrijke tegenprestaties tegenover gezet. 
Er  werd opgelegd dat er een ruim park zou komen langs 
de Martelarenlaan (Park Bellevue) en eveneens dat de 
ontwikkelaar een deel van de publieke ruimte mee zou 
ontwikkelen (onder andere de brug van de Martelarenlaan), 

Toekomstig zicht op 
studentenresidentie 'Woods' vanuit het 

in realisatie zijnde park 'Bellevue'
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omdat dit ontwerpmatig noodzakelijk werd geacht. In de 
meeste andere deelprojecten werd de publieke ruimte 
grotendeels uit het de PPS-projecten gelaten, en werden 
door de betrokken overheidsinstanties zelf ontwerpers en 
aannemers aangesteld. 

NMBS speelt ook een rol in de retailplint in de stations-
gangen zelf: daar blijft zij eigenaar van de retailpanden en 
geeft deze voor 8 jaar in concessie aan de hoogste bieder, 
die het op zijn beurt kan doorverhuren aan retailers. Wat 
betreft de uitbating van (ondergrondse) stationsparkings 
maakt NMBS altijd een afweging tussen uitbesteden ervan 
aan bijvoorbeeld B-parking (efficiëntieredenen), of het in 
eigen beheer houden ter garantie van het bedienen van de 
eigen treinreizigers.

PPS Centrale Werkplaatsen

De ontwikkeling van de centrale werkplaatsen wordt uitge-
voerd op basis van een PPS-overeenkomst tussen AGSL 
en Matexi. AGSL heeft hierbij de eigendom van de grond 
en gaf een opstalrecht aan Matexi voor bepaalde duur 
(bouwfase). Bij verkoop van units wordt het grondaandeel 
van AGSL mee verkocht aan de nieuwe eigenaar.

AGSL heeft in de overeenkomst met Matexi een aantal 
voorwaarden opgelegd, zoals de zogenaamde ‘gecon-
ventioneerde woningen’: dit zijn stadswoningen die niet 
boven een bepaalde prijs, die lager is dan de marktprijs, 
mochten verkocht worden. Dit vanuit de doelstelling om 
ook woningen op de markt te hebben die niet enkel voor 
de meest kapitaalkrachtigen zijn weggelegd. Uiteraard 
heeft dergelijke voorwaarde een negatieve invloed gehad 
op de prijs van het grondaandeel die AGSL uiteindelijk 
betaald heeft gekregen.. 

Stad Leuven heeft zelf aanzienlijk bijgedragen in de 
totale investering van de ontwikkeling van de Centrale 
Werkplaatsen, met een investering van ruim 20 miljoen 
euro is dit ruim 23 procent van de totale investering. Kosten 
die Stad Leuven voor zich neemt, betreffen onder andere 
sanering (+- 2,5 miljoen euro) en in de verwezenlijking van 
Hal 9 (+- 3 miljoen euro en van Hal 4/5 (+- 7 miljoen euro. 

Masterplan 'Kop van Kessel-Lo' 
opgemaakt door BUUR

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases

Vlaamse Overheid en Provincie Vlaams-Brabant hebben 
voor renovatie van de hallen gelijkaardige budgetten 
voorzien. Ook in aanleg van publieke ruimte zijn veel 
publieke investeringen gebeurd, waaronder een subsidie 
van de Vlaamse Overheid voor het tijdelijke Central Park 
van 400.000 euro.
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deren en leegstand tot gevolg. Dit is aan de achterzijde 
van station Leuven, binnen de deelontwikkeling Kop van 
Kessel-Lo, voor een stuk het geval (geweest). De impact 
op leefbaarheid is echter redelijk groot: ook in Leuven bleek 
duidelijk dat de leegstand in de retailplint heel snel zorgt 
voor een minder aangename look ’n feel van de omgeving. 
Betrokkenen geven zelf aan dat de Stad zelf hier mogelijk 
een sterkere rol had kunnen spelen, om een functionele 
plint te garanderen, eventueel met verlieslatende maar 
maatschappelijk belangrijke activiteiten, zoals een crèche.

Participatietrajecten

In de deelprojecten van Leuven werd heel wat geëxpe-
rimenteerd op vlak van participatie. Dit gebeurde met 
wisselend succes. Vooral op vlak van mobiliteitsaanpas-
singen trekken bewoners snel in het defensief, en is een 
strategisch participatieproces vereist. Recent wordt sterk 
ingezet op het betrekken van buurtbewoners in tijdelijke 
invulling, zoals bijvoorbeeld Central Park en Hal 5 op 
de Centrale Werkplaatsen. Dit wordt algemeen als een 
positieve evolutie ervaren.

Overzicht investeringen in Centrale 
Werkplaatsen

Social 

Ruimtelijke kwaliteit in conflict met functionaliteit en 

economie

In vele gevallen ligt ruimtelijke kwaliteit in conflict met 
functionaliteit. Een goed voorbeeld is de aanleg van het 
Martelarenplein: om functionele redenen zijn daar blinde-
geleidelijnen nodig, en sterkere stenen die passage van 
bussen kunnen verdragen. Dit verhindert een erg clean 
ontwerp van de openbare ruimte. Ook bijvoorbeeld het niet 
toelaten van banners van Starbucks of Panos, omwille van 
de ruimtelijke kwaliteit, leidt tot minder verhuurwaarde van 
de panden waarin deze gevestigd zijn. Bij de ontwikkeling 
van het Vlaams Administratief Centrum op de Diestsevest 
werd de nadruk gelegd op functionaliteit van het gebouw, 
waarbij concessie zijn gedaan op vlak van architecturale 
kwaliteit ervan.

Spanningsveld tussen commerciële belangen en 

maatschappelijke belangen

Bij de deelprojecten van de stationsontwikkeling zijn 
actoren gaan beseffen dat commerciële en maatschappe-
lijke belangen soms tegengesteld kunnen zijn. Een typisch 
voorbeeld is de retailplint: voor ontwikkelaars is deze vaak 
geen grote bekommernis, omdat die in vele gevallen 
relatief weinig inkomsten genereert. Daarom wordt die 
vaak suboptimaal uitgevoerd met winkels die snel veran-
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Conclusie

Doorsteek naar ontwikkeling van kleinere stations

Van een aantal situaties in Leuven werd specifiek aange-
haald dat zij niet per se toepasbaar zijn op ontwikkelingen 
van vooral kleinere stations. Vaak is daar de combinatie 
van marktspanning en grote grondposities niet aanwezig, 
twee parameters die succesfactoren zijn richting behalen 
van ruimtelijke kwaliteit en het doorlopen van een vlot 
proces. 

In vele kleinere stations bijvoorbeeld zijn ondergrondse 
parkings totaal onhaalbaar. Daarnaast zijn ook andere 
verdichtingsdoelstellingen vaak minder haalbaar, hoewel 
Herent wat dat betreft juist wel een goed voorbeeld is. Enige 
druk op de vastgoedmarkt van Herent, als overloopvat van 
Leuven, ligt hier wer mee aan de basis. 

Publieke instanties kunnen wel sterk bijdragen om in 
kleinere stations waar er toch voldoende druk is op 
de markt, te zorgen dat er ook voldoende kwalitatieve 
verdichting en ruimtelijke coherentie ontstaat. Er dient 
opgemerkt te worden dat NMBS in veel mindere mate 
eigenaar is van gronden aan kleine stations en er dan ook 
verwacht kan worden dat de rol van NMBS daar beperkter 
zal zijn en zich zal toespitsen op het functioneren van de 
basisdiensten die een station moet leveren.  

“De haalbaarheid van een verdichtingsproject wordt niet 
bepaald door de maatschappelijke wenselijkheid en de 

verwachtingen van publieke instanties, maar volledig door 
de druk vanuit de markt. Om deze reden kan er verdicht 

worden in Herent, maar niet in Haacht.” 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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DOELSTELLING

SCOPE

STAKEHOLDERS

LEGAL

INSTRUMENTEN 

FINANCIERING 

‘SOCIAL’

PROCEDURES

&

PPS

&

AARSCHOT op sporen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021               

Provincie Vlaams-Brabant
Stad Aarschot
NMBS-Holding

Samenwerkingsovereenkomst

Subsidies POM VL-BR

Oprichting CVBA
‘Kop van Nieuwland’ 

Milieuvergunning betoncentrale

+Breevast/Cordeel

Contractuele PPS
‘Kapitein Gilsonplein’ 

Vergunning + bouw brug

stedenbeleid - 2 M
EFRO - 1,6 M
NMBS - 1,4 M
Infrabel - 1 M

+ DMI

Vergunning + bouw Kapitein Gilsonplein

Vergunning + bouw Parkeerpark

Aankoop grond Betoncentrale

(Stedenbeleid)

Verdichting en reconversie bedrijventerreinen

Masterplan “Aarschot op Sporen”

Uitbreiding parkeermogelijkheden
Stationsplein
Stedelijke verbindingen en stadsontwikkeling

Provinciaal RUP

Realisatieovereenkomst ‘Brug’

+Infrabel

2,8 M

4,4 M 

+Interleuven

10,6 M

(Logistiek centrum)

Comfort treinreiziger

parking (1200) + fietsenparking (430)
perronverhoging + perrontoegang

+Team Vlaams Bouwmeester

Publieke ruimte
Appartementen
Commercieel gelijkvloers

5.2.3. PROJECTKRONIEK: AARSCHOT OP SPOREN 
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PROCEDURES

&

PPS

&

AARSCHOT op sporen
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021               

Provincie Vlaams-Brabant
Stad Aarschot
NMBS-Holding

Samenwerkingsovereenkomst

Subsidies POM VL-BR

Oprichting CVBA
‘Kop van Nieuwland’ 

Milieuvergunning betoncentrale

+Breevast/Cordeel

Contractuele PPS
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Infrabel - 1 M

+ DMI

Vergunning + bouw Kapitein Gilsonplein

Vergunning + bouw Parkeerpark

Aankoop grond Betoncentrale

(Stedenbeleid)

Verdichting en reconversie bedrijventerreinen

Masterplan “Aarschot op Sporen”

Uitbreiding parkeermogelijkheden
Stationsplein
Stedelijke verbindingen en stadsontwikkeling

Provinciaal RUP

Realisatieovereenkomst ‘Brug’

+Infrabel

2,8 M
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De projectkroniek is samengesteld onder meer op basis 
van interviews met bevoorrechte getuigen.

Andre Peeters en Geert Wijns: Andre Peeters is reeds 
gedurende 30 jaar burgemeester van Aarschot.  Geert 
Wijns is diensthoofd ruimtelijke planning en treedt vandaag 
op als projectcoördinator voor de verere ontwikkeling van 
de stationsomgeving.

Koen Van Bouchout: Koen Van Bouchout was project-
coördinator voor de Provincie Vlaams Brabant voor de 
herontwikkeling van de stationsomgeving in Aarschot, 
tijdens de opstartfase van het project. Vermits de provincie 
een ‘hogere overheid’ is Koen goed geplaatst om de 
mogelijke rol van dergelijke actoren – in het bijzonder de 
Vlaamse overheid – in processen van gebiedsontwikkeling 
te belichten.

Tijdsverloop:

initiatie- en verkenningsfase: 

Het project heeft een voorgeschiedenis in een andere 
initiatief van de Stad Aarschot: de restauratie van de 
Hertogenmolens op de Demer, waarvoor de Stad Aarschot 
een conceptsubsidie verwierf. De ontwerper van het 
masterplan  - Robbrecht en Daem Architecten – stelde een 
veel breder plan voor en vroeg aandacht voor 3 zones: de 
oevers van de Demer, de vesten en de stationsomgeving. 
Dit plan gaat tot de dag van vandaag mee om ontwik-
kelingen en projecten te kaderen. Begin 2005 sloten de 
stakeholders een samenwerkingsovereenkomst af voor de 
stationsomgeving. De initiatie- en verkenningsfase van het 
project stationsomgeving sloot hiermee naadloos aan bij 
de planuitwerkingsfase van een ander lokaal project.

onderzoeksfase 

Van begin 2005 tot begin 2007 liep een periode van 
onderzoek. Deze werd afgesloten met de goedkeuring van 
het masterplan.

planuitwerkingsfase:

De planuitwerkingsfase startte met de opmaak van een 
provinciaal RUP en liep voor de verschillende deelpro-
jecten uit tot vandaag. Eind 2009 werd de vergunning voor 
de nieuwe spoorbrug  gegeven, begin 2012 wwerd de 
vergunning voor het Kapitein Gilsonplein uitgereikt.

uitvoeringsfase:

Vanaf begin 2010 werden verschillende deelprojecten 
uitgevoerd. 

Het totale proces voor de ontwikkeling van de stationsom-
geving omspant tot vandaag een periode van 12 jaar en 

is nog lopende. Enkele onderdelen van het plan - de site 
‘Christale Monopole’ en het nieuwe innovatieve bedrijven-
terrein ‘Kop van Nieuwland’ - komen vooralsnog niet van 
de grond. Het ontwikkelingsproces is dus nog lopende.

Ondanks dat het hier gaat over een ‘kleinere’ stad en een 
kleiner proces zien we ook hier een ontwikkelingsproces 
dat een lange periode in beslag neemt. 20 jaar is snel 
voorbij.

 “Objectief gezien kost de ontwikkeling van dit soort 
projecten uiteraard veel tijd. Als stad hebben we dit niet zo 
sterk gevoeld, omdat er - door de vele projecten op stapel 

en in verschillende stadia van uitvoering - altijd wel iets 
was om mee uit te pakken.” (Geert Wijns, diensthoofd)

Doelstell ingen & Scope

Door de nabijheid van een groot bedrijventerrein ten 
westen van het spoor kwamen doelstellingen op vlak van 
economische ontwikkeling van bij de aanvang in beeld. De 
reconversie van het bedrijventerrein maakt deel uit van de 
projectdoelstellingen en de scope. Dit vormde de directe 
aanleiding voor de projectopzet en de betrokkenheid 
van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-
Brabant in het project.

In het masterplan werd een - op maat van Aarschot - vrij 
groot studiegebied afgebakend dat in 1 beweging een 
groot grondgebied beslaat en waarin in de loop van het 
proces verschillende deelprojecten een plaats kregen:

• Een voetgangers- en fietsbrug over de spoorbundel; 
deze verbindt verschillende elementen met elkaar 
- het centrum van Aarschot met het park Elzenveld, 
de oostelijke en de westelijke zijde van de stations-
omgeving,… - realiseert een extra toegang tot de 
perrons (met liften) en extra ruimte voor fietsenberging 
en fietspunt.

• Een ‘Parkeerpark’ voor ca. 2000 auto’s en een 
overdekte fietsenberging aan de westzijde van de 
spoorbundel;

• De invulling van een verloren hoek aan het Kapitein 
Gilsonplein;

• De herbestemming van een bedrijfssite ‘Christale 
Monopole’;

• De herbestemming van de Marlux-site aan de westzijde 
van het station tot een nieuw en innovatief bedrijven-
terrein ‘Kop van Nieuwland’.

Ten tijde van het masterplan was nog niet duidelijk of en 
in welke volgorde de onderdelen van het plan uitgevoerd 
zouden worden. De verschillende onderdelen hangen ook 
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niet onlosmakelijk aan elkaar vast, hetgeen een gefaseerde 
en flexibele uitvoering mogelijk maakte. In deze verschilt 
het project in Aarschot van sommige andere stationsom-
gevingprojecten, waar er wel een complexe ruimtelijke of 
structurele verwevenheid speelt.

Stakeholders en samenwerking

De provincie Vlaams Brabant schreef de doelstellingen 
voor de ontwikkeling van stationsomgevingen in haar 
Provinciaal Ruimtelijke Structuurplan in. Voor de steden 
waar zij ook een planningsbevoegdheid hebben bouwt zij 
ook een concrete projectwerking uit. 

De provincie wil dit steeds in samenwerking doen met de 
lokale besturen en streefde naar samenwerkingsovereen-
komsten die in een vroeg stadium de krijtlijnen vastleggen. 
NMBS-Holding werd van bij de aanvang in deze overeen-
komst betrokken. De Vlaamse partijen – De Lijn, AWV, 
Erfgoed, Ruimte,… - ondertekenden de overeenkomst niet 
maar werden wel uitgenodigd naar de stuurgroepverga-
deringen.

“De samenwerkingsovereenkomst was eigenlijk 
‘gentlemen agreement’ en bood geen 100% zekerheid 

voor het beschikbaar zijn van de budgetten. De menselijke 
factor is minstens even belangrijk voor de realisatie van 

projecten. Personen met verschillende achtergronden en 
karakters, die werken binnen verschillende bedrijfsculturen 
en contexten, moeten elkaar vinden en een ad hoc team 
vormen. In Aarschot heeft dit goed gewerkt en is dit een 
belangrijke succesfactor geweest.” (Geert Wijns, dienst-

hoofd) 

Deze drie stakeholders - Stad Aarschot, Provincie Vlaams 
Brabant en NMBS - trokken het project. De provincie 
Vlaams Brabant nam de rol op van proces- en projectco-
ordinator. 

“De Provincie vult zijn rol van Projectcoördinator op zo 
‘neutraal’ mogelijke wijze in. Zij staat een beetje boven de 
partijen en verdedigt geen uitgesproken belang, anders 

dan het realiseren van de beleidsdoelstelling uit het 
PRS. Deze aanpak en instelling is ook voor Vlaanderen 
interessant. De inbreng van de provincie is qua omvang 
relatief beperkt maar de beperkte middelen worden zeer 
strategisch, relatief snel, zonder overbodige procedures 
en pro-actief ingezet. “ (Koen Van Bouchout. Provincie 

Vlaams Brabant).

NMBS is een grote publieke organisatie en had in het 
geval van Aarschot duidelijke doelstellingen. NMBS kwam 
in Aarschot naar de stuurgroepen met ‘decision makers’ 
en besliste vaak ter plaatse. Er waren ook budgetten voor 
investeringen in stations(-omgevingen) voorzien en NMBS 
was bereid om deze in de tijd flexibel in te zetten.

Vlaamse actoren bleven in dit proces eerder op de achter-
grond. Vervoersmaatschappij De Lijn had recent het 
stationsplein heraangelegd met een reeks busperrons 
en argumenteerde dat er op korte en middellange termijn 
geen investeringen meer zouden gebeuren in de stations-
omgeving van Aarschot. De afwezigheid van De Lijn werd 
in het procesverloop ervaren als een gemis - met moest 
gissen naar de lange termijn verwachtingen van een 
belangrijke actor in stationsomgevingen - en naarmate het 
proces langer duurde, valt ook de argumentatie van de 
‘recente investering’ weg.

AWV was slechts in de marge een betrokken partij vermits 
er aan de verkeersstructuur slechts beperkte wijzigingen 
nodig waren. Maar bovenstaande geldt bij uitbreiding ook 
voor een partij als AWV.

Van zodra het project concreter werd, stappen ook andere 
stakeholders in.

Infrabel stond in voor de renovatie van de perrons en nam 
ook een deel van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug 
voor zijn rekening.

Met de aangrenzende eigenaars werd onderhandeld om 
deze in het project te betrekken. Marlux-Klaps was eigenaar 
van de betoncentrale en besliste uiteindelijk de activiteit 
naar een andere site te verplaatsen en haar gronden te 
verkopen aan de intercommunale Interleuven. De eigenaar 
van Christale Monopole besliste na onderhandeling om 
niet deel te nemen aan het project.

Private ontwikkelende partijen werden in het proces 
betrokken via twee marktbevragingen. Voor de site van 
het Kapitein Gilsonplein werd DMI Vastgoed geselecteerd 
boven de (1!) andere kandidaat. 

“De procedure werd gevoerd in volle crisistijd en de 
appetijt van private partijen naar nieuwe projecten in 

Aarschot was beperkt. De gemeente moest echter gunnen 
want verliest anders haar projectsubsidie.” (André Peeters, 

Burgemeester)

Voor de Marlux site en de Kop van Nieuwland werd een 
private partner geselecteerd voor een aandeel in een 
Projectvennootschap (participatieve PPS). De combinatie 
Cordeel/Breevast kwam als de meest geschikte partner uit 
deze procedure. 
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Instrumenten en procedures:

Toolbox:

• Masterplan ‘Aarschot op Sporen’ (Omgeving);

• Aanvraag milieuvergunning  Marlux (betoncentrale);

• Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsom-
geving Aarschot - Beperkte Uitbreiding Nieuwland;

• Onteigeningsprocedure Marlux;

• Vergunningsaanvraag voetgangers- en fietsbrug (via 
Open Oproep);

• Vergunningsaanvraag ‘Kapitein Gilsonplein’;

• Vergunningsaanvraag Parkeerpark;

• Brownfieldconvenant (in overweging)

Het - in de toolbox van dit project niet opgenomen - 
Masterplan ‘s Hertogenmolens en Amer van Robbrecht en 
Daem Architecten heeft de kiem gelegd voor het heront-
wikkelingsproces van de stationsomgeving en zorgde 
voor een rode draad op de achtergrond. Het bureau wordt 
op strategische momenten mee betrokken in de besluit-
vorming – jury’s - en dit fungeerde ook als een externe 
kwaliteitscheck. 

“Het bestaan van een masterplan met een duidelijke lange 
termijnvisie over de stadsontwikkeling, gecombineerd met 

de naam en faam van Robbrecht en Daem Architecten, 
werkte bijzonder goed. We konden hier steeds naar 

verwijzen en dit opende vele deuren.” (André Peeters, 
Burgemeester)

“Een masterplan mag niet als geen dwingend plan worden 
geïnterpreteerd. Het kan dingen in gang zetten of niet.” 

(Geert Wijns, Diensthoofd)

De provincie had in ontwikkelingsproces bepaalde - lokaal 
eerder gevoelige - vergunnings- en planningsprocedures 
naar zich toe getrokken. Zo was de milieuvergunning voor 
de bij het station gelegen betoncentrale slechts beperkt 
verlengd en werd het RUP door de ruimtelijke planners van 
de provincie opgemaakt.

In de loop van de uitvoering van dit project is op een 
interessante wijze grondregie gevoerd, door verschil-
lende acties en instrumenten met elkaar te combineren 
en zeer direct met de stakeholders onderhandelingen aan 
te gaan. De gemeente wil geen ‘koude’ onteigeningen 
toepassen. In Aarschot werden verschillende instrumenten 
gecombineerd om voor alle partijen een goede oplossing 
te vinden. Zo werd de procedure voor de aanvraag van 
verlenging van een milieuvergunning aangegrepen om 
met de grondeigenaar Marlux-Klaps in onderhandeling te 

gaan. Het Provinciaal RUP voorzag vervolgens een alter-
natieve locatie voor de twee bedrijven, Christale Monopole 
en Marlux-Klaps. De gronden van deze laatste werden ten 
slotte gekocht door Interleuven - een intercommunale waar 
de Stad Aarschot lid van is. Formeel werd dit gevoerd als 
een onteigeningsprocedure in het kader van de realisatie 
van het RUP, maar alle partijen hebben uitgebreid onder-
handeld alvorens de procedure op te starten. Ook NMBS 
sprong op momenten in om kleinere gronden te verwerven.

De ontwikkeling van het innovatieve bedrijventerrein op de 
site van Marlux-Klaps kampt met een tegenslag onder de 
vorm van onvoorziene kosten. Onder de gesloopte beton-
verharding is een laag hoogovenslakken aangetroffen 
en deze slakken dienen onder de huidige wetgeving 
afgevoerd en verwerkt te worden. De publieke stake-
holders overwegen om dit deel van het project onder te 
brengen in een brownfieldconvenant.

“De ontwikkeling van dit deel van het project zit vandaag 
klem langs verschillende kanten. Om de projectsubsidies 
niet te verliezen, moest in 2009 aangetoond worden dat er 
private investeerders in het project zouden investeren. Het 
was op dat moment niet 100% duidelijk wat de uitwerking 
van de site zou worden en om die reden is toen gekozen 
voor een participatieve publiek private samenwerking - 
onder vennootschapsvorm. Dit laat toe om, binnen de 

krijtlijnen van een concept, toch flexibel om te gaan met 
de ontwikkeling en om een duidelijke taak- en risicover-
deling tussen grondeigenaar en opstalontwikkelaar uit te 
werken. Beide aspecten spelen ons nu parten: gezien 
de voortschrijdende tijd zijn er nu andere inhoudelijke 

inzichten en de destijds afgesproken taakverdeling tussen 
de grondeigenaar en de ontwikkelaar van de opstallen legt 
de bal duidelijk in het kamp van de eerste. Hopelijk raken 
we daar met een brownfieldconvenant uit.” (Geert Wijns, 

diensthoofd)
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Financieel,  PPS en vastgoed

Voor de realisatie van het Parkeerpark en de Brug over 
sporen, werden de publieke middelen (NMBS, Infrabel en 
Stad Aarschot) gegroepeerd, voor de projecten Kop van 
Nieuwland en Kapitein Gilsonplein werd samengewerkt met 
private partners. Voor de vier respectievelijke projecten zijn 
samenwerkingsovereenkomsten gesloten met afspraken 
over onder andere de verdeling van de kosten en baten 
van de ontwikkelingen. De gehanteerde verdeelsleutels en 
de verdere aard van de overeenkomsten wordt per project 
weergegeven. 

Het project heeft 2 miljoen euro subsidie toegekend vanuit 
het Stadsvernieuwingsfonds van de Vlaamse Overheid. 
Daarnaast werd 1.584.046 euro EFRO-steun ontvangen. 
Tot slot werd subsidie voorzien voor de afbraak van 
leegstaande bedrijfsruimten op het terrein ‘Kop van 
Nieuwland’. 

Project Budget (€) Grootste bijdrage

Kapitein Gilsonplein 10.618.160 THV Democo-DMI Vastgoed

Kop van Nieuwland (dient nog
te gebeuren)

15.176.732 CVBA Kop van Nieuwland

Brug over sporen 6.186.562

NMBS Holding, Infrabel en
Stad Aarschot (vermoedelijk
Stad Aarschot grootste
bijdrage, maar exact bedrag
onbekend)

Parkeerpark 7.457.032 NMBS Holding

Totaal 39.438.486

Grondposities

De grondpositie verschilde per deelproject van het 
masterplan:

• Kapitein Gilsonplein:  Stad Aarschot was eigenaar van 
de projectsite, maar verleende een recht van opstal 
met afstand van natrekking aan private partij.

• Kop van Nieuwland: POM, Interleuven en AG Aarschot 
verwierven de eigendomsrechten van de gronden op 
de projectsite.

• Parkeerpark: het parkeerpark is gerealiseerd op 
gronden van de NMBS Holding, die de aanbeste-
dingsprocedure voerde.

Rol grootste investeerder

• Kapitein Gilsonplein: de grootste investeerder (THV 
Democo-DMI) ontwikkelde een woontoren met 
commerciële ruimten en legde een groenzone aan. 
Het garandeerde een minimale grondwaarde aan Stad 
Aarschot en ging daarnaast een benefit sharing-con-
structie aan die onder PPS-overeenkomst ‘Kapitein 
Gilsonplein’ wordt uitgelegd. 

• Kop van Nieuwland: in de huidige situatie zijn de 
publieke partijen POM V-B, AG Aarschot en Interleuven 
de grootste investeerders. Hun rol in de CVBA was de 
verworven eigendomsrechten in te brengen en dat de 
private partijen kapitaal zouden inbrengen. Vervolgens  
zouden deze een faciliterende rol spelen.
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• Brug over Sporen: Stad Aarschot voerde de aanbe-
stedingsprocedure, maar onbekend is of zij ook de 
grootste investeerder was. Vermoedelijk wel, gezien 
het totaalbedrag en de bijdrage van Infrabel (gelimi-
teerd tot 1M euro) en de NMBS Holding (afbraak en 
aanleg fietsenstalling). 

• Parkeerpark: NMBS Holding was hier de grootste 
investeerder en voerde de aanbestedingsprocedure. 
Stad Aarschot faciliteerde met een investering in infra-
structuur.

wezen voordat de andere twee partijen hun financiële 
vastleggingen hadden bevestigd aan Stad Aarschot.

Het bedrag ten laste van Infrabel voor dit deelproject 
was gemaximeerd op 1 miljoen euro. Eventuele 
meerkosten op de onderdelen ten laste van Infrabel, 
kwamen voor rekening van Stad Aarschot. De verdere 
verdeling van de werkzaamheden was als volgt. 

Realisatieovereenkomst ‘Parkeerpark’ (NMBS en 

Stad Aarschot)

NMBS treedt op als bouwheer en voerde de aanbe-
stedingsprocedure. De werken mochten niet worden 
toegewezen voordat Stad Aarschot haar financiële 
vastleggingen had bevestigd aan NMBS. De verdeels-
leutel voor de gemeenschappelijke delen en de 
onvoorziene werken is bepaald aan de hand van het 
aandeel in het bedrag van de raming van de werken. 
Doordat deze raming niet is ontvangen, kan helaas niet 
gedetailleerder gegaan worden voor dit deelproject.

Realisatievereenkomst ‘Brug over Sporen’ (NMBS, 

Infrabel en Stad Aarschot)

Stad Aarschot werd door de contracterende partijen 
aangeduid om in hun gemeenschappelijke naam op 
te treden bij de aanbesteding van de ontwerpopdracht 
op basis van de procedure van de ‘Open Oproep’ 
van Vlaams Bouwmeester. Tevens is Stad Aarschot 
aangeduid om namens de partijen op te treden 
tijdens de gunning en de uitvoering van de werken. 

Stad Aarschot voerde dus de aanbestedingspro-
cedure en bepaalde de gunningswijze in overleg met 
de andere partijen, het selectie- en gunningsverslag 
zijn ter goedkeuring aan Infrabel en de NMBS Holding 
voorgelegd. De werken mochten niet worden toege-

De verdeelsleutel voor de gemeenschappelijke delen 
en de onvoorziene werken is bepaald aan de hand van 
het aandeel in het bedrag van de raming van de werken. 
Doordat deze raming niet is ontvangen, kan helaas niet 
gedetailleerder gegaan worden voor dit deelproject. Wel 
is bekend dat door Stad Aarschot en Infrabel volgens 
een 80/20 verhouding is bijgedragen aan de studie- en 
ontwerpkosten, de veiligheidscoördinatie en voor de 
aanstelling van een extern controlebureau. De studie- 
en ontwerpkosten van de overdekte fietsenstalling 
waren volledig voor rekening van de NMBS Holding.
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PPS-overeenkomst ‘Kapitein Gilsonplein’ (Stad 

Aarschot en THV Democo-DMI Vastgoed) 

Totaalkost: 10.618.160 euro

Voor de realisatie van een woontoren aan het Kapitein 
Gilsonplein, ging Stad Aarschot een contractuele PPS 
aan met de Tijdelijke Handelsvennootschap Democo – 
DMI Vastgoed met een duur van drie jaar. Bij de opmaak 
van deze overeenkomst, liet Stad Aarschot zich onder-
steunen door het adviesbureau Technum. Het in de door 
de THV voorgesteld stedenbouwkundig concept werd 
voorgelegd aan een professionele stedenbouwkundige 
‘Kwaliteitskamer’ en werd bijgestuurd in functie van hun 
stedenbouwkundige en architecturale suggesties. Na 
goedkeuring door de gemeenteraad van Stad Aarschot, 
kon overgegaan worden tot ondertekening van de 
PPS-overeenkomst. 

Het project omvatte het conceptueel ontwikkelen, het 
ontwerpen, het financieren, het bouwen en het commer-
cialiseren van het vastgoedproject (een mix van wonen en 
commerciële ruimten). Het ontwerp en de aanleg van de 
groenzone (geraamde kostprijs 150.000 euro excl. BTW) 
ter hoogte van de projectsite. Stad Aarschot was eigenaar 
van de projectsite, maar verleende een gratis recht van 
opstal met afstand van natrekking aan private partij binnen 
twee maanden na toekenning van de stedenbouwkundige 
vergunning.

Voor de organisatie werd gewerkt met een stuurgroep en 
meerdere projectgroepen waarin zowel de Publieke als de 
Private partijen zetelden. Het voorzitterschap van de Stuur-
groep lag bij Stad Aarschot.

De commercialisatie van het vastgoedproject lag zoals 
gezegd bij de private partijen. Vervolgens werd bij iedere 
verkoop van een Grondaandeel Privaat Bouwproject, het 
overeengekomen bedrag door Stad Aarschot ontvangen. 
Voor de commerciële delen bedroeg dit een betaling van 
euro120/m² aan de publieke partij. Voor de appartementen 
werd deze vergoeding gekoppeld aan reële verkoop-
prijzen. Er werd gewerkt met vier scenario’s die, afhankelijk 
van verkoopprijzen van de appartementen, een grond-
waarde garandeerden van tussen de euro 90 en euro100/
m². Het reëel aantal verkoopbare m² Grondaandeel Privaat 
Bouwproject was vervolgens afhankelijk van het aantal 
vergunde m² volgens de stedenbouwkundige vergunning. 
Naast deze minimale grondvergoeding, werd gewerkt met 
een systeem van benefit sharing. Het is vastgelegd dat het 
positieve verschil tussen de eerder geschatte netto-ver-
koopsprijs (euro 1835 – euro 2035/m² afhankelijk van het 
niveau en de vier fasen) en de werkelijke verkoopsprijs 
gelijk tussen de twee partijen verdeeld zou worden. Wat 
de directe publieke bijdrage is in de heraanleg van het 
Kapitein Gilsonplein is, is verder onbekend.  

PPS-overeenkomst ‘Kop van Nieuwland’ (POM V-B, 

Interleuven, AG Aarschot, Breevast BV en Cordeel 

NV)

POM Vlaams-Brabant heeft, mede in naam van en voor 
rekening van Interleuven en AG Aarschot, een opdracht 
uitgeschreven voor de financiering, herontwikkeling en 
vermarkting van het bedrijventerrein Kop van Nieuwland 
(41.500 m² bedrijfsruimte). Een herontwikkeling van de 
bestaande bedrijvenzone aan het stationsgebied van 
Aarschot tot een zone voor KMO en kantoor.  Na een onder-
handelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, 
werd de THV Breevast-Cordeel als meest voordelige en 
regelmatige offerte beschouwd en geselecteerd als private 
partner. Voor dit project werd voor een participatieve 
structuur gekozen: de projectvennootschap ‘CVBA Kop 
van Nieuwland’ werd opgericht.

CVBA Kop van Nieuwland

POM, Interleuven en AG Aarschot verbonden zich ertoe 
hun eigendomsrechten die zij in de toekomst zouden 
verwerven in de CVBA in te brengen. Vervolgens zouden 
de Private Partners hun kapitaal inbrengen. Beiden zouden 
gebeuren met naleving van de overeengekomen statuten 
in de oprichtingsakte en de aandeelhoudersovereen-
komst. De CVBA zou de volgende verantwoordelijkheden 
opnemen: 

• Opstellen van een herinrichtingsplan

• Promotie en vermarkting van bedrijfskavels en bedrijfs-
ruimten

• Herinrichtingswerken

• Het opstellen van een uitgifteplan

• Het oprichten van bedrijfsruimten op de project-
gronden in eigen beheer en/of het goedkeuren van de 
plannen voor de oprichting van de bedrijfsruimten in 
opdracht van een vestigend bedrijf

• Het opstellen van een beheerplan en het organiseren 
van het parkmanagement

• De financiering van de opdracht

De publieke partijen verbonden zich ertoe een faciliterende 
rol te spelen bij de herinrichting van het bedrijventerrein, 
wat inhoudt: 

• Promotie voeren voor het bedrijventerrein

• Het indienen van aanvraagdossiers voor subsidie-
schema’s waar de CVBA Kop van Nieuwland deze niet 
in eigen naam kan indienen

• Bewaking van het concept, de kwaliteit en de timing  
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van de verschillende deelopdrachten

De publieke partijen, noch de CVBA Kop van Nieuwland 
waren een prijs verschuldigd voor het uitvoeren van de 
opdracht. 

Met de oprichting van de CVBA werd dus op zoek gegaan 
naar private partners die samen wilde oprichten, zonder 
eigenaar van de gronden te zijn. In 2010 werd de vennoot-
schap opgericht en werden de gronden aangekocht met 
een investering van ongeveer 2,8 miljoen euro. Daarnaast 
werd een subsidie aangevraagd voor de afbraak van 
leegstaande bedrijfsruimten. Met de afbraak werd vervuiling 
in de vorm van hoogovenslakken gevonden onder een 
betonlaag. In de CVBA-statuten stond dat publieke 
partijen grond inbrengen en dat de private partijen liquiden 
inbrengen voor niet-verontreinigde grond. Hierdoor is de 
CVBA nu een lege huls en zijn de drie publieke partners 
eigenaar van de vervuilde grond. 

‘Social ’:

Van bij de start heeft het project ‘Aarschot op sporen’ met 
de buurt gecomuniceerd. Zo gebeurt er -  voorafgaand 
aan de keuze van de ontwerper van het Masterplan – een 
brede consultatie op basis van de visie die de verschil-
lende ontwerpers hebben gepresenteerd. 

Parallel met de opmaak van het masterplan liep ook een 
traject van bewonersparticipatie. Dit traject verliest echter 
aan geloofwaardigheid op het moment dat de uitvoering 
op zich laat wachten. Toch bleef dit een belangrijk 
aandachtspunt voor de provincie en de stad. Het laat ook 
toe om bepaalde ‘tegenvallers’ op te vangen. Zo is het 
gebouw op het Kapitein Gilsonplein niet goed ontvangen 
in de publieke opinie. Dankzij het gelopen proces en de 
grondigheid ervan kan de kritiek opgevangen worden en 
herleid tot een discussie over ‘smaken’.

“De hele discussie over de architectuur van het Kapitein 
Gilsonplein… Als burgemeester neem ik dat nogal 

persoonlijk op. Je kan de reacties ook niet voorspellen, 
het ontwerp was gekeurd, gewikt en gewogen door promi-
nente architecten - een jury met de Vlaams Bouwmeester, 

Paul Robbrecht,…  Wat kan je meer doen?” (André 
Peeters, burgemeester)
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Conclusie 

Het procesverloop van ‘Aarschot op sporen’  kan tot op 
heden succesvol worden genoemd. De belangrijkste 
succesfactoren zijn:

• een efficient projectteam met centraal een goed 
lopende lokale tandem - politiek én ambtenarij -  en 
een beperkte kern van stakeholders (Stad, Provincie, 
NMBS) die elkaar inhoudelijk en op menselijk vlak 
vinden en lang genoeg betrokken en geëngageerd 
bleven in het proces;

• een soepel project met goed gedoseerde, op zichzelf 
staande en haalbare deelprojecten,… dat stapsgewijs 
kan worden gerealiseerd; dit maakt dat er altijd wel 
een succes(je) te tonen is;

• het voortraject - Hertogenmolens op de Demer  - en de 
daar opgebouwde knowhow bij de stad;

• projectsubsidie van stedenbeleid en de EFRO subsidie 
voor de bouw van de brug;

• een aantal projectgronden in eigendom van de 
stakeholders of verworven door een partij met 
vastgoedexpertise en voldoende gemandateerd om 
grondposities in te nemen, in casu Interleuven;

Volgende leerpunten werden genoemd:

• het duurt meestal lang om binnen de verschillende 
geledingen de overheid - Vlaamse agentschappen 
en administraties, NMBS,… om zekerheid te krijgen 
over budgetten en investeringen en deze vervolgens 
vast te houden; er is veel vraag naar een werkwijze 
om budgetten ‘vast te leggen’ en te ‘garanderen’; 
iedereen vermeldt de onzekerheid over budgetten 
en investeringen als de belangrijkste verklaring voor 
de  lange looptijd - het stop-and-go verloop - van veel 
processen van stadsvernieuwing;

• (Vlaamse) subsidies worden door alle partijen als 
noodzakelijk ervaren, maar de procedure om deze te 
bekomen is vaak loodzwaar en houdt meestal geen 
rekening met het specifieke - vaak reeds gelopen - 
projectproces en de bereikte resultaten; het al dan 
niet bekomen van subsidies wordt zo vaak een bijko-
mende factor van onzekerheid in plaats van een hulp; 

• Vlaanderen en Vlaamse stakeholders moeten een 
grotere rol opnemen, in de ontwikkelingen van stati-
onsomgevingen kan een partij als De Lijn niet aan de 
kant blijven, ongeacht de fase waarin het project zich 
bevindt; 

• Vlaanderen dient ook de interne coördinatie tussen 
de verschillende vlaamse stakeholders beter te 
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verzorgen, misschien kan een  aanpak zoals bij de 
brownfieldconvenanten hiervoor model staan.

• In de grotere steden kunnen de stadsontwikkelings-
bedrijven taken van projectcoördinatie opnemen; dit 
is niet altijd het geval in kleinere steden  - laat staan 
kleinere halteplaatsen van de trein; bijkomende regie-
capaciteit - zoals de provincie in het geval van Aarschot 
verstrekt heeft -  is hier dan ook meer dan welkom; 

• Hetzelfde geldt voor expertise en capaciteit op het 
vlak van PPS, vastgoed, grondregie; in grote steden 
zit deze bij de publieke ontwikkelingsbedrijven, op 
minder stedelijke locaties is het een weerkerende 
vraag om deze expertise te kunnen aanspreken. 

“Dat de Stad Aarschot uit dit initiële initiatief zoveel reali-
satie heeft kunnen puren is een gunstige combinatie van 
toeval, planning en organisatie. Die eerste factor - toeval 
- wou dat we beroep hebben kunnen doen op een aantal 
gedreven externe experten - voormalige afdelingshoofd 

monumentenzorg Edgard Goedleven, Paul Robbrecht,… 
Dat we dit konden combineren met onze lokale expertise 
en de ondersteuning van de provincie, sluit het plaatje af. 
Vandaag stelt in elk geval niemand meer in vraag dat de 

Stad Aarschot in staat is om ambitieuze projecten te reali-
seren.” (André Peeters, burgemeester)
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5.2.4. PROJECTKRONIEK: ROESELARE ‘CENTRAAL’

DOELSTELLING

SCOPE

STAKEHOLDERS

LEGAL

INSTRUMENTEN 

FINANCIERING 

‘SOCIAL’

PROCEDURES

&

PPS

&

ROESELARE ‘CENTRAAL’

Intentieovereenkomst

+NMBS Holding (eigenaar)
(+Euro Immo Star, + De Lijn, + Vlaams gewest)

- stationsgebouw
- busstation (bijkomende perrons)
- pendelparking (450)
- �etsenparking
- centrumplein

- Verkeersknoop
- Stedelijke integratie Centrum-Krottegem
- Centrumontwikkeling rond de stationsknoop
- Valorisatie gronden 

- Haalbaarheidsstudie

+ De Lijn
+ Infrabel
+ Eurostation

+ Team stedenbeleid

- Masterplan

Stuurgroep

Gemeenteraad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021               
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De projectkroniek van Roeselare centraal is samengesteld 
onder meer op basis van volgende interviews met bevoor-
rechte getuigen.

Luc Martens en Henk Kindt:  Luc Martens is voormalig 
burgemeester van Roeselare en Henk Kindt is vandaag 
schepen van Financiën. Beide hebben het project tijdens 
de vorige legislaturen getrokken

Bart Termont: Bart Termont coördineert – in opdracht van 
Eurostation – het project voor de ontwikkeling van de stati-
onsomgeving. Hij leidt daarnaast het bouwproject voor de 
renovatie van het station zelf en de bouw van de onder-
grondse parking. 

Hij is van bij de start bij het project betrokken.

Hugo Deruytter: Hugo Deruytter heeft de externe 
communicatie rond het project van de stationsomgeving 
beheerd. Hij is sinds 2009 betrokken, vlak na het tot stand 
komen van de masterplannen en voor de uitvoering van de 
verschillende deelprojecten

Tijdsverloop: 

initiatie- en verkenningsfase 

1,5 jaar van midden 2004 tot begin 2006

onderzoeksfase: 

2 jaar van midden 2006 tot eind 2008 met uitlopers tot 
midden 2014 onder de vorm van het Masterplan Noorde-
lijke Stationsomgeving

planuitwerkingsfase: 

9 jaar en lopende van eind 2008 (goedkeuring masterplan 
door de stuurgroep) en lopende tot heden 

uitvoeringsfase: 

15 jaar (overlappend ) van begin 2009 (opstart onteigening) 
en lopende (vermoedelijk tot einde 2024 (kantoorgebouw 
op de pendelparking?)

Van bij de start van het stadsproject tot het vermoedelijke 
einde overspant het proces een tijdsduur van wellicht meer 
dan 20 jaar.

Uiteraard zijn er een aantal tussentijdse milestones:

• april 2014 oplevering ondergrondse parking;

• juli 2014 oplevering busstation;

• mei 2017 en maart 2018; oplevering station (in delen) 
met enkele maanden daaropvolgend het stationsplein

Enkel deze laatste milestone - bereikt na een proces-
verloop van meer dan 10 jaar - werd ervaren als een zeer 
duidelijke ‘proof of concept’.

Vandaag wijzen alle geïnterviewden deze lange duur aan 
als het voornaamste - negatieve -  proceskenmerk. Het 
station is vandaag nog een werf en de private projectont-
wikkelingen dienen nog te starten. Dit maakt dat tot de dag 
van vandaag de positieve aspecten van de ontwikkeling 
pas mondjesmaat duidelijk worden. Zo is de herinrichting 
van het stationsplein op de kop van de Ooststraat een 
groot succes. Vandaag compenseert dit de negatieve 
aspecten van het project nog onvoldoende. Zo blijven de 
aanpassingen in de mobiliteitsstructuur - ‘de knip’ - gecon-
testeerd en een voorwerp van debat.  

Verschillende factoren werken de lange looptijd in de hand: 

• (te) ambitieuze aanzet van de (master)plannen, die 
bovendien een paar keer hernomen worden;

•  veel partijen betrokken, besluitvorming op niveau van 
de 

• zeer moeilijk om gedurende een lange periode de 
neuzen in dezelfde richting te houden 

• stakeholders zijn niet altijd bekend met / geïnteres-
seerd in de lokale context; 

• minder direct betrokken overheden en stakeholders 
houden vast aan ‘hun’ bureaucratische logica en gaan 
niet mee in de projectmodus.

 “Roeselare is een scholierenstad. Sommige scholieren 
hebben gedurende hun hele carrière op de middelbare 
school de stationsomgeving - waar ze de bus of trein 

namen - gekend als een werf.” (Luc Martens)

Doelstell ingen & Scope

De directe aanleiding voor de ontwikkeling van de stati-
onsomgeving Roeselare lag in 2004. De verkeerssituatie 
rond het station was dermate dichtgeslibd dat deze woog 
op de leefbaarheid van de aangrenzende stationswijk, 
met de belangrijke winkelstraat Ooststraat - en Krottegem, 
de wijk aan de oostelijke kant van de sporenbundel. De 
Stad voerde zelf een verkeerskundige studie uit en betrok 
in een vroeg stadium de lokale verantwoordelijke van 
NMBS Holding. Vanuit de eerste overleg vonden de stad 
Roeselare en NMBS Holding elkaar relatief snel rond een 
aantal doelstellingen.

Het hielp in dit stadium dat er op dat moment korte lijnen 
bestonden tussen de politieke verantwoordelijke en de 
verantwoordelijken van NMBS Holding én dat NMBS 
Holding in de ruime stationsomgeving enige eigenaar was 
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van het overgrote deel van de projectgronden. Dit laatste 
was een residu van een project uit de jaren ’70, waarbij de 
hele doortocht van het spoor door Roeselare op hoogte - 
berm + viaduct - werd gebracht.

De doelstellingen, zoals die in het verschillende documenten 
werden geformuleerd en in de interviews, waren in de eerste 
plaats doelstellingen op vlak van verkeersafwikkeling en  
stadsontwikkeling. De Stad Roeselare wou niet enkel de 
verkeersknoop rond het station ontwarren maar ook een 
verschuiving teweeg brengen in het stedelijk weefsel. Waar 
vandaag het zwaartepunt van Roeselare gesitueerd is rond 
de Grote Markt en de Ooststraat, wou men in de toekomst 
de kwaliteit van de stationsomgeving verbeteren en zo de 
brug maken naar de wijk Krottegem, een eerder achterge-
bleven wijk aan de oostkant van Roeselare. Men wou dit 
bereiken door in de stationsomgeving, naast het station en 
de horeca-cluster, ook een aantal nieuwe en dynamische 
functies in te planten. Er werd in een vroeg stadium ook 
reeds gedacht aan de inplanting van een stedelijk admini-
stratief centrum.

De NMBS-groep investeert in de stations als multimodaal 
knooppunt en investeerde hier in Roeselare concreet in de 
renovatie van het station, de perrons en de perrontoegang, 
fietsvoorzieningen en parkeervoorzieningen, die onder-
gronds werden gebracht. Op de achtergrond leefde van bij 
de start de doelstelling om een deel van de investering in 
het station - per slot van rekening een relatief klein station 
(ca. 3000 opstappers) - gedeeltelijk terug te verdienen 
door de vrijgekomen gronden te valoriseren en een ruim 
aandeel ‘concessies’ - verhuurbare commerciële ruimte -  
te voorzien in het stationsgebouw. 

De doelstelling van het project werden een tweede keer 
verruimd bij de opmaak van het strategisch masterplan. De 
blik werd verruimd om de hele spoorzone te omvatten en 
een nieuwe doelstelling werd ingebracht: het vergroenen 
van het stedelijk weefsel.

Stakeholders en samenwerking

Stad Roeselare nam initiatief. NMBS-holding is de grootste 
en quasi enige grondeigenaar. Beide partijen tekenden 
een intentieovereenkomst. Deze vernoemde ook Euro 
Immo Star (EIS, dochteronderneming van Eurostation), 
De Lijn en Het Vlaams Gewest (AROHM) als leden van 
een Stuurgroep. EIS krijgt de opdracht om een Haalbaar-
heidsstudie uit te werken. Infrabel vervoegde de groep van 
stakeholders omdat ook de perrons en de perrontoegang 
gemoderniseerd zal worden.

De stakeholders bundelden de besluitvorming in een 
Stuurgroep, de stad - in de personen van de burgemeester 
en de schepen voeren de procesregie en - op het moment 

dat omvangrijke deelprojecten duidelijk worden, treedt 
Eurostation (ES) op als projectmanager, projectleider en 
gedelegeerd bouwheer voor de deelprojecten. Ook voor 
het nieuwe stationsplein trad ES op als gedelegeerd 
bouwheer, stelde in die hoedanigheid de ontwerper en de 
aannemer aan en voerde het toezicht op de werken uit.

“Hogere overheden (Vlaanderen) of overheidsbedrijven 
(NMBS) kunnen dit soort projecten niet trekken, wegens 

te veel bureaucratie. Deze kunnen wel financieren (of 
middelen alloceren), inhoudelijk ondersteunen, facili-

teren,… maar de lokale overheid dient de regierol op te 
nemen.” (Bart Termont, Projectcoördinator ES)

Eens buiten de eigendom van NMBS holding werd 
getreden - de ABX-loods, nu TRAX, was reeds eigendom 
van de stad - nam de stad ook het projectmanagement en 
bouwheerschap waar.

Rond deze publieke stakeholders ontwikkelde zich een 
in hoofdzaak publiek project. Hoewel er een Stuurgroep 
was geïnstalleerd en hierin de belangrijkste ‘decision 
makers’ zetelen, verhinderde dit niet dat voor belangrijke 
budgettaire beslissingen teruggekoppeld moest worden 
met de raden van bestuur of andere bestuursorganen van 
de respectievelijke organisaties. De samenwerkingsover-
eenkomsten beschreven de budgetten en ramingen van 
de verschillende projectonderdelen maar dit vormde op 
zich geen garantie voor de beschikbaarheid hiervan. Het 
vastleggen van budgetten was en blijft de bevoegdheid 
van de verschillende organisaties. De stad Roeselare 
moest regelmatig tussenkomen en oorspronkelijke 
informele netwerken compenseerden op dit moment voor 
de zeer complexe besluitvorming binnen de stakeholders 
(De Lijn, NMBS,…) en tussen de stakeholders onderling.

“Informele netwerken liggen aan de basis van het 
project. Maar dit is ook een zwak punt. De voortgang en 
samenhang van het project is te veel afhankelijk van een 
paar mensen en de projectorganisatie wordt te weinig 

geformaliseerd.” (Luc Martens)

(Team) Stedenbeleid was een externe ‘stakeholder’ in dit 
proces die op vraag van de stad Roeselare betrokken 
wordt. De stad wou op deze wijze aanspraak maken op 
subsidiëring. Stedenbeleid maakte een mogelijke project-
subsidie (max. 2,4 mio) afhankelijk van een interventie 
van het regieteam en de opmaak van een nieuw strate-
gisch masterplan/ontwerpend onderzoek, waarvan ze de 
opmaak zelf financiereden. Het masterplan werd uitge-
tekend door een externe ontwerper, UAPS, en werd in het 
spanningsveld met de door EIS reeds ontwikkelde visie 
gebracht. Na een paar heen-en-weers werd 1 strategisch 
masterplan door de stuurgroep goedgekeurd.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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“De extra regiecapaciteit die op deze manier in het proces 
wordt ingebracht zorgt voor een beperkte vertraging maar 

een ruime verbreding van de blik.” (Luc Martens)

Private partners werden later in het procesverloop 
betrokken en hun betrokkenheid kwam tot stand na 
onderhandelingen en door middel van zakenrechtelijke 
overeenkomsten.  Euro Immo Star (nu Eurostation) verwierf 
aanvankelijk de rechten op de gronden van de foren-
zenparking. Op basis hiervan vroeg EIS een vergunning 
aan voor een grotendeels residentieel project op deze 
gronden. Na het bekomen van de vergunning werd het 
project - zakelijk recht + vergunning - verder doorverkocht 
aan een consortium van private projectontwikkelaars.

Instrumenten en procedures:

Toolbox:

• BPA Stationsbuurt 

• Geïntegreerde studie ‘haalbaarheid’ en ‘masterplan’ 
(ES)

• Conceptsubsidie Stadsvernieuwing

• Masterplan ‘Ontwerpend Onderzoek’ (UAPS)

• Masterplan Noordelijke Stationsomgeving (BUUR) 
(strategisch en operationeel?)

• Masterplan TRAX site (NERO)

• ProjectMER

• (Subsidie onteigening en sloop)

• Projectsubsidie Stadsvernieuwing

• Onteigening(sbesluit)?

• Verschillende aanvragen stedenbouwkundige vergun-
ningen 

• RUP Stationswijk

• Verkavelingsvergunning ontwikkeling op de forenzen-
parking?

• Stedenbouwkundige vergunning ontwikkeling op de 
forenzenparking.

Verschillende types masterplanning - ‘haalbaarheids-
studie’, ‘Ontwerpend onderzoek’, strategische en 
operationele masterplannen,… volgden elkaar in de ruime 
stationsomgeving  op. In de opstartfase divergeerde op 
die manier het proces en wordt “heen en weer” gewerkt 
tussen verschillende versies van haalbaarheidsstudies/
masterplannen (ES-UAPS en later BUUR). Dit werd bij de 
aanvang van de planfase door alle partijen ervaren als 

verrijkend voor het ontwikkelingsproces. De scope van 
het project verruimde en verrassende visies kwamen naar 
boven. 

Maar deze ‘divergerende fase’ mag niet te lang duren en 
had ook nadelen. In een periode van onzekerheid zetten 
alle stakeholders hun (financiële) engagementen ‘on hold’. 
Een ogenschijnlijk beperkte periode van ontwerpend 
onderzoek geeft op die manier een groter impact in 
termen van  tijdsverlies dan de uitvoering van de studie an 
sich. In het proces  van ‘Roeselare centraal is dit al gauw 
opgelopen tot een toename van de studietijd met een klein 
jaar. Bovendien houdt het bestaan van parallelle visies 
en inhoudelijke uitgangspunten een   gevaar van proce-
durefouten in. In Roeselare vertrokken het ontwerpend 
onderzoek, de haalbaarheidsstudies en de ProjectMER 
niet van 100% dezelfde varianten. Deze verschillende 
inhoudelijke uitgangspunten leidt op andere plaatsen 
gegarandeerd tot procedureslagen. Dit is ‘Roeselare 
Centraal’ gelukkig bespaard gebleven.

In het vergunningentraject valt op dat het project in een 
groot aantal vergunningsaanvragen wordt gesplitst, maar 
ook hier worden weinig ‘procedureslagen’ opgetekend. 

De ruimtelijk meest omvangrijke vergunningsaanvraag is 
deze voor de ontwikkeling op de forenzenparking, waar 
voor de volledige ontwikkeling - o.a. 110 woningen - een 
vergunning werd aangevraagd. In de vergunningspro-
cedure werd maar een beperkt aantal bezwaarschriften (5!) 
ingediend, maar deze werden weerlegd in de definitieve 
vergunning. Intern en externe adviezen n.a.v. deze vergun-
ningsaanvraag  waren allemaal (voorwaardelijk) gunstig 
en verwezen in veel gevallen naar de masterplannen 
(UAPS en BUUR) met de vermelding dat er niet afgeweken 
werd van hetgeen in die periode overlegd en getoond is 
geworden. Op dit moment kwam de meerwaarde van het 
voorbereidende proces -  conceptvorming én communi-
catie - duidelijk naar boven.

“Een nadeel van een redelijke informele projectorganisatie 
is dat veel aspecten ongeregeld blijven, in het begin werd 
er veel afgesproken in de stuurgroep maar naarmate de 

tijd vorderde, het project complexer werd en de oorspron-
kelijke stakeholders uit de projectorganisatie verdwenen, 
verdween ook een deel van de kennis. In een latere fase 

leidde dit tot conflicten en problemen in het beheer - 
bijvoorbeeld niet goed geregelde eigendomsituaties.” 

(Henk Kindt, Schepen Roeselare)
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Financieel,  PPS en vastgoed 

Net zoals in de stationsomgeving van Leuven werden de 
publieke middelen gepoold en onder beheer gebracht 
van een Stuurgroep. Eurostation trad op als gedelegeerd 
bouwheer van de respectievelijke overheden of publieke 
bedrijven. Niet toewijsbare en gemeenschappelijke kosten 
– waaronder de kosten van ES - werden verdeeld aan de 
hand van een verdeelsleutel.

Wanneer de projecten worden samengenomen, is er 
sprake van een investering van in totaal 90 miljoen euro 
waarvan 2/3 publiek. Hieronder worden de grootste 
projecten weergegeven, exclusief de Traxsite (4,1 miljoen 
bijdrage Stad) en de forenzen- en pendelparking (circa 37 
miljoen): 

De publieke middelen (NMBS, EIS, De Lijn, Infrabel en 
Stad Roeselare) werden in een financieel plan gegroe-
peerd, waaruit een verdeelsleutel werd afgeleid voor het 
delen van niet-toewijsbare en gemeenschappelijke kosten. 

Deze verdeelsleutel wordt gebruikt bij de verdeling van 
de kosten voor o.a. het projectmanagement, de opmaak 
van het ontwerp, de opmaak van de haalbaarheidsstudie, 
het signalisatiedossier. Ook voor de communicatie wordt 
volgens een vooropgestelde verdeelsleutel gewerkt. 

“De inbreng van de stad is vrij groot in vergelijking met 
andere projecten. Een genoemde reden hiervoor is dat de 

Stad vragende partij was met het oog op de ontwarring 
van de verkeersknoop. De stad gaat dus op zoek naar 

subsidies.” (Bart Termont, Eurostation

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases

De stad droeg de investering van de aanleg van de 
publieke ruimte en heeft hiervoor ook subsidie gekregen 
van het fonds stadsvernieuwing. 

Het project kreeg van EFRO (660.000 euro) en het stadsver-
nieuwingsfonds (2.200.000 euro) een subsidie toegekend.  
Voor de opmaak van een masterplan door UAPS werd 
ook een conceptsubsidie toegekend. Het heen- en-weer 
proces tussen de verschillende versies van het masterplan 
leidde tot een aangepast plan en een nieuwe samenwer-
kingsovereenkomst voor het ontwerp en de realisatie. 
Wegens de gewijzigde gegevens in de nieuwe plannen 
werden ook nieuwe afspraken gemaakt over de verdeling 
van de kosten.

De bijdrage van de NMBS-holding is - in verhouding 
met het belang van het station - opvallend groot in deze 
stationsontwikkeling. NMBS stelde van bij de aanvang 
als randvoorwaarde om een deel van de investering te 
kunnen terugverdienen. Een groot deel van de gronden 
rondom het station is immers in eigendom van de NMBS 
Holding. Het valoriseren van deze gronden werd als 
een mogelijke return gezien en de bouwmogelijkheden 
werden in de masterplannen en ruimtelijke uitvoerings-
plannen vastgelegd. Er werd ongeveer 20.000 m² Bruto 
Vloeroppervlakte voorzien op de vrijgekomen ‘forenzen-
parking’ en bovenop het parkeergebouw. Vermarkting van 
deze gronden loopt over Euro Immo Star, die de zakelijke 
rechten op de gronden in eerste instantie verwierf, 
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Cashflowmatig overzicht t/m 2014 – 2020

‘Social ’:

In de fase van initiatie en onderzoek werd weinig gecom-
municeerd over het project. Bij de aanvang werd door de 
stad Roeselare een enquête uitgevoerd, die peilde naar de 
verwachtingen en de behoeften van diverse actoren in de 
stationsomgeving. 

Het publieke debat werd pas in 2010 op een professi-
onele en gestructureerde wijze opgebouwd. EIS en Hugo 
Deruytter werken een communicatieplan uit en voerden 
dit plan uit. In deze periode ontwikkelde zich een intens 
maatschappelijk debat rond een aantal polemieken. 

 ‘Torens’

De ambitie van het project botste met de publieke 
perceptie n.a.v. de opmaak van het Masterplan. Langs het 
spoor worden op verschillende locaties hogere gebouwen 
(‘torens’) geprojecteerd. Na het maatschappelijk debat 
hierover werd deze ambitie afgezwakt, met een eerste 
vertraging in de besluitvorming als gevolg, in die mate 
zelfs dat er tot vandaag geen zicht is op ontwikkelingen 
bovenop het ondergrondse parkeergebouw. 

‘Terrassen’

De herinrichting van het centrumplein – op de kop van 
de Ooststraat – was het voorwerp van veel overleg en 
communicatie met de buurt. Vooral de horeca-uitbaters 
roerden zich en bekwamen belangrijke wijzigingen aan 
het ontwerp. Er werd een extra terraszone ingeplant, die 
door de ondernemers zelf werd ingericht met een uniform 
meubilair.

een stedenbouwkundige vergunning bekwam en deze 
vervolgens aan de meest biedende private ontwikkelaar 
doorverkoopt. Voor de forenzenparking is dit deel van de 
ontwikkeling achter de rug. Voor de ontwikkeling op de 
huidige ondergrondse parking is er nog geen zicht op een 
ontwikkelende partij. De stad Roeselare overweegt deze 
locatie als een van de mogelijkheden om hier een nieuw 
stadskantoor te vestigen.

Er werd ook een inschatting gemaakt van de potentiele 
return van de gebouwen. Zo financierde NMBS de bouw 
van een ondergrondse parking zelf met de verwachting 
een deel van de kosten uit de exploitatie terug te winnen. 
De parking fungeert niet alleen als stationsparking maar 
ook als centrumparking en parking voor de geplande 
ontwikkelingen in de omgeving. Er werd ook een overmaat 
aan ‘concessies’ (= ruimte voor kleinhandel) voorzien. De 
inplanting van de ‘concessies’ sluit aan bij de winkelstraat 
– de Ooststraat - en dit draagt ook bij tot de doelstelling 
om de brug te maken naar het stadsdeel ‘Krottegem’. Aan 
de voorzijde van het station wordt een kantoorverdieping 
gebouwd. Deze was oorspronkelijk voor NMBS-diensten 
voorzien maar is na een interne herstructurering niet meer 
nodig. Deze ruimte wordt vandaag op de markt gebracht.

Het succes van de operatie valt nog af te wachten. Er is nu 
een invulling door Panos en Relay, maar veel commerciële 
ruimten staan nog leeg en/of krijgen een andere invulling. Zo 
zal de politie een van deze ruimten huren (huurprijs: 60.518 
euro per jaar, bron: https://www.hln.be/regio/roeselare/
politie-verruilt-botermarkt-voor-nieuw-station~aa554018/).
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Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, zou ondersteuning 
en financiering bijvoorbeeld vanuit PMV daarnaast een 
grote meerwaarde geven. 

• De tussenkomst van het Vlaams Beleid kan op 
verschillende en strategische momenten interessant 
zijn, bijvoorbeeld:

• Wanneer de doelstelling van stadsverdichting 
rondom mobiliteitsknooppunten dreigt te verwa-
teren, bijvoorbeeld onder druk van de publieke 
opinie;

• Bij de wissels in de politieke samenstelling, bij 
wissels in het projectteam en bij de ambtenaren 
die het project adviseren en beoordelen;

• Bij het vormgeven van een realistische 
business-case en het vastleggen van budgetten 
en begrotingen.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases

‘Knip’

De herontwikkeling van de stationsomgeving ging gepaard 
met ingrijpende wijzigingen in de mobiliteitsstructuur. Een 
ingesleten sluiproute tussen het noorden en het zuiden van 
de stad – over de stationsomgeving – werd ‘geknipt’ voor 
autoverkeer. De stationsomgeving blijft goed bereikbaar 
en krijgt een grote parking, maar doorgaand verkeer 
werd onmogelijk gemaakt en over de stadsring geleid. Dit 
leidde tot actief en passief protest. Een verkeerscamera 
registreerde op 1 jaar tijd 700.000 euro aan verkeers-
boetes, 38 overtredingen per dag. Deze discussie smeult 
nog en tot vandaag wordt overwogen om de verbinding 
tussen de Julles Lagaelaan en de Beversesteenweg - over 
het nieuwe busstation - te herstellen.

Conclusie

In Roeselare ontvouwt zich een - naar model van 
Leuven - ‘klassiek’ stationsomgevingsproject. Dit wil in 
de eerste plaats zeggen dat een ambitieus, omvangrijk 
en grotendeels publiek project de kern van het verhaal 
vormt en dat de publieke stakeholders - NMBS-groep, 
Stad of gemeente, De Lijn - elkaar moeten vinden. Om 
het publieke project tot een goed einde te brengen zijn 
belangrijke middelen nodig, die in de diverse publieke 
begrotingen opgenomen moeten worden. Van bij de start 
wordt ingecalculeerd dat een deel van de investering kan 
terugverdiend worden door ontwikkelingen op en valori-
satie van de vrijgekomen gronden. De publieke investering 
gaat hier de mogelijke valorisatie vooraf en dit resulteert 
in een moeizaam en tijdrovend proces van publiek-pu-
blieke afstemming. Kortom, pas na een lange periode 
van planning en uitvoering worden de positieve effecten 
duidelijk.

Mee te nemen naar het Vlaamse beleid zijn:

• (nog) betere integratie van de interventie van het 
stadsvernieuwingsfonds in het procesverloop;

• Vlaamse actoren – in dit geval De Lijn – beter manda-
teren;

• Nood aan een expertisecentrum ‘stationsomgevingen’ 
en ‘vastgoed’ bij lokale overheden.

• Doordat overheden beoordeeld worden binnen 
hun eigen organisatie, heeft niemand het belang 
juridisch complexere structuren op te richten. In 
complexe situaties van grondregie, zou een coördi-
nator eventueel uitkomst kunnen bieden. De Vlaamse 
Overheid kan daarnaast ondersteunen als arbiter in 
deze situaties en/of met kennis en expertise vanuit 
bijvoorbeeld haar kenniscentra (PPS of Complexe 
Projecten). Met het oog op de uitvoering van het 
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DOELSTELLING

SCOPE

STAKEHOLDERS

LEGAL

INSTRUMENTEN 

FINANCIERING 

‘SOCIAL’

PROCEDURES

&

PPS

&

Sint-Niklaas
1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 20062000

Raamovereenkomst

+ Stad Sint-Niklaas (co-voorzitter)
+ NMBS (co-voorzitter)
+ De Lijn
+ Wilma Project Development
+ Leisure Development
+ Euro Immo Star (projectcoördinator)

Stuurgroep Masterplan CEPEZED

Gemeenteraad herziening BPA Spoor en Station

Ideeënwedstrijd stedenbouwkundig concept

winkelcomplex 
alternatief bioskoop
parkeren (600+)
fietsenstalling
centrumplein
nieuw busstation

wonen+
commerciële plint

kwaliteitsverhoging private ontwikkelingen
verdichting en concentratie
kernversterking winkelapparaat, tegengewicht voor het ‘Koopcentrum’ (nu: Waasland Shoppingcentrum); 

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 20202014

Lokale verkiezingen

Onteigening hoek Stationsplein
Vergunning en bouw Esplanade

€ 2,5 M projectsubsidie+ € 4M
Subsidie Vlaams Gewest € 1,3M

Vergunning en bouw Winkelcentrum

Vergunning en bouw Siniscoop + pendelparking

Stad Sint-Niklaas
Gemeenschapsonderwijs
“Slachthuis”
(De Lijn?)
Stedenbeleid

masterplan Noordelijke Stationsomgeving

RUP Noordelijke Stationsomgeving

Nieuw Master plan Noordelijke Stationsomgeving

Burgervoorstel Gemeenteraad
Lokale verkiezingen

Conceptsubsidie
€ 60 K

Lokale verkiezingen

€ 6,5 M

€ 20,5 M

Vergunning en bouw appartementen + plint

Vergunning, renovatie station  en bouw busstation

(€ 24M)

STUURGROEP

Overeenkomsten 
zakelijk rechten 

NMBS/private ontwikkelaars

(schatting: € 13,8 M)

Vergunning en bouw kruispunten

Koepelmodule 14 Vlaams Gewest € 1,1M

 

verdere verdichting stationsomgeving
meer groen / wijkgroen
reconversie leegstaande en onderbenutte (bedrijfs)terreinen

Vergunning en bouw BAU-HAUS

Bobijnhof - sociale woningen

5.2.5. PROJECTKRONIEK: SINT-NIKLAAS OP SPOREN



DOELSTELLING

SCOPE

STAKEHOLDERS

LEGAL

INSTRUMENTEN 

FINANCIERING 

‘SOCIAL’

PROCEDURES

&

PPS

&

Sint-Niklaas
1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 20062000

Raamovereenkomst

+ Stad Sint-Niklaas (co-voorzitter)
+ NMBS (co-voorzitter)
+ De Lijn
+ Wilma Project Development
+ Leisure Development
+ Euro Immo Star (projectcoördinator)

Stuurgroep Masterplan CEPEZED

Gemeenteraad herziening BPA Spoor en Station

Ideeënwedstrijd stedenbouwkundig concept

winkelcomplex 
alternatief bioskoop
parkeren (600+)
fietsenstalling
centrumplein
nieuw busstation

wonen+
commerciële plint

kwaliteitsverhoging private ontwikkelingen
verdichting en concentratie
kernversterking winkelapparaat, tegengewicht voor het ‘Koopcentrum’ (nu: Waasland Shoppingcentrum); 

2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 20202014

Lokale verkiezingen

Onteigening hoek Stationsplein
Vergunning en bouw Esplanade

€ 2,5 M projectsubsidie+ € 4M
Subsidie Vlaams Gewest € 1,3M

Vergunning en bouw Winkelcentrum

Vergunning en bouw Siniscoop + pendelparking

Stad Sint-Niklaas
Gemeenschapsonderwijs
“Slachthuis”
(De Lijn?)
Stedenbeleid

masterplan Noordelijke Stationsomgeving

RUP Noordelijke Stationsomgeving

Nieuw Master plan Noordelijke Stationsomgeving

Burgervoorstel Gemeenteraad
Lokale verkiezingen

Conceptsubsidie
€ 60 K

Lokale verkiezingen

€ 6,5 M

€ 20,5 M

Vergunning en bouw appartementen + plint

Vergunning, renovatie station  en bouw busstation

(€ 24M)

STUURGROEP

Overeenkomsten 
zakelijk rechten 

NMBS/private ontwikkelaars

(schatting: € 13,8 M)

Vergunning en bouw kruispunten

Koepelmodule 14 Vlaams Gewest € 1,1M

 

verdere verdichting stationsomgeving
meer groen / wijkgroen
reconversie leegstaande en onderbenutte (bedrijfs)terreinen

Vergunning en bouw BAU-HAUS

Bobijnhof - sociale woningen
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De projectkroniek is samengesteld onder meer op basis 
van interviews met bevoorrechte getuigen.

Stefaan Bauwens en Bart Van Lokeren

Stefaan Bauwens is vandaag diensthoofd van de dienst 
ruimtelijke ordening. Ten tijde van de ontwikkeling van de 
zuidelijke stationsomgeving trad hij op als projectcoördi-
nator aan de zijde van de stad.

Bart Van Lokeren is ruimtelijk planner en coördineert 
vandaag het proces om voor de noordelijke stationsom-
geving een masterplan op te stellen.

Guido Verbuyst

Guido Verbuyst was vanaf 2009 projectcoördinator in 
opdracht van Euro Immo Star. Hij heeft het project door de 
realisatie van de Esplanade in detail opgevolgd.

Het proces voor de ontwikkeling van de stationsomgeving 
Sint-Niklaas is – zeker voor het zuidelijke gedeelte – al 
een tijdje achter de rug. We hebben dit ook gevoeld in de 
zoektocht naar beschikbare informatie. Veel documenten 
zijn gearchiveerd en niet digitaal beschikbaar. Het is 
allemaal lang geleden.

Tijdsverloop: 

De kroniek van de stationsomgeving van Sint-Niklaas 
wordt hier gepresenteerd in twee fasen: Stationsomgeving 
Zuid en stationsomgeving Noord. Tussen deze twee fasen 
valt een luwte van 6 jaar. Dit is een periode waarbinnen de 
aandacht gedeeltelijk verschuift naar de rand van de stad, 
met onder meer de ontwikkeling van de Clementwijk. 

In de stationsomgeving zuid wordt nog vooruitgang 
geboekt onder de vorm van het herlocaliseren van de 
stadsfeestzaal naar een nieuw gebouw – het BAU-HAUS 
– en het herontwikkelen van de site met sociale woningen: 
het Bobijnhof. Deze worden in 2014 opgeleverd.

Stationsomgeving Zuid:

• initiatie- en verkenningsfase:  van midden 1998 tot 
midden 1999.

• Onderzoeksfase:  van begin 2000 tot eind 2000 

• planuitwerkingsfase: van begin 2001 tot eind 2001 

• uitvoeringsfase: van begin 2002 tot begin 2005  

Planning- en conceptvorming voor de noordzijde komt pas 
op gang op het moment dat in de loop van 2014 een van 
de eigenaars – het Gemeenschapsonderwijs - te kennen 
geeft zijn site te willen herontwikkelen. Het proces stokt 
vandaag in de onderzoeksfase die - na burgerinterventie 
in de gemeenteraad - vandaag hernomen moet worden.

Doelstell ingen & Scope

Zuid

De doelstelling van kernversterking en verdichting stond 
toen hoog op de beleidsagenda van Sint-Niklaas.  De 
Stationstraat is van oudsher de hoofdwinkelstraat van het 
verzorgingsgebied rond Sint-Niklaas maar stond toen en 
staat vandaag onder sterke druk van het ‘koopcentrum’, 
vandaag het Waasland Shopping Centrum. Destijds was 
het de strategie om de Stationsstraat te versterken door 
bijkomende, moderne winkelvloeroppervlakte aan te vullen 
en – uiteraard – parkeervoorzieningen. Zo probeerde 
men het tij voor de Stationstraat te keren. Wilma Project 
Development speelde in op deze behoefte.

Dezelfde motivatie deed zich voor bij de stopzetting van 
het bioskoopcomplex op de Parklaan. Om deze functie niet 
te verliezen aan een perifere locatie werd een oplossing 
gezocht om een nieuw bioscoopcomplex in het centrum 
uit te bouwen. De stationsomgeving bood een oplossing.

De stad nam beide doelstellingen op en wou deze binnen 
een groter kader plaatsen. In de stationsomgeving stelden 
zich op middellange termijn nog andere opportuniteiten, 
zo zou de op het stationsplein gevestigde handelaar in 
bouwmaterialen (SVK) de activiteit  stopzetten. Er was dus 
nood aan een strategisch masterplan voor de zuidelijke 
stationsomgeving.

Concreet werd het volgende programma voorgesteld:

• Renovatie van het station;

• Fietsenstalling (400 pl.);

• Parkeergebouw (600 pl.);

• Bioskoopcomplex, met horeca en handel;

• Winkelcomplex met 4 entiteiten en parkings geïnte-
greerd;

• Appartementen, bovenop een commerciële plint;

• Een nieuwe verbindende publieke ruimte.

Het projectgebied wordt in eerste instantie beperkt tot de 
zuidelijke stationsomgeving. 

Noord

Ook voor de noordelijke stationsomgeving werden de 
doelstellingen in eerste instantie door externe stake-
holders geïnitieerd, waarna de stad der regie in handen 
neemt. De scholengemeenschap van het Gemeenschap-
sonderwijs wil haar site herontwikkelen, compacter en 
efficiënter bouwen en de vrijgekomen ruimte valoriseren 
en verdichten. (Een deel van) de kost van de nieuwbouw 
zou op die manier gerecupereerd worden.
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Stakeholders en samenwerking

Zuid

Bij de aanvang van de legislatuur in oktober 2000 - zat 
de projectstructuur grotendeels in elkaar. Er was een 
voortraject gelopen onder het vorige stadsbestuur. NMBS 
had als grondeigenaar overeenkomsten met twee private 
ontwikkelaars Wilma Project Development (WPD) en 
Leisure Development Sint-Niklaas (LD) en WPD had reeds 
eerste stappen gezet naar het stadsbestuur met voorstellen 
voor een project van winkelpanden. Waarschijnlijk betrof 
het hier overeenkomsten over zakelijke rechten (erfpacht, 
opstalrecht, opties,…)  maar over dit voortraject hebben 
wij weinig informatie terug gevonden.

Burgemeester Freddy Willockx nam het initiatief over en 
trok intensief het project. Hij hield daarbij de verschillende 
stakeholders bij elkaar en strak bij de timing. De stad 
Sint-Niklaas trad op als Piloot in het stationsproject en 
stelde Euro Immo Star (EIS,dochter NMBS) aan als project-
coördinator voor de uitvoering van de werken. Zo wordt de 
stedenbouwkundige wedstrijd georganiseerd door EIS, in 
overleg met Sint-Niklaas en de NMBS. De taken van de 
coördinator bestonden verder in het:

• Bijstaan van de Stuurgroep;

• Organiseren van de aanbestedingen;

• Opvolgen van de kosten van de werforganisatie en –
opvolging;

• Toezicht op de aanleg van de esplanade en uitvoering 
van de openbare werken voor de knooppunten en 
aansluitingen.

“De opstart van de projectwerking was echt pionieren. 
Ik hield bureau en vergaderingen eerst bij mij thuis en 
vervolgens in de Stadsfeestzaal – het grootste kantoor 
waarin ik ooit gewerkt heb. Vanuit het niets als het ware, 
begonnen we het project op te bouwen.” (Guido Verbuyst, 
Projectcoördinator EIS)

Alle partijen - ook de private - bundelden de besluit-
vorming in een stuurgroep en legden de krijtlijnen van de 
samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst 
(raamovereenkomst). NMBS, Stad Sint-Niklaas, De Lijn, 
EIS, WPD en NV Leisure development Sint-Niklaas zijn 
partijen in de overeenkomst. AWV werd ook uitgenodigd 
naar de stuurgroep.

Onderdeel van de ‘Raamovereenkomst voor de heraanleg 
van het stationsplein en –omgeving van Sint-Niklaas’, was 
bovenstaand plan met daarin de grenzen aangegeven 
van het project per deelnemende partij en de daaraan 
verbonden oppervlakten. Daarnaast was een raming van 
de totale kosten en verdeling van de gezamenlijke werken 
bijgevoegd. Onder andere op basis van deze oppervlakte-
verdeling is bepaald wat het aandeel is van de verschillende 
partijen in de kosten van de gezamenlijke infrastructuur en 
de coördinatie. 

Het aandeel van de NMBS is aangeduid in groen. De 
NMBS-fietsenstalling is binnen deze begrenzing gelegen, 
en is inbegrepen in de eigen investering van de NMBS. 

Het aandeel van De Lijn is aangeduid in oranje. De Lijn 
participeert niet in de ondergrondse leidingen en de 
openbare verlichting of pleinaankleding. 

Het aandeel van WPD is aangeduid in geel. Daarbij zijn 
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opgenomen de aansluiting vanaf de openbare wegenis 
naar de eigen voor het publiek toegankelijke parking en 
de in- en uitrit ervan, en ook van de laad- en loszones, de 
overige zone tussen in/uitrit van de parking en de tunnel, 
en de voetgangerszone rond het complex. 

Het aandeel van LD Sint-Niklaas is aangeduid in paars. 
Daarbij zijn opgenomen: de aansluiting vanaf de openbare 
wegenis naar de eigen voor het publiek toegankelijke 
parking en de in- en uitrit ervan, en evenzo de laad- en 
loszones, de overige zone tussen in/uitrit van de parking 
en de tunnel, en de voetgangerszone rond het complex. 

Het aandeel van de Stad is aangeduid in blauwe kleur. In 
haar aandeel vallen ook de voorzieningen in de onder-
grond, rioleringen en leidingen binnen de ganse esplanade 
en wat uitdrukkelijk bij De Lijn is uitgesloten.

De verschillende stakeholders namen op deze wijze een 
aandeel in de aanleg van de buitenruimte en de infra-
structuren en konden vervolgens elk min of meer op eigen 
terrein hun project realiseren:

• NMBS realiseerde renovatie van het station en de 
fietsenstalling;

• LD Sint-Niklaas realiseert het bioskoopcomplex (en 
het parkeergebouw?)

• WPD realiseert het winkelcentrum met de bijbeho-
rende parkings;

“Eigenlijk kan je de samenwerking in Sint-Niklaas 
beschouwen als een ‘Publiek Private Samenwerking avant-

la-lettre’. Er was nog geen of nauwelijks een wettelijke 
regeling hieromtrent en ze is dan ook met veel trial-and-

error tot stand gekomen.” (Stefaan Bauwens, Diensthoofd)

Noord

Ook in de noordelijke stationsomgeving komt de vraag 
aanvankelijk van stakeholders buiten de stad. De eigenaar 
van de slachthuissite en het gemeenschapsonderwijs 
willen hun site herontwikkelen. 

De stad Sint-Niklaas trekt het initiatief naar zich toe, vraagt 
en bekomt een conceptsubiside voor de opmaak van een 
masterplan.

MAAT ontwerpers gaat aan de slag en loopt – ook met 
buurtbewoners – een traject dat leidt tot de opmaak van 
een masterplan.

Dit masterplan wordt geamendeerd door de eigenaars 
– wegens onvoldoende densiteit -  en op basis van de 
geamendeerde versie wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
opgemaakt.

Instrumenten en procedures:

Toolbox:

• Aanvraag stedenbouwkundig Attest Winkelcentrum 
(Haverhals-Heylen, niet terug gevonden) 

• Masterplan (CEPEZED);

• Herziening BPA Spoor en Station;

• Onteigeningsprocedure 2 hoekpanden;

• Stedenbouwkundige vergunningen;

Het ontwikkelingsproces wordt formeel getriggerd door de 
aanvraag voor het bekomen van een stedenbouwkundig 
attest voor de bouw van het winkelcomplex + parking, 
naar een plan van architectenbureau Haverhals-Heylen. 
WPD dient deze aanvraag in. De stad Sint-Niklaas wil dit 
deel van het project kaderen binnen een groter geheel en 
stuurt aan op een alomvattend masterplan voor de zuide-
lijke stationsomgeving.

EIS organiseert een ontwerpwedstrijd en vijftal ontwerp-
teams kandideerden voor de opdracht, die door de jury 
wordt toegewezen aan CEPEZED. Zij kregen de opdracht 
om een masterplan op te maken, dat vervolgens door de 
stakeholders werd gerealiseerd.

Het Masterplan stelde een wijziging aan de historische 
pleinstructuur van het stationsplein voor. Een kant van het 
plein werd open gebroken om de veel ruimere esplanade 
te maken. 

Een herziening van het bestaande BPA Spoor en Stations 
was hiervoor noodzakelijk. 

Om de twee panden te kunnen aankopen wordt een ontei-
geningsprocedure gevoerd door de Stad Sint-Niklaas.

De verdere ontwikkeling van de verschillende deelpro-
jecten wordt in verschillende vergunningsaanvragen door 
de stakeholders  afzonderlijk ingediend. Door het gelopen 
voortraject kunnen de verschillende vergunningen vlot 
afgehandeld worden.

“(…) het Wilma project (werd) ervaren als een (te) lichte 
functie voor deze prominente plek in het stedelijk weefsel. 

Zoals voor andere stationslocaties ontstond het inzicht 
dat voor een dergelijke complexe situatie enkel een 

kwalitatieve oplossing uit de bus zou komen wanneer 
alle betrokken partijen gelijktijdig de problemen zouden 
benaderen en dat men hiervoor ook beroep moet doen 
op talentvolle ontwerpers. Juist de bereidheid van de 

diverse partners om gemeenschappelijk te werken aan 
een project van stadsherwaardering is ongetwijfeld de 
belangrijkste verwezenlijking.”  (Marc Dubois, Jurylid 

ontwerpwedstrijd)
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Financieel

“Het financieel plan maakte een onderscheid tussen 
gezamenlijk kosten en deelprojectkosten. De gezamen-

lijke kosten – vooral investeringen in het openbaar domein 
- werden volgens verdeelsleutel gedragen door de stake-
holders. Verder droeg elke partij zijn eigen kosten op zijn 

terrein.”  (Stefaan Bauwens, diensthoofd)

De stakeholders investeren gezamenlijk in de publieke 
ruimte en de publiek infrastructuur. Ook de private partners 
dragen – zij het beperkt – bij tot deze kosten.

De grootste gemeenschappelijke investering was de 
heraanleg van het stationsplein en de stationsomgeving: 
de esplanade. De totale kosten hiervan waren geraamd 
op ongeveer 3,7 miljoen euro. De bijdrage van Stad 
Sint-Niklaas hieraan was ongeveer 2,1 miljoen, een ruime 
800.000 van NMBS, een kleine 550.000 van De Lijn en een 
ruime 120.000 van beide private partners. De verdeels-
leutel hiervoor werd gebaseerd op de grondoppervlakten 
in respectievelijke eigendom van de stakeholders.

De kosten voor de coördinatie en de stuurgroep is bepaald 
op een jaarlijks bedrag van ongeveer 300.000 euro, voor 
drie jaar. Deze zijn 40/40/20 verdeeld tussen respectievelijk 
Stad Sint-Niklaas, NMBS en De Lijn. 

Een totale investering van ongeveer 2,5 miljoen euro voor 
onteigening en afbraak wordt verdeeld volgens een 30/70 
verhouding tussen Stad en het Vlaams Gewest. Dus een 
bijdrage van ongeveer 750.000 euro door Stad Sint-Ni-
klaas en 1.750.000 euro door het Vlaams Gewest, onder 
de vorm van een subsidie.

De kosten van de investeringen in de kruispunten Vijfstraten 
en Driekoningen werden volgens dezelfde verhouding 
(60/40) gedragen tussen het Vlaams Gewest en Stad 
Sint-Niklaas. De totale investering bedroeg een ruime 
1,7 miljoen euro, waarvan dus ongeveer 700.000 voor 
rekening van Sint-Niklaas en 1,0 miljoen voor het Vlaams 
Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer). 

De NMBS renoveerde het station (3,3 mio euro) en bouwde 
de fietsenstalling, De Lijn investeerde in een busstation 
met perrons en volledige uitrusting.In de begroting van 
de heraanleg van het stationsplein en de –omgeving, 
staat alleen de aanleg van de fietsenstalling vermeld, ter 
waarde van 1,2 miljoen euro en volledig op rekening van 
NMBS. Van de andere kosten is geen detail bekend.Voor 
de inrichting van het busstation is een kleine 300.000 euro, 
gespendeerd door De Lijn, opgenomen in het financiële 
overzicht.

Wilma Project Development investeerde 6,5 miljoen euro 
in een het winkelcentrum. Leisure Development Sint-Ni-
klaas investeerde ongeveer 20,5 miljoen euro in een 

gebouw met commerciële bestemming, onder meer een 
bioscoopcomplex met acht zalen en eigen parking. Wat 
de parking betreft is het niet geheel duidelijk of LD Sint-Ni-
klaas hier optrad als bouwheer en wat de regeling met 
NMBS was voor de terbeschikkingstelling van de grond en 
de parkeerplaatsen.

De totale kostprijs van het project komt naar verluidt uit op 
60 miljoen euro. De publieke investering genereerde dus 
een aanzienlijk private investeringen. 

De bijdrage van de stad Sint-Niklaas in het gezamenlijke 
deel is met 4,6 miljoen euro relatief groot. Dit werd mogelijk 
gemaakt door verschillende subsidies:

• Grond- en pandenbeleid (groen): 1,3 miljoen euro

• Laureaat Stadsvernieuwingsfonds, het stations-
project werd geselecteerd as een van de projecten van het 
Stadsvernieuwingsfonds: 2,5 miljoen euro

• Daarnaast werd, in het kader van koepelmodule 
14, een deel van de ontsluiting (kruispunt Vijfstraten) 
gesubsidieerd door het Vlaams Gewest (bijna 1,1 miljoen 
EUR).
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‘Social ’:

Zuid

We hebben weinig informatie gevonden over de wijze 
waarop andere stake- en shareholders bij het project van 
de zuidelijke stationsomgeinvg betrokken werden. Er zijn 
inspanningen gedaan om de bevolking en de reizigers 
op een directe wijze te informeren door in één van de 
paviljoenen een expositie te brengen waarbij zowel de 
geschiedenis van deze site aan bod komt als het overzicht 
van de geplande ingrepen, maar gestructureerde acties 
op vlak van inspraak- en participatie hebben we niet terug-
gevonden, met uitzondering van het obligate ‘openbaar 
onderzoek’ in de procedure voor de herziening van het 
BPA.

Noord

Inspraak en een vorm van participatie was wel voorzien in 
het proces voor de opmaak van het Masterplan voor de 
noordelijke stationsomgeving. De inspraak werd evenwel 
als te beperkt ervaren en er verstreek te veel tijd – 2 jaar 
- tussen het inspraakmoment en de presentatie van de 
resultaten. Finaal werden een aantal inhoudelijke keuzes 
– densiteit, locatie van groenvoorzieningen,… door de 
buurtbewoners betwist en werd de procedure stopgezet.

Conclusies

Een van de proceskenmerken van het project is de korte 
doorlooptijd van het project Stationsomgeving Zuid: een 
zestal jaar is gezien de omvang van de investering en de 
schaal van het project zeer kort. In de interviews wordt 
gewezen op verschillende factoren:

• de ‘drive’ van burgemeester Willockx,

• het feit dat geen grote infrastructuren - tunnel onder 
het stationsplein was er al - nodig waren;

• private partijen zijn van bij de start betrokken;

• flexibele samenwerking onder de vorm van een 
samenwerkingsovereenkomst (PPS ‘avant la lettre’)

• lichte en heldere projectstructuur: 1 stuurgroep 
fungeert als ‘raad van bestuur’ van een projectorga-
nisatie;

• diverse subsidies - concept- en projectsubsidies 
stadsvernieuwing, grond en pandenbeleid, modules 
van de mobiliteitsconvenanten;

Deze notie van een korte doorlooptijd moet voor een stuk 
gerelativeerd worden. Voorafgaand aan de start in 2000 
was al een parcours gelopen, onder de vorige lokale legis-
latuur. Over deze periode hebben we weinig informatie 
gevonden, met name omtrent de procedure rond het tot 
stand komen van de samenwerking tussen NMBS en de 
private partijen Wilma Project Development en Leisure 
Development. Alle gronden waren in eigendom van NMBS, 
dus wellicht zal een vorm van zakelijk recht (eigendom, 
opstal, erfpacht,…) aan de basis liggen van de overeen-
komst tussen deze partijen. Hierover is weinig informatie 
terug te vinden. 

Een tweede interessant gegeven in de stationsom-
geving Sint-Niklaas is de parkeeroplossing. Ook hier 
vinden we weinig informatie. De gronden, die vandaag 
ingenomen worden door het cinema-complex en de 
parking, werden voor het jaar 2000 gebruikt als gelijk-
grondse stationsparking, dat is te zien op historische 
luchtbeelden. We kunnen aannemen dat de grond op dat 
moment eigendom is van NMBS. Op deze gronden wordt 
vervolgens het deelproject gerealiseerd en dit is ruimtelijk 
een zeer interessant gegeven. Een ruimte verslindende 
gelijkgrondse parking wordt vervangen door een parkeer-
gebouw en de vrijgekomen ruimte wordt gebruikt om een 
complementair programma – de parkings van een cinema-
complex worden vooral ’s avonds en tijdens weekends 
gebruikt – in te planten. Vandaag wordt de parking op 
de website van B-Parking aangegeven en wordt deze 
beheerd door B-Parking. Het ware interessant om hier ook 
de details van de businesscase te kennen: wie trad op 
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als bouwheer, wie huurt/verhuurt aan wie en tegen welke 
prijs,...

Veel commerciële ruimte in de stationsomgeving – vooral in 
de plint van het appartementsgebouw – kampt met struc-
turele leegstand. De ruimtes zijn zeer groot en er is vaak 
geen (!) logistieke toegang, andere dan de voordeur. Dit zijn 
conceptuele fouten waarvan de consequenties  - moeilijke 
verhuurbaarheid en dus leegstand – voorspelbaar waren. 
We vinden geen verklaringen voor deze fouten, noch of dit 
consequenties heeft gehad voor de ontwikkelaars. 

“Dat een deel van de commerciële ruimte niet zou werken 
was van bij de aanvang duidelijk. Winkelruimten met een 
omvang zoals voorzien in de plint van de appartements-

gebouwen langs de esplanade, hebben een goede 
logistieke toegang nodig. Er is nog gezocht naar een 

oplossing hiervoor, maar die is niet gevonden. Waarom 
er dan toch nog zoveel winkelruimte gebouwd is? Men 
ging toen uit van studies die op een nijpend tekort aan 

winkeloppervlakte wezen. Men had misschien wat teveel 
vertrouwen dat de ruimtes zouden gevuld geraken.” 

(Guido Verbuyst, projectcoördinator EIS)

De discussie over verdichting, over densiteit van het 
bestaande woonweefsel, over groenvoorzieningen, over 
mobiliteit,… wordt in alle stationsomgevingen met verschil-
lende intensiteit gevoerd, maar de argumenten zijn gekend 
en zijn ook voor een stuk voorspelbaar. 

Het is in elk geval niet meer voldoende om argumenten 
van verdichting rond openbaar vervoersknooppunten aan 
te voeren als enige argument om die door te duwen bij 
de omwonenden. Het is ook niet gewoon ‘eigenbelang’. 
Het is de opgave om individuele doelstellingen (status quo 
bewoners), maatschappelijke en financiële doelstellingen 
te verenigen in een haalbaar en gedragen plan.

Voor wat betreft de communicatie met buurtbewoners 
moet daarom de aanpak en de argumentatie ook genuan-
ceerder en meer stapsgewijs verlopen:

• Het belang van deze locaties als knooppunten en 
preferentiële locaties voor verdichting dient duidelijker 
onderbouwd te worden, de slogan moet inhoudelijk en 
beleidsmatig verder ingevuld worden;

• Er moet voldoende geanticipeerd worden op de – al 
dan niet vermeende - negatieve effecten – mobiliteit, 
wind, schaduw, allerlei vormen van overlast,… 

• De positieve effecten moeten benadrukt worden 

• Communicatie en inspraak moet consequent, staps-
gewijs en respectvol georganiseerd worden, of niet.

• Er moet vermeden worden dat partijen zich ‘ingraven’, 
door voldoende te investeren in onderhandelingsca-
paciteit.



Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport

142

5.3 AANDACHTSPUNTEN UIT 

DE PROCESANALYSE 4 CASES

Vanuit de 4 projectkronieken kwamen de volgende 
aandachtspunten naar voor. We bespreken ze hier per 
thema dat in de procesanalyse werd behandeld. De 
globale conclusies en de lessen voor het ruimtelijk beleid 
die daaruit volgen, zijn dadelijk in het laatste hoofdstuk 
‘Lessen voor het ruimtelijk beleid’ verwerkt.

5.3.1 TIJDSVERLOOP

Projecten voor de reconversie van stationsomgeving – 
groot of klein – duren minstens 20 jaar, of meer en kennen 
een ‘stop-en-go’ verloop. De ‘stop’ periodes doen zich 
voor bij iedere belangrijke fase-overgang in het proces-
verloop, maar vooral de overgang van onderzoeksfase 
naar planuitwerking en de overgang van planuitwerking- 
naar uitvoeringsfase zijn – uiteraard omwille van de 
oplopende budgetten - gevoelige overgangen.

Dergelijke duur maakt de nood aan een adequaat lange 
termijn kader des te meer dringend. Een dergelijk kader 
bestaat niet enkel uit een lange termijn visie en een robuust 
masterplan maar – misschien des te belangrijker – ook uit 
een solide projectorganisatie. Vele geïnterviewde partijen 
benadrukken het Masterplan als het sleuteldocument in dit 
spanningsveld maar benadrukken even eens de noodzaak 
dat dit wordt opgevat als een strategisch document dat 
flexibele interpretaties toelaat en zelfs stimuleert. 

Bovendien maakt de lange duur het ook noodzakelijk om 
het project van bij de start gefaseerd en gestructureerd 
op te zetten en een fasering in te bouwen met duidelijke 
tussentijdse resultaten.

De lange duur maakt ook dat alle relevante stakeholders 
van bij de start bij het project moeten betrokken worden. 
De intensiteit van de betrokkenheid kan per partij wisselen, 
maar het is nooit een goed idee om een stakeholder aan 
de kant te hebben staan.

Deze doorlooptijd impliceert ook dat er rekening gehouden 
moet worden met verschuivingen in de vastgoedmarkt. 
Wat in jaar 1 een ‘hot’ ruimtelijk programma is, is dit in jaar 
20 mogelijks niet meer. Veel stationsomgevingen kampen 
met dit gegeven. Een steeds terugkerende vraag is dan 
ook, het inbouwen van know-how over deze vastgoedcycli 
in de gebiedsontwikkeling bij de actoren die de visie over 
wenselijk programma opbouwen en degene die hierrond 
zaken vastleggen (in RUP’s, overeenkomsten,...).

5.3.2. DOELSTELLINGEN, ‘SCOPE’ EN 
PROGRAMMA

In vele stationsprojecten komen doelstellingen van stads-
ontwikkeling op de voorgrond. Daar is uiteraard niets 
verkeerd mee, stationsomgevingen zijn in vele stede-
lijke gebieden belangrijk genoeg. Maar de meer gerichte 
doelstellingen van knooppuntontwikkeling zoals mobili-
teitsverknoping maar ook verdichting en verweving van 
ruimtelijke programma’s, blijven hierdoor soms op de 
achtergrond. Er is nood aan een ruimer kader op dit vlak, 
aan een betere omschrijving van de doelstellingen van 
knooppuntontwikkeling en een vertaling van deze doelstel-
lingen naar aanbevelingen en operationele parameters.

Stationsomgevingen bestaan meestal uit een omvangrijk 
publiek project, dat wordt gevolgd door verschillende 
private projecten. Echt geïntegreerde publiek-private 
projecten komen minder voor en de complexe wetgeving 
hierrond maakt dat private partijen steeds later - te laat - in 
het ontwikkelingsproces betrokken geraken. 

Een vaak gehoorde kritiek op de opbouw van de projecten 
is dat de ‘harde’ programma’s (infrastructuur, parkeren, 
kantoren) meer aandacht krijgen dan de ‘zachte’ 
programma’s – groen, publieke ruimte, gemeenschaps-
voorzieningen,… Naast een ongelijke verdeling van 
aandacht houdt de fasering ervan geen gelijke tred: de 
zachte programma’s worden later geprogrammeerd.

In vele stationsprojecten werd de groei van de fiets- en 
openbaarvervoersmobiliteit onderschat. Dit resulteerde 
in te kleine ruimte voor fietsenbergingen, krap bemeten 
perrons en onvoldoende wachtruimte. Ruimte inbouwen 
voor groei en flexibiliteit wordt door de geïnterviewde 
stakeholders aangegeven als de aan te houden strategie. 

De kansen voor handel en horeca worden daarentegen 
vaak overschat. Veel stationsomgevingen kampen met 
leegstaande handelsruimten. Enkel de perfect gelegen en 
gekozen handelszaken, pal op de belangrijkste voetgan-
gersstromen – werken goed. Dat gezegd zijnde: de 
oorzaak hiervan is niet altijd dat er absoluut geen marktpo-
tentieel is. Soms zijn er ook andere redenen aan te duiden 
zoals een slecht gekozen mix – bijvoorbeeld horeca en 
wonen – of zelfs loutere praktische omstandigheden zoals 
het ontbreken van een toeleveringsroute.

Vele geïnterviewde stakeholders geven aan dat de onder-
zoeksperimeter van het stationsomgevingsproject beter 
wat te ruim wordt afgebakend dan te krap. Door in te 
zoomen, te faseren en deelprojecten te onderscheiden kan 
het project vervolgens hanteerbaar en haalbaar gemaakt 
worden.
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5.3.3. STAKEHOLDERS EN SAMEN-
WERKING

Alle geïnterviewde stakeholders situeren de regierol op het 
lokale beleidsniveau. Indien zich hier een solide machts-
basis presenteert, verhoogt dit de slaagskansen van het 
project aanzienlijk. De sleutelrol van de burgemeester komt 
in alle geselecteerde projecten boven. Indien er bovendien 
vanuit het lokale niveau een link naar het federale niveau 
kan gelegd worden, versterkt dit de lokale regie verder. 
De keerzijde hiervan is dat knooppuntontwikkeling als 
generieke Vlaamse doelstelling in zekere mate afhankelijk 
wordt van deze conditie. 

In alle onderzochte cases is de NMBS de grootste inves-
teerder en vaak ook de grootste grondeigenaar. De rol die 
de NMBS opneemt in het procesverloop wisselt wel. Soms 
neemt NMBS – in de vorm van dochterbedrijf Eurostation -  
de rol van proces- en/of projectcoördinator op. Soms gaan 
zij nog verder en nemen ze de rol op van gedelegeerd 
bouwheer in naam van verschillende publieke bouwheren, 
meestal de lokale overheid, Vlaams Gewest en De Lijn. Ook 
indien ze deze rollen niet opnemen, blijft NMBS in termen 
van investering vaak de belangrijkste stakeholder in het 
verhaal van de ontwikkeling van stationsomgevingen.

Aan de basis van elk project ligt een Samenwerkings-
overeenkomst (SWO). De publieke partijen – in één geval 
ook de private partijen – sluiten in een vroeg stadium een 
overeenkomst met een aantal afspraken:

• Omschrijving en scope van het project; 

• Verdeelsleutel(s) voor de toewijsbare kosten van 
deelprojecten;

• Verdeelsleutel(s) voor de niet-toewijsbare kosten, vaak 
opstartkosten, studiekosten en gemeenschappelijke 
projectonderdelen, publieke ruimte…;

• Structuur van de samenwerkings- en besluitvorming.

Vaak wordt in dergelijke SWO’s het nodige voorbehoud 
ingebouwd over de beschikbaarheid van budgetten, 
hetgeen ervoor zorgt dat ze de status van “gentle-
men’s agreement” niet overstijgen. Niettemin zijn deze 
overeenkomsten uiterst belangrijke instrumenten in de 
projectontwikkeling.

Het dagelijks reilen en zeilen van het project wordt beheerd 
door een - al dan niet formeel aangeduid – Projectteam,  
dat bestaat uit een ‘trekker’ (vaak de burgemeester), een 
projectcoördinator (die het project structureert en steeds 
concreter maakt) en vertegenwoordigers van – liefst alle 
– stakeholders. Zowat alle geïnterviewde stakeholders 
benadrukken dat de mate waarin dit team daadwerkelijk 
als team functioneert, het welslagen en de richting van het 

project bepaalt. 

In alle onderzochte gevallen is het de bedoeling om de 
besluitvorming over de projectonderdelen te ‘poolen’ in een 
Stuurgroep. Hoe goed dit lukt – of er met andere woorden 
niet of slechts beperkt teruggekoppeld moet worden met 
de bestuursorganen van de stakeholders - bepaalt een 
stuk het welslagen én de richting van het procesverloop. 
Het is dus uitermate belangrijk om – als stakeholder – met 
gemandateerde vertegenwoordigers aanwezig te zijn in 
deze stuurgroepen.

De formule van gedelegeerd bouwheerschap wordt 
in de meeste gevallen gehanteerd. Hetzij de lokale 
overheid, hetzij Eurostation nemen de rol van bouwheer 
op, in naam van andere publieke overheden. Gezien de 
complexiteit van de projecten lijkt dit de enige mogelijke 
formule. Maar anderzijds komt dit door de tendens van 
overheden en publieke bedrijven die zich terugplooien op 
hun ‘core-business’ meer en meer onder druk. Alle geïnter-
viewde stakeholders benadrukken dat hier mogelijk een 
taak ligt voor de hogere, c.q. Vlaamse overheid, om onder 
de vorm van knowhow en ontwikkelingscapaciteit de lokale 
overheid te ondersteunen om deze rol op te nemen.

5.3.4. INSTRUMENTEN EN PROCEDURES

Gezien de vraagstelling sterk gericht was op de invalshoek 
‘Vlaams  niveau’, was de verwachting bij de start van de 
interviews dat nogal wat stakeholders uitspraken zouden 
doen over het afstemmen van instrumenten en procedures. 
Dit was niet het geval. Procedures worden ingecalcu-
leerd en er is weinig gevraagd naar verdere integratie en 
afstemming van de instrumenten en procedures.

Dat gezegd zijnde was er ook weinig feedback over de 
procedures en wettelijk voorziene instrumenten. Ze staan 
vaak los van het concrete projectproces, zowel inhoudelijk 
als op vlak van timing. De verantwoordelijke ambtenaren 
worden niet op het juiste moment in het proces betrokken, 
kennen daardoor de nuances van het procesverloop en 
de argumentatie niet. Hierdoor bekijken zij het proces 
vanuit een eenzijdig standpunt en/of zijn niet meer op de 
hoogte door personeelswissels en de lange projectduur. 
Dit houdt in dat de wettelijke instrumenten en procedures 
in de eigenlijke procesgang weinig meerwaarde hebben. 
In een enkel geval waar er wel een vroege betrokkenheid 
is, zien we dat er soms ‘slimme’ combinaties worden 
gemaakt, tussen wettelijke instrumenten en procedures en 
de  behoeften van het project.

Alle geïnterviewde stakeholders zeggen dat de – minder 
geregelde - fase van masterplanning en haalbaarheidson-
derzoek inhoudelijk en procesmatig veel zinvoller is dan 
de wettelijke instrumenten en procedures samen. In deze 
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fase en bij de opmaak van dit document worden de funda-
menten van het project en het procesverloop gelegd. In 
de enkele gevallen dat er een goede betrokkenheid is van 
de vergunning verlenende overheid, zien we in de analyse 
van de processen merkelijk kortere doorlooptijden van de 
wettelijke procedures en minder vertraging door bezwaren 
en bezwaarprocedures.

5.3.5. FINANCIERING, VASTGOED EN PPS

Inleiding

De totale investering van publieke en private ‘ontwikke-
laars’ in projecten van stationsomgevingen bedragen 
tientallen miljoenen euro. Per onderzochte case varieert het 
gerealiseerde programma en de bijhorende verhouding in 
de totale financiële bijdrage. De bijdrage van de NMBS is 
in elke case substantieel geweest. Dit mede omwille van 
het feit dat de grondposities van de NMBS in elk van de 
cases substantieel was, waarbij ook dochter Eurostation 
in sommige gevallen instond voor de ontwikkeling. 
Daarnaast was er ook telkens de investering in het station 
en een aantal hieraan verbonden functies en infrastruc-
turen (toegang tot station, tunnel, retail in station,...). De 
investeringen van de steden zelf, met daarbij investeringen 
van betrokken Agentschappen van de Vlaamse Overheid 
en in sommige projecten ook Vlaamse projectsubsidies, 
maken dat projecten van stationsomgevingen aanzienlijke 
publieke investeringen zijn. In deze sectie is daarom onder-
zocht hoe deze middelen gezamenlijk worden ingezet en 
hoe en volgens welke financiële en vastgoedafspraken 
samengewerkt is met de private sector. 

Niet-commercialiseerbare kosten

Binnen een transformatieproject van een stationsomgeving 
worden heel wat kosten gemaakt waar geen exploitatie-in-
komsten tegenover staan. Voorbeelden zijn de aanleg van 
publiek domein, ontsluiting, infrastructuur van stations-
gebouwen en ander publiek vastgoed,… De rode draad 
doorheen alle interviews is dat de sleutel tot succes ligt 
in de combinatie van enerzijds kennis over de kosten, en 
anderzijds het verwerven en ‘dedicated’ vasthouden van 
voldoende financiële middelen voor het project. En dit 
door alle betrokken investerende partijen. Onzekerheid 
over kosten of budgetten, of budgetten die onvoldoende 
‘dedicated’ worden toegewezen,  kunnen sterk wegen 
op het project en leiden in sommige gevallen tot niet-uit-
voering van een deelproject. 

Een goed voorbeeld van een onzekere kost betreft 
de saneringskosten, die vaak als een ‘elephant in the 
room’ doorheen het hele traject worden meegedragen 
zonder oplossing. Ondanks grote voorinvesteringen, 
kan de saneringskost van een vervuilde site een project 

hypothekeren. Dit geldt bovendien niet alleen voor stati-
onsprojecten. De saneringskost is bijvoorbeeld de reden 
dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kop van 
Nieuwland in de stationsomgeving van Aarschot ‘on 
hold’ staat, ondanks verregaande voorinvesteringen en 
afspraken met publieke en private partners. Een inves-
tering in vooronderzoek naar de werkelijke saneringskost 
kan zich dan ook snel terugbetalen via een beter zicht op 
de haalbaarheid voor betrokken partners.

Niet-toewijsbare kosten

De totale investering van gemiddeld 60 miljoen euro 
(Leuven niet meegerekend), bestaat voor een relatief klein 
aandeel uit niet-toewijsbare kosten. Hieronder worden 
kosten verstaan die dienen voor een gezamenlijke reali-
satie en dus niet één op één toewijsbaar zijn aan een van 
de stakeholders. Veelal zijn dit de opstartkosten, de studie-
kosten, kosten voor projectcoördinatie en de aanleg van 
elementen van de publieke ruimte, zoals een stationsplein, 
wegontsluiting of een voetgangerstunnel.. Deze kosten zijn 
essentieel en verplichten de verschillende stakeholders tot 
nauwe samenwerking en het maken van overeenkomsten. 
Het vinden van budgetten ter bekostiging, is één van de 
belangrijkste succesfactoren voor vlotte ontwikkeling. 

In een van de interviews is aangegeven dat elk stations-
project een onderdeel heeft dat geen enkele partij wil 
bekostigen. Bovendien werd opgemerkt dat in de huidige 
context, partijen meer budgettair beperkt zijn, en dat de 
personen die gemandateerd zijn om te onderhandelen 
ook veel meer verantwoording moeten afleggen. Dit maakt 
het vaak extra moeilijk om tot een compromis te komen 
over deze ‘moeilijke’ projectonderdelen. In de onderzochte 
stationsomgevingen werden verschillende verdeelsleutels 
gehanteerd voor de verdeling van de niet-toewijsbare 
kosten. Dit is gebeurd op basis van grondinbreng (Sint-Ni-
klaas), op basis van investeringskost (Roeselare), of op 
basis van gepercipieerde meerwaarde voor elke partij  
(Leuven). De bepaling van de juiste verdeelsleutel is 
echter geen exacte wetenschap, en gebeurt in de praktijk 
meer op basis van onderling vertrouwen en gezamenlijk 
perspectief. Er kwamen telkens oplossingen uit de bus 
na intensief overleg en onderhandelingen op het hoogste 
niveau. 

Subsidiëring is vaak noodzakelijk, zeker in de onder-
zoeksfase: vele van de onderzochte projecten doen 
ook beroep op de concept- en projectsubsidie uit het 
Stadsvernieuwingsfonds. Het belang van dergelijke subsi-
diekanalen kan nauwelijks onderschat worden en strekt 
tot voorbeeld voor de ontwikkeling van de stationsomge-
vingen. De (financiële) inspanningen vanuit Stedenbeleid 
om vooronderzoek te trekken en dossiers uit het slop te 
trekken worden algemeen positief onthaald. Een aantal 
geïnterviewde stakeholders waarschuwt wel voor een 
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aantal ongewenste effecten van een subsidiesysteem. Zo 
is de subsidiepot vaak beperkt en wordt de toekennings-
procedure bewust of onbewust verzwaard met elementen 
die het concrete procesverloop niet altijd ten goede 
komen. Soms verwordt de toekenning van subsidies 
tot een competitie, ofwel ‘beauty contest’. Dit terwijl de 
beste projecten, die veel uitstraling maar ook commer-
ciële meerwaarde genereren, en waar partijen al goed 
samenwerken, de subsidie misschien niet nodig hebben. 
Anderzijds mag het ook niet de bedoeling zijn om enkel 
moeilijke of slecht lopende projecten te subsidiëren. Op 
die manier zouden mogelijk minder interessante ontwik-
kelingen ondersteund worden, of zou mismanagement 
beloond kunnen worden. 

Impact van grondeigendom en onderhandelingen 

tussen stad, NMBS en ontwikkelaar

De verdeling van grondeigendom in de betreffende stati-
onsomgeving is een cruciale parameter in het al dan niet 
slagen van een project. Vooral versnipperd grondeigendom 
is problematisch. Meestal is de grootste grondeigenaar 
NMBS en pivoteert de inzet van gronden rond hen of hun 
vastgoeddochter Euro Immo Star (EIS), ter valorisering 
van hun terreinen. De rol van EIS en de manier waarop 
de grond werd gevaloriseerd, nam verschillende vormen 
aan: optreden als ontwikkelaar, valorisatie na het verkrijgen 
van een vergunning of na herbestemming van de gronden. 
Verkoop, dus, van de grond en/of ontwikkelingsrechten  
via zakenrechtelijke overeenkomsten aan private ontwik-
kelaars. 

In Leuven heeft NMBS begin jaren 2000 ook rechtstreeks 
verkocht aan publieke instanties (Stad en Provincie). In 
latere stationsprojecten deed NMBS dit niet langer, en 
verkocht zij enkel aan private partijen nadat een RUP was 
opgesteld waar ook NMBS mee akkoord ging (en dat 
dus voldoende grondwaarde genereerde voor NMBS). In 
het geval van grondeigendom van NMBS, werd het op te 
stellen RUP dan ook vaak het onderhandelingsinstrument 
tussen Stad en NMBS, waarbij NMBS in geval van een 
RUP met te weinig grondwaarde kon kiezen om de grond 
niet in te brengen voor de stationsontwikkeling. NMBS 
heeft in enkele gevallen zelfs eigen ontwerpers aangesteld 
om te onderzoeken welke functies en dichtheden haalbaar 
zijn op de eigen gronden, om hiermee te wegen op de 
opmaak van het RUP van de stad. In vele gevallen wordt 
ook onderhandeld overheen verschillende projectonder-
delen heen: er wordt dan akkoord gegaan met parkaanleg 
of lagere densiteit indien er op een ander deelproject een 
zeer commercieel programma ontwikkeld mag worden.

Het is mogelijk om in verkoopsovereenkomsten claw-back 
formules op te nemen. NMBS maakt daar tegenwoordig 
gebruik van. Als zij grond ter ontwikkeling verkopen aan een 
stad, kunnen zij met claw-back formules nog bijkomende 

inkomsten ontvangen als de stad na aankoop hogere 
dichtheden toelaat in de ontwikkeling. Dergelijke formules 
werden nog niet toegepast in de 4 onderzochte cases. De 
Stad kan ook benefit-sharing formules toepassen bij de 
ontwikkelaar. De stad kan een deel van de (meer)winsten uit 
verkoop afromen als verkoopsprijzen hoger lijken dan een 
afgesproken basisprijs. Dit werd onder andere toegepast 
in Aarschot (bouwproject Gilsonplein) en Leuven (Centrale 
Werkplaatsen). Aandachtspunt daarbij blijft de controle op 
de ruimtelijke kwaliteit: een onverantwoorde verdichting 
vormt immers een financiële win-win voor beide partijen.

Een ander belangrijk onderhandelingstraject bij stations-
ontwikkelingen is deze tussen de stad en de ontwikkelaar 
op vlak van stedenbouwkundige lasten. Indien bijvoor-
beeld aanleg van een deel van het publiek domein aan een 
ontwikkelaar wordt opgelegd, bijvoorbeeld om efficiëntie-
redenen, moet daar uiteraard een compensatie tegenover 
staan. Dergelijke deals, zowel tussen Stad en NMBS als 
tussen Stad en ontwikkelaar, worden steeds op het hoogste 
niveau gesloten. Hierbij worden publieke programma-on-
derdelen vaak als pasmunt gebruikt. Zo gebeurt het spijtig 
genoeg zeer vaak dat een publiek programmaonderdeel, 
zoals een park of fietsbrug, op het laatste moment wegvalt.

Het is duidelijk dat NMBS-groep de rol van opstalont-
wikkelaar vandaag niet meer opneemt. EIS bestaat ook 
niet meer en veel speciale projectvennootschappen zijn 
afgebouwd en/of gefusioneerd. Hoe dit in de toekomst 
zal verlopen is dus vandaag niet duidelijk. NMBS blijft wel 
met zijn afdeling ‘NMBS Stations’ sterk betrokken bij de 
ontwikkeling van de stations en stationsgebouwen zelf, 
inclusief primaire functies die een link hebben met de trein-
reizigers (retail in station, parkeren,…). NMBS blijft haar 
rol spelen in de exploitatie van de retailplint in de stations-
gangen zelf: daar blijft zij in meeste gevallen eigenaar van 
de retailpanden en geeft deze voor 8 jaar in concessie aan 
de hoogste bieder, die het op zijn beurt kan doorverhuren 
aan retailers. Wat betreft de uitbating van (ondergrondse) 
stationsparkings maakt NMBS altijd een afweging tussen 
uitbesteden ervan aan private exploitatanten, om efficiën-
tieredenen, of om het in eigen beheer houden ter garantie 
van het bedienen van de eigen treinreizigers.

Impact van exogene ontwikkelingen op lange termijn

Bij de aanstelling van een private ontwikkelaar, is er een 
afweging tussen het betonneren van voorschriften en 
het laten van flexibiliteit. Strikte voorschriften hebben als 
voordeel dat er niet telkens heronderhandeld moet worden 
gedurende uitvoering, en dat de gewenste elementen 
van maatschappelijke meerwaarde (publieke functies, 
groenzones,...) vastgelegd worden. Gegeven de markt-
veranderingen op de lange termijn en de doorlooptijd van 
ontwikkelingsprojecten tussen de 8 en de 10 jaar, dient 
toch overwogen te worden om voldoende flexibiliteit toe 
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te laten. Gedurende de langlopende stationsprojecten 
verandert het economisch klimaat en verandert de vraag 
naar verschillende types vastgoed (kantoren, retail, 
woningen en studentenkoten, ondergronds parkeren, 
…). Een goed stationsproject kan op deze veranderingen 
inspelen. Zonder flexibiliteit zal een ontwikkelaar ook 
hoge risicomarges doorrekenen, en een lagere grondprijs 
betalen. 

Het staat buiten discussie dat een sterk positief econo-
misch klimaat, zoals tijdens de stationstransformatie van 
Leuven begin jaren 2000 en ook de laatste jaren, een 
succesfactor is voor een stationsontwikkeling. De groei zet 
druk op vastgoedfuncties, maakt kwalitatieve verdichting 
mogelijk en maakt het opleggen van voorwaarden in 
PPS-overeenkomsten mogelijk. De mogelijkheid tot kwali-
tatieve verdichting verschilt dan ook sterk per stad: in 
knooppunten als Leuven is dit meer haalbaar en bovendien 
ook meer wenselijk dan in kleinere steden. Kwalitatieve 
verdichting gaat om dichtheden, stapelen, ondergronds 
parkeren, kwalitatieve plinten en ruimte voor kwalitatieve 
omgevingsaanleg. Er is vraagdruk op de gronden in de 
nabije omgeving van het station nodig om dit te kunnen 
realiseren. 

Andere factoren

Naast financiering, grondeigendom en Publiek-Private 
Samenwerking, zijn tal van andere factoren aan bod 
gekomen die de financiële haalbaarheid van transfor-
maties van stationsomgevingen beïnvloeden. Een ander 
aspect, dat ook in het leefbaarheidsonderzoek aan bod 
komt, is de invulling van de plint van residentiële en 
kantoorontwikkelingen met meerdere bouwlagen in stati-
onsomgevingen. Het belang van een retailplint is vaak 
hoger vanuit maatschappelijk oogpunt dan vanuit vastgoe-
deconomisch oogpunt. 

Verder zitten er ook in de parkeerfunctie in stationsom-
gevingen belangrijke overwegingen met implicaties op 
de mobiliteit van Vlaanderen. De aanleg van bijvoorbeeld 
een parkeergarage is een aanzienlijke bijkomende inves-
teringskost, met onzekerheid over de rendabiliteit van de 
exploitatie. De maatschappelijke meerwaarde van het 
niet langer voorzien van ondergronds parkeren moet dus 
gedragen worden. Meestal zal een ontwikkelaar deze kost 
doorrekenen in een verlaging van de grondprijs. Daarnaast 
is het niet geheel duidelijk of de aanleg van parkeer-
plaatsen, al dan niet ondergronds, wel wenselijk is voor het 
mobiliteitsbeleid. Enerzijds faciliteert het aanbieden van 
parkeercapaciteit in stationsomgevingen het treingebruik, 
anderzijds dient een groot aandeel van deze gebruikers 
incentives te krijgen om met een ander vervoersmiddel 
naar het station te komen dan de auto. Deze discussies 
laaien het sterkst op in typische pendelstations, zoals 
bijvoorbeeld Aarschot.

Alle geïnterviewde stakeholders geven aan dat er, vooral 
bij stationsontwikkelingen in kleinere steden, een grote 
nood is aan een bepaalde vastgoedexpertise. Dit is nodig 
omdat de toepassing van de Wetgeving Overheidsop-
drachten het betrekken van ‘echte’ private partijen naar 
achter duwt. Marktconsultaties zijn dan ook een essen-
tieel onderdeel van het proces, maar worden niet altijd op 
gepaste wijze georganiseerd. Even groot is de nood aan 
publieke ontwikkelcapaciteit – bijvoorbeeld het mandaat 
voor het onderhandelen over en verwerven van grondpo-
sities. 

5.3.6. ‘SOCIAL’

Dit onderdeel van het procesverloop is doorheen de 
onderzochte projecten het meest divers ingevuld. Er is niet 
onmiddellijk een patroon herkenbaar. Een paar van de – in 
de perceptie meest succesvolle - voorbeelden zijn zelfs tot 
stand gekomen zonder veel noemenswaardige inspraak. 
De geïnterviewde stakeholders geven aan dat communi-
catie en inspraak consequent, stapsgewijs en met in het 
achterhoofd de lange projectduur, respectvol en profes-
sioneel moeten gebeuren. Anders gebeuren ze beter niet. 
Schijninspraak - als bewoners het gevoel krijgen zelf een 
keuze te mogen maken waarbij achteraf blijkt dat de keuze 
al gemaakt was - kan zelfs nefast zijn voor het project-
verloop.

Daarnaast werd vaak opgemerkt dat buurtbewoners 
het snelst in het defensief trekken op vlak van mobiliteit 
in de buurt van hun eigen woning. Bewoners organi-
seren zich zeer snel als een ontwikkeling impact heeft op 
doorgaand verkeer of sluipverkeer in de eigen straat, de 
bereikbaarheid van de eigen woning of de mogelijkheid 
tot parkeren in de eigen straat. Elementen als functionele 
mix of ruimtelijke kwaliteit van het stationsgebouw en de 
stationsomgeving kunnen omwonenden wel interesseren, 
maar daarop zullen zij minder snel in het defensief trekken. 

Verder werd ook opgemerkt dat je participatietrajecten 
best beperkt tot functionele effecten. Discussies over 
architectuur komen vaak voor, maar zijn in de praktijk vaak 
discussies over smaken. Het is zeer moeilijk om in derge-
lijke discussies consensus te vinden.

Eén van de belangrijkste aandachtpunten op dit vlak is 
dat er moet geanticipeerd worden op effecten met recht-
streeks negatieve impact op de bewoners, bijvoorbeeld 
lang durende werfsituaties. De (korte termijn) nadelen van 
gebiedsontwikkelingen zijn veel dominanter aanwezig dan 
de lange termijn voordelen. Dit telkens opnieuw uitleggen 
vergt veel van een projectorganisatie en dient op alle vlak 
ondersteund te worden. Sommige stakeholders geven aan 
dat dit soms eerder onderhandelingscapaciteit vraagt dan 
communicatiedeskundigheid.
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5.4. RESULTATEN VAN HET 

BELEVINGSONDERZOEK IN 4 

CASES

Een belevingsonderzoek tracht de ervaringen van verschil-
lende gebruikers van de stationsomgeving in beeld te 
brengen.  Stationsomgevingen worden door een hoge 
complexiteit en door een groot aantal betrokken actoren 
voornamelijk top down vormgegeven. Uiteindelijk zal de 
eindgebruiker het succes bepalen. Die eindgebruiker is 
niet enkel de pendelaar zelf. Het gaat hier ook om zij die 
wonen en werken in de stationsbuurt. Dit belevingson-
derzoek brengt diverse  ervaringen en verhalen in beeld 
en tracht hiermee toekomstige knooppuntontwikkelingen 
te begeleiden in het creëren van aangename leefomge-
vingen voor iedereen. 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.4.1. METHODIEK BELEVINGSON-
DERZOEK 4 CASES

Het belevingsonderzoek wordt voor elke case aangevat 
met desktop-research van de verschillende cases waarbij 
wordt teruggeblikt op de verschillende transformaties die 
de stationsomgevingen hebben doorstaan. Extra aandacht 
gaat naar de meest recente ontwikkelingen die kaderen 
binnen het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Er wordt 
ook een terreinbezoek gepland voor een observatie van de 
omgeving. Zo wordt de plek beter begrepen zowel tijdens 
als na de pendeluren. 

Tijdens deze eerste twee stappen komen onderzoeks-
vragen naar boven die later zullen worden ingezet bij het 
interviewen van sleutelfiguren. 

Vervolgens wordt per case een basiskaart opgemaakt. 
Deze toont de stationsomgeving als een nolli-kaart waar de 
publieke en semi-publieke ruimte in beeld wordt gebracht 
wordt. Deze kaart zal een onderlegger vormen voor de 
belevingskaart die later wordt opgemaakt. Bovendien is de 
kaart een hulpmiddel om in een ruimtelijke dialoog te gaan 
met de verschillende sleutelfiguren in de volgende stap.

Om de belevingservaringen van de stationsomgeving 
in kaart te brengen worden verschillende sleutelfiguren 
geïnterviewd. Het gaat om figuren die een bijzondere 
relatie hebben met de stationsomgeving en/of voor een 
doelgroep kunnen spreken die een bepaalde relatie 

hebben tot de stationsbuurt. Dit zijn bijvoorbeeld jeugd-
werkers, gemeenschapswachten, vertegenwoordigers 
van horeca- en handelsverenigingen, buurtverenigingen, 
lokale politie, stedelijke diensten, mensen van fietspunt of 
pendelaars. Per stationsomgeving zijn een tien tot twintigtal 
sleutelfiguren geïnterviewd.  

De interviews werden verwerkt tot verhaallijnen en 
anekdotes die de belevingservaring van de stati-
onstransformatie vertellen. Door deze te projecteren op 
de basiskaart wordt de belevingskaart opgesteld die de 
beleving van de verschillende sleutelfiguren per case in 
kaart brengt. Sommige plekken eisen een belangrijke rol; 
op deze plekken zal verder worden ingezoomd.  

Deze belevingskaarten werden voorgesteld tijdens een 
workshop per case, waar alle sleutelfiguren zijn uitge-
nodigd. De verhaallijnen en anekdotes worden 1 voor 1 
overlopen en in groep besproken. Door het debat aan te 
gaan worden de verhaallijnen, gebaseerd op meningen 
beter genuanceerd. Zo komen we tot een beeld van de 
stationsomgeving dat breed gedragen wordt. De belevings-
kaarten werden herwerkt en zijn nu een afgewerkt product. 

Tot slot worden de verschillende belevingskaarten van de 
vier cases in verband gebracht. Verschillende thema’s die 
in verschillende cases aan bod komen worden onderling 
vergeleken. Uit deze vergelijkingen worden conclusies 
getrokken die toekomstige knooppuntontwikkelingen in 
Vlaanderen moeten helpen om de belevingswaarde te 
verhogen.

Leuven

Aarschot

Sint-Niklaas

Roeselare

Aarschot

Sint-Niklaas

Roeselare

Leuven

Leuven

Aarschot

Aarschot

Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Roeselare

Roeselare

2.
observatie 

+ 
scherpstellen 
onderzoeks-

vragen 

3.
opmaak 

basiskaart

5.
opmaak 

belevingskaart

4.
interviews 

sleutelfiguren

1.
desktop 
research

+ 
opstellen 

onderzoeksvragen

Leuven

6.
workshop

met sleutelfiguren

7.
vergelijkingen

4 cases
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5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases

Leuven, Aarschot, Roeselare en Sint-Niklaas werden 
gekozen voor de diepgaande analyse. Leuven is een 
interessante case omwille van een hoge complexiteit, hoge 
ambities en een nagenoeg afgewerkte voor- en achterzijde 
van het station. Omdat voor toekomstige knooppuntont-
wikkelingen vooral ‘kleinere’ treinstations in aanmerking 
zullen komen, is ook Aarschot een interessante case. In 
Roeselare was de transformatie tijdens het onderzoek bijna 
aan het einde en daarmee nog vers in het geheugen om 
ook het transformatieproces goed te kunnen evalueren.  
Sint-Niklaas is dan weer een interessante case omdat het 
een snelle ontwikkeling aan de stadszijde van het station 
kende. Plannen voor ontwikkeling van de achterkant 
botsten dan weer op protest bij de buurt en werden herop-
gestart.

 De vier cases werden afzonderlijk onderzocht. Ze worden 
gepresenteerd in de volgorde van het onderzoek dat 
is uitgevoerd. Leuven, waar we mee zijn gestart komt 
uitvoerig aanbod. Als meest complexe omgeving vereiste 
de case het meeste onderzoek en leverde het het hierbij 
ook de meeste bruikbare informatie aan. 

1. Leuven

2. Aarschot

3. Roeselare 

4. Sint-Niklaas
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5.4.2. BELEVINGSONDERZOEK LEUVEN
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LEUVEN

INTERVIEWS 

voorzitters Horeca en handelsverenigingen 
• Martelarenplein

• Bondgenotenlaan

• Diestestraat

handelaars Kessel-Lo 
• Key music 

• Tempur 

• Foodhub 

• Chef spoorwegpolitie 

• verschillende gemeenschapswachten 

• Sociaal werker gebiedsgerichte werking 

• Jeugdwerker stad Leuven

• Stedenbouwkundig ambtenaar

• Bewoner Pieter Nollekensstraat, Kessel-Lo

• Bewoner centrale werkplaatsen, vroeger 11 
novemberstraat, 

• Bewoner centrale werkplaatsen en 
medewerker dienst wonen stad Leuven)
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1

3

3

4
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6

BELEVINGSKAART 
STATIONSOMGEVING LEUVEN

Cafe

Snelle hap

restaurant, brasserie

hotel, hostel 

krantenzaak

koffiezaak

(minii) supermarkt

bakkerij

politie

park  

in werf

interimkantoor

LEGENDE
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Door beperkte zitbanken nemen 
mensen de trappen in op een 
belangrijke doorgangsplek 

slordig gestalde fietsen treffen 
we aan bij invalswegen die geen 

fietsparkings bevatten 

1. HET MARTELARENPLEIN

Een vernieuwd stedelijk centrumplein

Als 19de-eeuwse ontwikkeling werd het station aangelegd met stationsplein -nu Martelarenplein-. 
De Statiestraat -nu Bondgenotenlaan- maakte een rechte verbinding naar het stadhuis. Het 
stationsplein stond als transferium in om de stroom van de stad richting station te bundelen. Te 
voet, met de fiets of met de tram -later bus- ging men richting stationsgebouw, kocht men een 
ticket en ging men vervolgens naar het spoor of wachtte men in de hal of het stationsbuffet. Die 
eenduidige stroom is ondertussen veranderd. Het stationsgebouw is haar hoofdfunctie verloren. 
Langs de nieuwe stationstunnel kopen mensen een ticket en gaan rechtstreeks naar de sporen. 
Of men parkeert zijn fiets of verlaat het busstation en gaat rechtstreeks naar de sporen 
zonder het plein te passeren. De hele nabije stationsomgeving is een transferium geworden. Er 
heerst een georganiseerde chaos aan verkeersbewegingen. Voor de transformatie was het 
autogebruik hoger. Auto's passeerden het plein en veel ruimte rondom werd ingevuld door parking 
wat een negatief effect had op de beleving van het plein. Het stationsplein was beginjaren 90 
dan ook een rauwe buurt met volkse cafes, frituren, hotels. De statige 19de-eeuwse gevels 
huizen ondertussen brasseries, restaurants en meer chiquere hotels. De restaurants danken 
hun trouw clienteel aan de nieuwe kantoren. Volksere cafes en goedkopere eetzaken bevinden 
zich nog aan de randen van het plein. De heropleving van het plein maakt het Martelarenplein een 
stedelijk plein dat meer is dan het plein aan het station. 

De Diestestraat is een belangrijke 
winkelstraat in Leuven. Toch zijn de meer succesvolle 
zaken meer richting centrum te vinden. Door slordig 

gestalde fietsen, een slechte aansluiting met het station 
en vele handel- en eetzaken gericht op het station mist 

deze voorkant het karakter van een winkelstraat. 

voorzitter 
handelsvereniging 
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Door beperkte zitbanken nemen 
mensen de trappen in voor het 

stationsgebouw

De publieke ruimte is 
niet ingericht om een 

grote doorstroom van 
voetgangers uit de 
stationstunnel op te 

vangen

slordige fietsen 
gestald rond 
monument

Een ruime (warme) overdekte ruimte bij 
het stationsplein is een gemis. Scholieren 

uit naburige scholen eten vaak hun 
boterhammen in het KBC-portaal en 

laten hun vuil achter.

verzamelplek 
voor groepen 

zitbanken 
verdwiijnen tussen de 

terrassen  

Taxiis vormen een muur voor het 
stationsgebouw en belemmeren de 

toegang. Ook enkele bussen passeren er 
en lijken verdwaald. 

De blauwe steen geeft karakter 
aan het plein maar zorgt ervoor 

dat mensen uitglijden als het glad is

Het stationsgebouw kent enkele nieuwe invullingen. Het stationsbuffet 
heeft plaats geruimd voor een Starbucks en enkele kleinere zaken 

vullen mee het gebouw in. De mooie lokettenzaal en wachtzaal zijn rustig 
en worden onderbenut Enkele pendelaars werken er onhandig op hun 

laptops om de wachttijd nuttig in te vullen. 

De nieuwe gebouwen 
-het busstation en het KBC portaal- die het plein omringen 

doorbreken de uniformiteit van het plein. In contrast 
met de witte luifels van de statige panden willen de nieuwe 

zaken, voornamelijk een snelle hap of een keten, hun 
aanwezigheid duiden met schreeuwerige advertenties. 

Starbucks banaliseert door eigen huisstijl dan weer de 
karaktervolle stationsgevel.  

De restaurants en brasseries op het 
plein doen goede zaken. mede door de vele nieuwe 
kantoren die zich zijn komen vestigen. We hadden 

verwacht dat ook de winkels aan de kant van het station 
meer gegeerd zouden zijn. Toch blijven vandaag de meer 

populaire winkels, die aan de kant van het centrum

voorzitter 
horecavereniging 

voorzitter 
horecavereniging 
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2. DE STATIONSTUNNEL 
Bloeiende zaken, gehaaste pendelaars en veel automaten

De stationstunnel functioneerde vroeger enkel als een toegang tot de sporen. Vandaag werkt ze ook als een trage verbinding 
tussen Leuven en Kessel-Lo. Hiervoor is de verbinding verbreed en zijn er commerciele activiteiten als snackbars, koffie- en 
krantenkiosken aan toegevoegd. Door de grote passage doen deze zaken het commercieel zeer goed. 
De stationstunnel is de hoofdtoegang tot de sporen geworden. Wie via bus, te voet of via de fietsenstalling in Kessel-Lo naar de 
sporen wil zal hoog waarschijnlijk de tunnel nemen. Door ook te voorzien in ticketautomaten en het feit dat mensen tickets online 
bestellen heeft de tunnel de functie van het stationsgebouw grotendeels overgenomen. Het succes van de tunnel zorgt er voor 
dat hij tijdens de pendeluren zeer druk en ondergedimensioneerd is.. Conflicten kunnen dan ontstaan tussen gehaaste pendelaars, 
pendelaars die nog een aankoop doen en zij die de tunnel als doorsteek gebruiken. In contrast met het stationsgebouw oogt de 
tunnel afgeleefd, vuiil en wordt ze beperkt onderhouden. De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt versnipperd bij verschillende 
stakeholders. 

mensen staan stil voor 
het reisinfobord 

passanten 
naar
Kessel-Lo

pendelaars zijn ge-
haast waardoor vaak 
conflicten ontstaan

aanschuifrijen verstoren de 
doorstroom 
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3. NIEUWE ONTWIKKELINGEN STADSZIJDE  
Monofunctionele kantoorgebouwen: weinig beleving buiten de kantooruren

Bij de nieuwe ontwikkelingen wou men streven naar een hoge architecturale kwaliteit en een gemengd programma van woningen 
boven kantoren. In 2000 wou geen enkele ontwikkelaar zo'n gemengd programma bouwen. Bovendien boomde de kantoormarkt. Door 
tijdsgebrek en interesse van een grote speler (KBC) is de bal aan de zuidkant van het station snel aan het rollen gegaan. Het 
resultaat is een monofunctioneel kantoorprogramma met onderaan een parkeerfunctie voor fiets (station) en auto (kantoren). Het 
resultaat van de snelle ontwikkeling is een slecht functioneren van verschillende verkeerstromen en een weinig beleving 's avonds en in 
het weekend. 

Het afzetten van pendelaars 
op onvoorziene plaatsen houdt 

het busverkeer op

fietsers en automobilisten kruisen elkaar op weg naar de parking. Daardoor staan wagens 
in de wachtrij om de parkeergarage in te rijden  en houden het busverkeer op tijdens 

piekmomenten. 

 Vele werknemers van KBC hebben een (bedrijfs-) 
wagen en verkiezen ondanks de nabijheid van het 

treinstation voor de auto. 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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9

TOEGANG
SPOREN 

2

Mensen lopen blindelings van de bus 
naar de trein.. Verschillende toegan-
gen tot de sporen maken deze bewe-

gingen nog meer onvoorspelbaar 

Het 'muurke' is een strategische 
naschoolse hangplek

jongeren zien hun vrienden staan 
en stappen mogelijks af om bij te 

praten. Ze spelen, of houden wel eens 
schijngevechten. De beperkte ruimte 

creeert een gevaarlijke situatie wanneer 
constant bussen passeren Bussen komen van overal! Mensen 

zijn gehaast en lopen verschillende 
richtingen uit. Tegenwoordig ook 
vaak met koptelefoon of kijkend 

naar hun telefoon. 

4. HET BUSSTATION 

Conflict tussen  transfer - en verblijfs ruimte 

Vroeger passeerde de tram voor het station., stopte en was weer weg.. De tram verdween en steeds meer bussen kwamen erbij, 
waardoor meer perrons beslag legden op het plein.. Later werden enkele busperrons ten noorden van het station geplaatst. Voor 
de stationstransformatie werd hier een apart busstation voorzien.. Vandaag passeren er op een schooldag wel een 3000-tal  bussen 
in het station. De hele stationstransformatie heeft een nieuw busstation opgeleverd.. Een toename in gebruikers is merkbaar. Het 
busstation barst reeds nu al uit zijn voegen. 
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10

TOEGANG
SPOREN 

 1

WARME 
WACHTRUIMTE

De looplijnen werken 
maar matig. 

Mensen zijn gehaast en 
nemen liever de korste 

weg.

De overvolle perrons zorgen 
ervoor dat mensen ook ernaast 

wachten 

De perrons worden langs beide 
zijden gebruikt voor in- en uit te 
stappen.. Op drukke momeneten 
zijn ze vaak overladen. Door de 
luifel is het bovendien ook een 

hangplek bij regen.  

Er is geen visuele relatie met het Martelarenplein. 
Bovendien mist het plein zitbanken of overdekte 

ruimte. Zo kan het plein slechts beperkt dienen als 
wachtruimte voor busgebruikers 

9
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SPOREN 
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5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5. MARTELARENLAAN EN BENEDENPLEIN 
weinig beleving door beperkte activiteit

De Martelarenlaan is getransformeerd van een achterkant van het station naar een nieuwe toegang tot het station. Twee pleinen, 
waaronder het benedenplein, geven toegang tot het station en het centrum van Leuven. Errond is een grootschalig project gebouwd 
met voornamelijk residentiele torens en commerciele plinten. Door het beperkte succes van handel en horeca slaagt de achterkant niet in 
de ambitie een levendige voorkant te zijn. 

Handel en horeca hebben het moeilijk bij de Kop van Kessel-Lo. Op de Martelarenlaan en aan het benedenplein is er vaak leegstand 
en is er een snelle rotatie aan zaken. De nabijheid van het station is aanlokkelijk maar een zaak starten die goed draait lijkt niet 
evident. De panden zijn duur, groot en vaak niet geschikt voor een diverse economie. Achteraf gezien lijkt het dat de ontwikkelaar 
voornamelijk winst heeft gemaakt uit de bovengelegen appartementen, studentenkamers en hotels. De gelijkvloerse commerciele 
ontwikkeling baart ontwikkelaars weinig zorgen. Bovendiien heeft een oorspronkelijk groot project zoals een congresruimte of cinema 
het nooit gehaald.  Zo is de buurt hoofdzakelijk residentieel gebleven, blijven restaurants en cafes weg, en kennen handelszaken weinig 
passage. Handelszaken die het toch goed doen mikken op eens specifiek publiek dat stedelijk is, ecologisch leeft en/of geen auto bezit. 
Daarvan zijn een gespecialiseerde muziekzaak, een korte-ketenwinkel en interimkantoren het bewijs. Zaken die het moeilijker hebben 
zijn zaken die zich traditioneel op de auto richten. Hoewel de achterkant van het station goed bereikbaar is met de auto en er gratis 
kortparkeren geldt bestaat de perceptie dat het centrum van Leuven met de auto slecht bereikbaar is.

's Avonds na de pendeluren is er plots veel minder beweging langs het locomotievenpad en het benedenplein. Hoewel er weinig meldingen 
zijn van onwenselijke voorvallen en er een politiekantoor op het plein aanwezig is, blijft de achterkant door weinig beleving 's avonds 
een onaangename plek. De hoogbouw in combinatie met het desolate karakter 's avonds en 's nachts versterkt deze perceptie. Het 
locomotievenpad dat aansluit is omringd door struiken en achtertuinen. Hierdoor wordt het pad 's nachts soms gemeden.

De food hub kan op veel klanten 
rekenen uit Kessel Lo. Velen van hen 

leven en kopen ecologisch. 

De supermarkt moet het vooral 
hebben van kleine aankopen door 

pendelaars en scholieren. Kllanten die 
hun koffer vollladen komen hier niet

KEY MUSIC
rekent vooral op 

stedelijke klanten, die 
zowel met de fiets, 

openbaar vervoer als 
de auto komen 

Ondanks haar ruimtelijke kwaliteit 
slaagt het verzonken plein er niet een 
verblijfsplek te zijn. Tijdens de pen-

deluren is er uiteraard veel passage. Het 
autovrije plein heeft geen zitbanken

jeugdwerker
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buurtbewoner

6. KESSEL-LO
veranderende samenstelling van bevolking

Na de komst van het Leuvense station is Kessel-Lo uitgegroeid tot een voorstad. Vandaag telt de deelgemeente haast evenveel 
inwoners dan Leuven zelf. De centrale werkplaatsen zorgden destijds voor veel werkgelegenheid. Kessel-Lo werd een echte 
arbeidersbuurt met vele kleine arbeiderswoningen. Door de vele nieuwe ontwikkelingen bij de stationstransformatie (kop van Kessel-Lo, 
centrale werkplaatsen enz. ) is de samenstelling van de bevolking veranderd. Niet alleen in de nieuwe gebouwen. Doordat de huurmarkt is 
gestegen zijn ook armere gezinnen uit de wijk verdwenen. De nieuwe ontwikkelingen hebben een te beperkt aantal sociale woningen en 
door lange wachtlijsten zoeken gezinnen naar betaalbare woningen in omliggende gemeenten waar ook de wachtlijsten korter zijn.

De leefkwaliteit van Kessel-Lo is 
verhoogd. Vele nieuwe bewoners 

zijn jonge gezinnen.. Ze installeren 

leefbare straten  

Het Locomotievenpad in Kes-
sel-Lo, is omringd door struik-
en en achtertuinen. Hierdoor 
wordt het pad 's nachts soms 

gemeden 

De belangrijkste invalswegen 
zoals de Diestestraat zijn op 
piekmomenten zeer druk en 
auto's staan er vaak stil

De Kiss & ride voor het station 
wordt maar moeilijk gevonden, waardoor 
auto's vaak kort even op het voetpad 

gaan stil staan. 

De perceptie heerst dat private 
ontwikkelingen worden voorgetrokken 

op publieke. Een park en publieke voor-
zieningen zijn nog in aanbouw terwijl de 
torengebouwen er al een tijdje staan. 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.4.3. BELEVINGSONDERZOEK AARSCHOT
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AARSCHOT

INTERVIEWS 

• Pendelaar naar Leuven en geëngageerd burger

• leerkracht lager onderwijs in Aarschot

• Bewoner Stationsplein

• Eigenaar winkel in Fabrieksstraat

• Coördinator fietspunt

• Uitbater stationsbuffet

• Burgemeester Aarschot

• Projectleider stationsomgeving Aarschot

• Sociaal werker

• Jeugdwerker Arktos 

• Zone chef lokale politie 

• Vertegenwoordiger Voka Vlaams Brabant

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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15

2

3
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15

2

3

16

BELEVINGSKAART 
STATIONSOMGEVING AARSCHOT

Cafe

Snelle hap

restaurant, brasserie

hotel, hostel 

krantenzaak

koffiezaak

(minii) supermarkt

bakkerij

politie

park  

in werf

interimkantoor

LEGENDE

N

1

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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17

buurtbewoner

1. DE STADSZIJDE VAN HET STATION
Een enorme drukte na schooltijd

Het plein is zeer druk na school. Aarschot is een echte scholierenstad. Door een centrale ligging, goede bereikbaarheid en hoge diversiteit 
aan onderwijsprogramma's kent Aarschot meer scholieren dan steden van gelijkaardige grootte. Na school komen jongeren via de drie 
dwarse straten te voet naar het station. Het station is in vele gevallen de laatste halte alvorens de bussen de stad verlaten waardoor 
de bussen vaak bomvol aankomen. Toch blijven vele scholieren naar het station komen om af te spreken.. De piekmoment na school 
opvangen is een belangrijke uitdaging voor een een scholierenstad als Aarschot. Het stationsplein is haast volledig ingericht als busstation 
waardoor het niet echt werkt als een plein. Er kan niks georganiseerd worden . Jammer genoeg is de Lijn nooit aanwezig geweest in de 
ontwikkeling van het Stationsproject. De Lijn had reeds 10 jaar voor aanvang van het project het busstation heraangelegd. 

 

Op het stationsplien is er 
te weinig groen en te weinig 
bankjes. Het is niet ingericht 

als en verblijfsplek 

buurtbewoner

Aarschot is een echte 
autostad. De rijbaan langs 
het stationsplein is breed 
waardoor mensen veel te 

snel rijden 

Het publiek domein 
is niet ingericht om 

zwakke weggebruikers 
tot de fietsbrug te 

leiden  

pendelaar

De Anton Decroylaan is heraangelegd 
met het idee van een boulevard met bredere voetpaden. 

De bomen zullen nog hard moeten groeien om de allure 
van boulevard te krijgen en de investering moet verder 
doorgetrokken richting centrum. Dat geen fietspad is 

voorzien is een gemiste kans. 
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sociaal werker

jeugdwerker

Het charmante stationsbuffet had 
vroeger een echt buffet maar doet nu nog 
enkel dienst als een cafe. Het is nog steeds 
populair. Het stationsbuffet telt onder de 

klanten zowel pendelaars als buurtbewoners. 
Mensen die 's nachts hebben gewerkt, drinken 

nog een laatste voor te gaan slapen.

Bij regen is er niet meteen een deftige 
schuilplaats als jongeren op de bus wachten. 

Dan staat er vaak een muur van scholieren te 
wachten onder de kleine luifel bij de ingang.

Door chaos te laten heersen in de verschillende 
verkeersstromen rond het station wordt er 

misschien wel gezorgd dat weinig accidenten ge-
beuren. Scholieren ervaren het plein daardoor wel 

als een onaangename ruimte door het 
overweldigende verkeer.

Op het stationsplein en in de Fabrieksstraat zijn de 
goedkopere appartementen van Aarschot te vinden. 

Door de grote wachtlijsten voor sociale woningen 
zullen deze mensen uit Aarschot verdwijnen moest 

deze buurt opwaarderen.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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2. DE ACHTERKANT
grote parkeervlakte en bedrijvigheid 

Waar aan de voorkant de scholieren voor en na de schooluren de protagonisten zijn, nemen voor de achterkant de pendelaars de 
hoofdrol op zich. De ruimte die voorheen een chaotische parking was werd gestructureerd en kreeg er een breed fietspad bij. Het 
station van Aarschot kent een goede verbinding met Brussel en Antwerpen;. Door de toenemende congestie in beide steden is deze 
parking ,destijds reeds ruim gedimensioneerd, nu al te klein.. Dat de parking vandaag nog steeds gratis is, draagt hier ook tot bij. Een 
parking betalend maken in een kleine stad als Aarschot waar de auto domineert, is voor het bestuur lastig. 
 
De achterkant van het station werd verdiept. Zo sluit een nieuw plein, dat de parking ontsluit, aan op niveau van de spoortunnel. Een 
nieuw inkomgebouw doet mede dienst als een open fietsparking. Nieuwland, het bedrijventerrein aan de achterkant, zal een nieuwe kop 
krijgen van hoogwaardige bedrijvigheid. met een kwalitatieve front naar de parking toe. Hierop is het voorlopig wachten. Of er vraag 
is naar een grote hoeveelheid kantoorruimte kan men nog niet zeggen. Bedrijven zijn op zoek naar instapklare ruimtes en niet in een 
project dat nog vorm moet krijgen.

Door het open karakter van de stalling zijn er 
hier minder diefstallen dan aan de voorkant

De kleine boompjes slagen er niet in om de kille 
harde oppervlakte te doorbreken. De vele bomen 
uit het masterplan hebben het niet gehaald door 
het groote aantal gewenste parkings. Door het 
installeren van camerabewaking zijn nog meer 

bomen uit het plan gesneuveld.

KOP VAN 
NIEUWLAND

verdiepte 
toegang 
tot de 

spprwegtunnel

stedenbouwkundiig 
ambtenaar
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NIEUWLAND

KOP VAN NIEUWLAND
Gezinsondersteunende diensten zoals een 

bakker, een strijkdienst of een creche zouden 
interessante invullingen zijn die inspelen op het 

pendelverkeer.  

Na de pendeluren en in het weekend is de enorme parking grotendeels 
leeg. De parking zou in het weekend kunnen dienen als randparking 

maar deze kans wordt nog niet echt gegrepen. 

Na de pendeluren is er weinig passage aan de achterkant. 
Jongeren die liever uit het zicht willen blijven, komen dan hier 

graag rondhangen. 

De parking kan men opdelen en in het weekend of in de zomer bepaalde 
delen afsluiten voor mogelijke evenementen als concerten, feesten of 

(rommel) markten. 

KOP VAN 
NIEUWLAND

Een fietsenstalling vlakbij de sporen 
wordt als zeer positief ervaren

voka 
Vlaams-Brabant

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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De brug werd al snel gerealiseerd omdat het ook een nieuwe toegang tot de sporen moest vormen.  Door reeds vroeg in te zetten 
op de brug wordt geanticipeerd op een modal shift. De brug vormt een belangrijk knooppunt in een fietsnetwerk dat Aarschot met 
de vier windstreken verbindt. 
Hoewel er eerst - en nog steeds- veel scepsis heerste over het nut van de brug en het prijskaartje ervan is men in Aarschot 
steeds meer overtuigd van de meerwaarde. Het gebruik, vandaag nog beperkt, neemt steeds toe. De brug is een landmark die 
Aarschot een identiteit geeft langs de sporen. Naast het belang voor de fietsnetwerken en de toegang tot de sporen verbindt de 
brug beide zijden van de stad en haalt hiermee het Elzenhofpark uit haar isolement. Wandelaars, joggers en jongeren die hun hoofd 
willen leeg maken vinden zo hun weg naar Elzenhof.

3 DE FIETSBRUG
verbindt twee lang gescheiden stadsdelen 

 

In funcite van evenementen zijn de boorden van de 
fietshelling als natuurlijke tribunes afgewerkt. Tot hier 

toe wordt ook hier nog geen gebruik van gemaakt. 

Als deze verbinding richiting Nieuwland af is en de vele 
missing links in de fietsnelwegen weg-

genomen zijn zal de brug nog meer gebruikt worden  

ELZENHOFPARK
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De brug geeft ook toegang tot de perrons en wordt 
vooral gebruikt door pendelaars die nabij parkeren

Door te hangen rond het station tonenjongeren dat dit 
hun stad is. Zo wordt het bordes van de fietsbrug een ideale 

hangplek. Vanuit passerende treinen worden ze gezien. Er wordt 
gedeald en afval achtergelaten. Jongeren hebben daar boven-
dien een mooi overzicht als de politie het plein betreedt. Het 

samenscholen in grote groep zorgt ervoor dat sommige mensen 
liever de brug mijden

jeugdwerker

STATIONSPLEIN

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.4.4. BELEVINGSONDERZOEK ROESELARE
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ROESELARE

INTERVIEWS 

• Gemeenschapswacht

• Politiechef

• Projectleider van het stationsproject

• Voormalig burgemeester

• Schepen gebiedsgerichte werking en participatiebeleid

• Voorzitter en verschillende leden wijkvereniging Krottegemse ransels 

• Jeugdwerkers en jeugd Cameleon 

• Ambtenaar lokale economie

• Handelsvereniging centrum Roeselare

• Uitbater restaurant Humus

• Buurtbewoners en bezoekers horeca stationsplein

• Verantwoordelijke wijkwerking stad Roeselare

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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25 26

BELEVINGSKAART 
STATIONSOMGEVING ROESELARE

Cafe

Snelle hap

restaurant, brasserie

hotel, hostel 

krantenzaak

koffiezaak

(minii) supermarkt

bakkerij

politie

park  

in werf

interimkantoor

LEGENDE

N
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BELEVINGSKAART 
STATIONSOMGEVING ROESELARE

Cafe

Snelle hap

restaurant, brasserie

hotel, hostel 

krantenzaak

koffiezaak

(minii) supermarkt

bakkerij

politie

park  

in werf

interimkantoor

LEGENDE

N

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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HET STATION EN STATIONSSPLEIN

Door een beperkt aanbod aan spoorverbindingen heeft Roeselare steeds slechts een beperkt aantal pendelaars gekend. Vroeger was er een 
groter aandeel van pendelaars die met de auto tot Roeselare kwamen. Sinds de transformatie de autotoegankelijkheid heeft beperkt wijken veel 
pendelaars met de auto uit naar naburige stations. 
Een beperkt kantooraanbod zorgt ervoor dat vooral veel pendelaars het station zien als vertrekpunt. Als een scholierenstad kent Roeselare 
dan weer wel een groot aandeel scholieren die dagelijks aankomen via het trein- of busstation.

Na 9 jaar loopt het stationsproject bijna ten einde. Een nieuwe Ambiance brengt mensen terug naar het station die vroeger eerder iets zouden 
drinken op de markt. De voorkant herleeft en het stationsplein vormt nu een centrumplein in de stad. 

Het ontwerp van het stationsgebouw is van voor de crisis toen er nog een groot optimisme was in de retailmarkt. Het plan is nooit aangepast 
geweest. Vandaag staan we vlak voor oplevering en is er nog een zoektocht naar programma om de ruimtes ingevuld te krijgen. 

moeizamere opleving 
met grote rotatie van 

handelspanden: 

waar vroeger het bustation 
plaatsvond wordt nu 

kwalitatieve ruimte naast de 
spoorwegbrug gecreeerd. leegstaande grootschalige 

retail- en handels ruimtes op 
gelijkvloers en +1

Basketbalpleintje 
moet voor 

opleving onder de 
spoorwegbrug zorgen
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HET STATION EN STATIONSSPLEIN

Door een beperkt aanbod aan spoorverbindingen heeft Roeselare steeds slechts een beperkt aantal pendelaars gekend. Vroeger was er een 
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Na 9 jaar loopt het stationsproject bijna ten einde. Een nieuwe Ambiance brengt mensen terug naar het station die vroeger eerder iets zouden 
drinken op de markt. De voorkant herleeft en het stationsplein vormt nu een centrumplein in de stad. 

Het ontwerp van het stationsgebouw is van voor de crisis toen er nog een groot optimisme was in de retailmarkt. Het plan is nooit aangepast 
geweest. Vandaag staan we vlak voor oplevering en is er nog een zoektocht naar programma om de ruimtes ingevuld te krijgen. 

moeizamere opleving 
met grote rotatie van 

handelspanden: 

waar vroeger het bustation 
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spoorwegbrug gecreeerd. leegstaande grootschalige 

retail- en handels ruimtes op 
gelijkvloers en +1

Basketbalpleintje 
moet voor 
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spoorwegbrug zorgen
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De betonsteen is glad bij nat 
weer waardoor gehaaste mensen 

al snel vallen  

Zandbak met speeltuin is een 
succesvolle tijdelijke invulling die mensen 

van beide kanten van het station 
bijeenbrengt

Groot succes bij de horecazaken dankzij
groot zonnig terras en de aansluiting met 

de Ooststraat, de belangrijkse winkelstraat 
van Roeselare

project
leider

 Satelietterassen zijn een toegeving 
naar de horeca. Als mensen ze 
zichzelf ook een beetje auteur 

kunnen noemen: wordt het draagvlak 
vergroot

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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Bovenop de bestaande fietsparking was een 
nieuwe ontwikkeling met stadskantoor gepland.
De achterkant mist hierdoor nog steeds een 
grootschaligere functie die mensen vanuit het 

centrum voorbij de sporen trekken

Hier werd een hoogbouwproject gestart. De 
bouw werd echter stopgezet na aanhoudende 

kritiek op de impact van het gebouw. De 
parking en fietsparking zijn intussen wel in 

gebruik. De funderingen wachten ondertussen 
op een nieuw plan 

Deze inrit tot de ondergrondse 
parking is zeer moeilijk te vinden 
waardoor de parking nog slechts 

weinig gebruikt wordt

HET BUSSTATION

Het busstation ziet er reeds belabberd uit hoewel het slechts recent is aangelegd.. Door 
trillingen, intens gebruik of vandalisme gaat straatmeubilaiir stuk en wordt het maar traag 
hersteld door Nmbs of De Lijn. Zo verdwijnt het respect en wordt meer vandalisme 
aangemoedigd (broken window theorie).
Tijdelijke werfafsluitingen creeren tijdelijke donkere hoeken en zorgen voor een onveilige 
perceptie . De Lijn draagt bovendien mee bij aan de belabberde indruk door een aangekocht 
pand, voorzien voor een toekomstige rustplaats, leeg te laten staan.  
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Het jeugdhuis is bewust vlakbij het 
busstation geplaats. Het dient zo als 
veilige wacht- en ontmoetingsplek voor 

scholieren.

Overdag is er heel veel volk op en 
rond het plein.

's Nachts is het een open vlakte die 
snel onveilig aanvoeld.

Humus is 1 van de weinige etnische 
ondernemingen die een breed 

klantenbestand heeft. Als Irakese 
vluchteling kon de zaakvoerster 

goedkoop opstarten aan de achter-
kant van het station. Hier vind ze 

ook Halalslagers. 

Groepen verzamelen onder de brug. 
-mogelijk voor de regen- Jonge meisjes 
worden vaak aangesproken en nemen 

daarom soms liever een omweg

De dubbele knip: Van de 
Ardooisesteenweg naar het centrum 

of de Jules Lagealaan 
wordt moeilijk verteerd. Volgens 

buurtbewoners neemt het sluipverkeer 
toe. Volgens handelaren houdt het 
klanten tegen naar Roeselare te 

komen met de auto. 

in Sint hubrechtstraat zien we de 
heropleving van Krottegem. Met 

chiquere restaurants, tatooshop en 
cocktailbars toont de straat dat 

Krottegem op weg is een hippe buurt 
te worden 

Ik hou van de drukte van 
het Station. Vele mensen 

vinden het hier te druk maar 
ik kom van Bagdad. Daar is 

het vele drukker.

KROTTEGEM
de achterzijde 

Krottegem ontstaat in de 19de eeuw met het kanaal als trigger voor industriele ontwikkeling. Het was toen een gemengde wijk met zowel 
arbeiders als industrielen. Dit is af te lezen in de bebouwing waar arbeiderswoningen af en toe worden afgewisseld met herenhuizen. 
De treinviaduct die Krottegem scheidt van de rest van de stad wordt vaak gezien als het portaal tussen de goede en slechte kant van de 
stad. 
Het negatieve beeld wordt vooral gevormd door twee plekken: Ardooisesteenweg en het bustation. De Ardooisesteenweg is als winkelstraat 
op pensioen gegaan. Gepensioneerde winkeliers die boven hun panden woonden verlieten de straat. Na een periode van veel leegstand vonden 
nieuwkomers de weg naar de Ardooisesteenweg en de betaalbare oppervlaktes waardoor de aanvang van de straat gekenmerkt wordt door 
ethnische ondernemingen als halal-slagers, turkse bakkerijen, kebabzaken en kapperszaken. Het doel van de transformatie om Krottegem 
met de stad te verbinden is vandaag slechts zeer beperkt geslaagd. Inclusie heeft meer nodig ook verder dat het verbeteren van de 
infrastructuur rondom het station. Ook de aangrenzende straten vragen verbetering. Bovendien staat Roeselare voor de uitdaging om met de 
groeiende diversiteit te leren omgaan. Als weldra de laatste werfafsluitingen verdwijnen is het momentum aangebroken om hieraan te werken. 

In functie van het busstation 
werd een bouwblok weggehaald. 
De gevels die vandaag het plein 
kaderen hebben een beperkte 

kwaliteit.

zaakvoerster 
Humus

ambtenaar 
lokale 

economie

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.4.5. BELEVINGSONDERZOEK SINT-NIKLAAS
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SINT-NIKLAAS

INTERVIEWS 

• Straathoekwerker

• Jeugdwerker

• Ambtenaar ruimtelijke ordening 

• Ambtenaar handel 

• Ambtenaar horeca

• Schepen mobiliteit, economie en werk

• Lid van het Wijkcomité

• Fotograaf en geëngageerd burger

• Schrijver en fotograaf

• Eigenaar sociaal cultureel centrum 

• Coördinator fietspunt 

• Chef lokale politie 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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BELEVINGSKAART 
STATIONSOMGEVING SINT NIKLAAS

Cafe

Snelle hap

restaurant, brasserie

hotel, hostel 

krantenzaak

koffiezaak

(minii) supermarkt

bakkerij

politie

park  

in werf

interimkantoor

LEGENDE

N

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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Het stationsplein en esplanade 

De esplanade aan de voorkant werkt goed tijdens de voor- en naschoolse uren. Er is voldoende ruimte voor 
scholieren om te wachten en te hangen. De Nieuwbouw appartementen vormen 
een muur zoals aan de Belgische kust met voornamelijk gepensioneerde bewoners. De onderliggende winkelpanden 
zijn duur en kennen weinig diversiteit. Ze worden vooral ingenomen door interimkantoren. Na 18 u -wanneer de 
winkels en kantoren- sluiten wordt het stationsplein echter een grote desolate ruimte die vaak onveilig ervaren 
wordt. 

 

De nieuwe appartementen 
trekken een ouder, welgesteld publiek 
aan. Ze beschouwen hun stationsplein 

als hun residentiele omgeving. Ze storen 
zich aan rommelmarkt op zaterdag en 
als vereniging van eigenaars beletten 

ze levendige activiteiten zoals cafes of 
creches op het gelijkvloers

Het ontwerp van de fietsenstalling heeft de 
toename van fietsers onderschat maar het 
ontwerp laat geen uitbreiding toe. Door het 
open karakter kent het wel minder fietsdief-
stallen dan de stalling aan de  achterkant. 

De parkeerruimte op het dak van deze shopping 
wordt maar beperkt gebruikt. Het gebouw heeft 
een moeilijke inrit. Ook doordat de liften soms niet 
werken zoeken mensen gemakkelijkere alterna-
tieven. Bovendien is er gratis parkeerruimte aan 

de achterkant.

In het nieuwe ontwerp werd deze 
hoek in het bouwblok afgebouwd om 
een esplanade te realiseren die het 

hietorische stationsplein verbindt met 
de huideige locatie van het station 
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Het stationsplein en esplanade 

De esplanade aan de voorkant werkt goed tijdens de voor- en naschoolse uren. Er is voldoende ruimte voor 
scholieren om te wachten en te hangen. De Nieuwbouw appartementen vormen 
een muur zoals aan de Belgische kust met voornamelijk gepensioneerde bewoners. De onderliggende winkelpanden 
zijn duur en kennen weinig diversiteit. Ze worden vooral ingenomen door interimkantoren. Na 18 u -wanneer de 
winkels en kantoren- sluiten wordt het stationsplein echter een grote desolate ruimte die vaak onveilig ervaren 
wordt. 

 

De nieuwe appartementen 
trekken een ouder, welgesteld publiek 
aan. Ze beschouwen hun stationsplein 

als hun residentiele omgeving. Ze storen 
zich aan rommelmarkt op zaterdag en 
als vereniging van eigenaars beletten 

ze levendige activiteiten zoals cafes of 
creches op het gelijkvloers

Het ontwerp van de fietsenstalling heeft de 
toename van fietsers onderschat maar het 
ontwerp laat geen uitbreiding toe. Door het 
open karakter kent het wel minder fietsdief-
stallen dan de stalling aan de  achterkant. 

De parkeerruimte op het dak van deze shopping 
wordt maar beperkt gebruikt. Het gebouw heeft 
een moeilijke inrit. Ook doordat de liften soms niet 
werken zoeken mensen gemakkelijkere alterna-
tieven. Bovendien is er gratis parkeerruimte aan 

de achterkant.

In het nieuwe ontwerp werd deze 
hoek in het bouwblok afgebouwd om 
een esplanade te realiseren die het 

hietorische stationsplein verbindt met 
de huideige locatie van het station 

36

Een kleine vzw huurt hier 
al geruime tijd de kleinste 
ruimte. De andere grotere 

ruimtes zijn niet geschikt of 
niet te betalen voor vele or-
ganisaties en staan daardoor 

vaak leeg .

De cinema en de parking zijn privaat domein en 
zijn daardoor geen verantwoordelijkheid voor de 
politie. Er ontstaat hierdoor een grijze zone waar 

jongeren gretig gebruik van maken. 

De gallerij kent slechts weinig passage waardoor 
donkere winkelpanden leeg blijven 

Sint-Niklaas, ontwikkeling aan de stadszijde van het station

Bij de komst van het treinstation werd een stationsbuurt ontwikkeld met drie straten uit het centrum die uitgaven op het station met een 
echt stationsplein. Met het verplaatsen van het station in de jaren 70’ werd deze historische stedenbouwkundige opzet uit verband gebracht.  
Voor de jaren 70’ was Sint-Niklaas een bloeiende industriestad met veel textielfabrieken rond het station. Erna zal de industrie verdwijnen 
en volgt een moeilijke periode met verloedering rondom het station. Begin jaren 2000 starten de grote werven van Sint-Niklaas. Naast het 
station wordt ook de Grote Markt als het shoppingcentrum aangepakt. Die laatste, die enorm uitbreidde, zal een negatieve impact hebben op 
het winkelbestand en de beleving rondom het station. Centrum Sint-Niklaas is slechts dun bevolkt en wordt omringd door suburbane wijken en 
vele randgemeenten waardoor het voornamelijk een autogerichte stad is. Het centrum van de stad kent echter veel scholen en scholieren 
komen van over het hele Waasland via bus en trein, vaak passerend langs het station. De belangrijkste ingrepen van het nieuwe masterplan 
zijn een grote esplanade waarvoor  een bouwblok werd afgesneden. Om het station van autoverkeer te ontlasten werd de ring ondertunneld 
ter hoogte van het station. Het busstation dat zich vroeger op de Grote Markt bevond is verplaatst naar het station en grootschalige 
ontwikkelingen als en cinema, schopping en appartementen omkaderen de nieuwe publieke ruimte.  
De laatste jaren volgt een stadsontwikkeling gericht op inbreiding. Vele industri’le sites rondom het station zijn of worden ondertussen 
ontwikkeld tot nieuwe woonprojecten. 

Vroeger was er een klein en een groot 
stationsbuffet die beiden voor veel beleving 

zorgde. Het nieuwe stationsbuffet sluit echter-
reeds vroeg op de avond.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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37

. 

ACHTERZIJDE STATION VANDAAG 
De achterzijde van het station kent weinig stedelijkheid. Met grote geisoleerde programma's zoals het 't Bauhuis, de GO-school en de VDAB mist 
het ook een relatie met de woonwijk ten Noorden van het station. De achterzijde staat vandaag staat bovendien ook bekend als goedkope 
parkeergelegenheid van het station. 

Door de beperkte sociale 
controle staat de achterkant 
bekend voor fietsdiefstal en 

druggegbruik 

De geisoleerde programma's aan 
de achterkant van het station 
blokkeren een relatie met de 

achterliggende wijk

38

De geplande ontwikkeling
is niet op maat van de buurt maar op maat van de grote 

spelers -school, projectontwikkelaar- gemaakt. 
De groenvoorzieningen zijn slecht verdeeld, een belangrijk 
park voor de wijk verdwijnt en nieuw groen komt vooral 

de nieuwe ontwikkelingen ten goede. Het project is te dens 
en te hoog. 

 

De participatie die hier 
gevoerd is een van de eerste door 

de stad uitgevoerd. De buurt was niet 
betrokken bij de laatste evoluties 

waardoor de oppositie zeer groot was. 
Vandaag pakken we het anders aan en 
betrekken we de buurt doorheen het 

hele traject

het buurtcomite

Stedenbouwkundig
ambtenaar

. 

Het bovenstaande ontwerp voor Sint-Niklaas Noord is nietig verklaard na sterk buurtprotest. 
Een nieuw ontwerptraject & participatietraject werd ondertussen opgestart. 

Het bestaande buurtparkje 
verdwijnt in het afgekeurde 

masterplan.

De parking aan 't Bauhuis is gratis 
en wordt gretig gebruikt als 

pendelparking.
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park voor de wijk verdwijnt en nieuw groen komt vooral 

de nieuwe ontwikkelingen ten goede. Het project is te dens 
en te hoog. 
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Het bovenstaande ontwerp voor Sint-Niklaas Noord is nietig verklaard na sterk buurtprotest. 
Een nieuw ontwerptraject & participatietraject werd ondertussen opgestart. 

Het bestaande buurtparkje 
verdwijnt in het afgekeurde 

masterplan.

De parking aan 't Bauhuis is gratis 
en wordt gretig gebruikt als 

pendelparking.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5. REFLECTIES VANUIT HET 

BELEVINGSONDERZOEK

In deze reflectie worden de verschillende belevings-
kaarten van de vier cases met elkaar in verband gebracht. 
Verschillende overkoepelende thema’s die in de cases 
aan bod komen worden onderling vergeleken. Uit deze 
vergelijkingen worden lessen getrokken die toekom-
stige knooppuntontwikkelingen in Vlaanderen moeten 
begeleiden om de belevingswaarde te verhogen.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases

1. LEUVEN

2. AARSCHOT

3. ROESELARE 

4. SINT-NIKLAAS

economie en voorzieningen 

Thema’s 

architectuur en typologie

fasering der werken

participatie

perceptie van veiligheid

verblijfsruimte

mobiliteit

verhoogde stedelijkheid

doorwaadbaarheid 
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5.5.1. PERCEPTIE VAN VEILIGHEID 

Stationsomgevingen vangen op momenten grote groepen 
(pendelaars, studenten en scholieren) op. Andere 
momenten veranderen deze grote ruimten in lege plekken 
die desolaat aanvoelen en snel de perceptie opwekken dat 
ze onveilig zijn. In het geval van Sint-Niklaas is de ruimte 
voorzien op maat van grote aantallen scholieren maar 
bieden de omliggende plinten slechts beperkte activiteit. 
Het overgrote deel sluit om 18 u. Veel panden staan leeg.  
Bij het busstation aan de achterkant van het station van 
Roeselare speelt zich een gelijkaardig fenomeen af: vanaf 
het moment dat het schemert en activiteiten afnemen 
wordt de plek vooral door jonge meisjes en vrouwen 
gemeden. Dat gevoel van onveilgheid speelt in Roeselare  
ook overdag: de anonimiteit in combinatie met drukte lokt 
vaak ook diegenen naar het station met verkeerde bedoe-
lingen (dealen, lastig vallen, geld afsnoepen).

De voorkanten van stations Leuven en Roeselare tonen 
dat door voldoende beleving de plek als veilig wordt 
gepercipieerd. Dit komt door aanwezige voorzieningen die 
het station overstijgen en zowel de stad als buurt dienen. 
De levendigheid is hier gegarandeerd tot de laatste treinen 
arriveren. Zo is het Depot in Leuven een goed voorbeeld 
van hoe het stationsplein ook ‘s avonds wordt opgeladen 
met volk. 

NAAR VEILIGE EN LEVENDIGE STA- 
TIONSBUURTEN 

Om stationsbuurten als veilig te percipiëren is het 
belangrijk om zowel in te zetten op een divers programma 
als op toe-eigening door omliggende buurten:

• Stationsprojecten moeten aangepakt worden als 
een wijkontwikkeling waarin omliggende buurten 
voldoende betrokken worden. Zo zal de directe 
stationsomgeving ook worden toegeëigend door 
buurtbewoners en daalt de anonimiteit van de 
plek. 

• Daarnaast is het van belang dat overheden 
aansturen op het verwezenlijken van een 
grote diversiteit aan (avond-)programma’s en 
woontypologieën in de stationsbuurt.

Bovenstaande aanbevelingen zullen elkaar vaak onder-
steunen. Een grotere betrokkenheid van buurtbewoners 
en lokale actoren zal leiden tot een grotere diversiteit aan 
programma omdat de noden en behoeften van de pende-
laars zal worden aangevuld met die van de wijk. Anderzijds 
is het in geval van de stationsontwikkelingen wenselijk 
regionale avondprogramma’s te realiseren. Hierbij zal 
een draagvlak bij de omwonenden cruciaal zijn om zulke 
projecten te realiseren. 

Tot slot kan bij een ontwerp de mogelijkheid tot het 
krimpen van publieke ruimte worden meegenomen door 
laat ‘s avonds of ‘s nachts de overcapaciteit aan ruimte die 
overdag nodig is voor het opvangen van grote stromen af 
te sluiten.
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Sint-Niklaas: De esplanade en stationsplein vangen de massa aan pendelaars en scholieren goed op tijdens de piekuren. In 
de daluren en vooral ‘s avonds ligt de ruim ontworpen publieke ruimte er vaak verlaten bij en groeit de perceptie dat ze ook 
onveilig is. 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.2. PARTICIPATIE 

In de tijdspanne van realisatie van de vier onderzochte 
projecten is participatie voor ruimtelijke projecten in 
Vlaanderen in opmars gekomen. In Leuven is voor het 
eerst participatie gehanteerd bij de verdere ontwikkeling 
van publieke ruimte aan de zijde van Kessel-lo. Ook een 
mobiliteitsplan van Kessel-Lo werd opengesteld voor 
publiek debat. Hier werd geen éénsgezindheid gevonden 
en het plan werd op de lange baan geschoven. Het is 
duidelijk dat publieke ruimten als parken makkelijkere 
participatietrajecten zullen vormen dan mobiliteitsplannen. 
In Sint-Niklaas was het ontwerp van de voorkant vooral 
gericht op  grote spelers waardoor vandaag het stations-
plein niet wordt toe-eigent door de omliggende buurt. Voor 
de achterkant van Sint-Niklaas werd aanvankelijk eenzelfde 
verkeerde inschatting gemaakt door de buurt slechts 
beperkt te betrekken. Bovendien werd na het laatste parti-
cipatiemoment het plan nog in densiteit verzwaard zonder 
dit terug te koppelen met de buurt. De wijk protesteerde en 
het masterplan werd nietig verklaard. Een nieuw ontwerp 
met participatietraject werd in 2017 opgestart. 

BUURTBETROKKENHEID DOORHEEN 
HET PROCES

We merken bij de onderzochte stationsontwikkelingen dat 
ze zich te vaak eenzijdig hebben geënt op grote spelers in 
het verhaal en dat ze te weinig gesprekken met de omlig-
gende wijken zijn aangegaan.

Dit resulteert vaak in monotone ontwikkelingen die 
weinig levendigheid garanderen. Slechts beperkt hebben 
nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks bijgedragen aan een 
verhoogde meerwaarde op niveau van de omliggende 
wijken. De grote complexiteit van de projecten op verschil-
lende schalen zorgt er ook voor dat dit soort van projecten 
voornamelijk top down gestuurd wordt. Het succes van 
de stationsontwikkeling is  echter ook af te meten aan de 
mate waarin nieuwe publieke ruimte ook gebruikt wordt 
door de buurt, de lokale economie versterkt en de wijken 
van verkeersdruk ontlast. 

De ruimtelijke kwaliteit van de buurt is van belang voor het 
omdraaien van de negatieve perceptie van stationsomge-
vingen naar wenselijke leefomgevingen. Het is duidelijk dat 
hiervoor klassieke ‘projectgerichte’ participatietrajecten 
niet zullen volstaan. 

• Er is nood aan een hoge betrokkenheid van de 
bestaande wijken tijdens het ontwerpproces 
door middel van co-creatie en participatie. 
Het betrekken van belanghebbende actoren 
is cruciaal voor het herdenken van de publieke 
ruimte, een bloeiende lokale economie, sociale 
voorzieningen en de transformatie naar autoluwe 
buurten. 

• Participatie bij een stadsproject als de 
stationsomgeving vereist een traject op maat 
en moet erin slagen om de complexiteit van 
verschillende deelprojecten en faseringen 
inzichtelijk te maken. In de aanpak van een 
stations- of knooppuntproject wordt daarom van 
bij aanvang een strategie ontwikkeld omtrent 
participatie op maat van alle actoren die spelen 
in de omgeving. Die omgeving is niet louter de 
contour van het project zelf maar bevat ook op 
de wijken en bedrijvigheid die hieraan grenzen. 

• Participatietrajecten moeten worden uitgewerkt 
op lange termijnen net zoals de uitvoering van het 
stationsproject over een lange termijn zal lopen. Er 
bestaat immers niet één momentum waarbij een 
enkele inspraakvergadering volstaat. Een traject 
is nodig waarbij een veelheid aan maatregelen 
en instrumenten gekoppeld kunnen worden 
aan de stationstransformatie ter verbetering van 
mobiliteit, voorzieningen en publieke ruimte voor 
de buurt. 
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5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.3. DOORWAADBAARHEID

Een verhoogde doorwaardbaarheid staat vaak hoog op de 
agenda in de stationsontwikkelingsprojecten om de breuk 
van de spoorbundel in het stadsweefsel te herstellen en 
de wijk aan de achterkant beter bij de stad te betrekken. 
Naast toegang tot de sporen en de aansluiting van wijken 
tonen verschillende voorbeelden aan dat een verbinding 
veel meer kan zijn. De fietsbrug van Aarschot loodst 
wandelaars en joggers naar buitengelegen groene ruimte 
en vormt op regionaal niveau een belangrijk knooppunt 
in de fietsroutes. Bovendien zet de brug als landmark de 
stad op de kaart. In Leuven zien we dat de stationstunnel 
functies van het stationsgebouw overneemt waardoor 
ruimte vrijkomt voor een nieuwe dynamiek in het karakter-
volle stationsgebouw. In Roeselare wordt de onaangename 
onderdoorgang opgewaardeerd. De ruimte worden gepro-
grammeerd met sportinfrastructuur en publieke ruimte om 
volwaardig beide wijken te verbinden. De onderkant van 
de spoorwegbrug wordt zo als een kwaliteit gezien. Pas 
na afronden van werken zal moeten blijken of deze aanpak 
werkt. De kracht van nieuwe doorsteken dwars op de 
spoorwegbundel zal pas echt optimaal zijn wanneer deze 
kaderen in een wijkontwikkeling waar de hele as wordt 
bedacht. De spoorwegtunnel in Leuven loopt door in het 
Locomotievenpad in Kessel-Lo, dat met struiken begroeit 
is en waar enkel tuinen op aansluiten. Hier is geen sociale 
controle en we merken dat deze weg ‘s avonds en ‘s 
nachts gemeden wordt. Aan de kant van Leuven botsen 
grote stromen van mensen dan weer op de Tiensevest 
waar continu bussen passeren. Een aansluiting op het 
verkeersvrije plein had een betere keuze geweest op vlak 
van verkeersveiligheid. 

VERBINDEN EN VERSTERKEN VAN 
VERSCHILLENDE DYNAMIEKEN

In de wijkontwikkeling van de stationsomgeving kunnen 
nieuwe verbindingen inspelen op het versterken van 
verschillende dynamieken.

• De financiële haalbaarheid van extra 
dwarsverbindingen tussen voor- en achterkant 
wordt verhoogd wanneer deze op verschillende 
niveaus voordelen kunnen bieden (toegang 
sporen, regionale fietsroutes verbinden, een 
landmark vormen, ...). Dit maakt dat deze 
deelprojecten ook via verschillende kanalen 
kunnen gefinancierd worden. 

• Nieuwe doorsteken spelen in op bestaande 
flows in het stadsweefsel, kunnen toekomstige 
gebruikspatronen uitzetten en nieuwe relaties 
vormen. Zo worden nieuwe trajecten gevormd 
dwars op de spoorwegbundel die de stedelijkheid 
en beleving rondom het stationsproject verhogen.  
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4. DE STATIONSTUNNEL 
bloeiende zaken, gehaaste pendelaars en veel automaten

EVOLUTIE
De stationstunnel functioneerde vroeger enkel als een toegang tot de sporen. Voor de stationsontwikkeling werd ze als een volwaardige 
trage verbinding tussen Leuven en Kessel-Lo ontwikkeld. Hiervoor is de verbinding verbreed en zijn er commerciéle activiteiten als snack-
bars, koffie- en krantenkiosken aan toegevoegd. Door de grote passage doen deze zaken het commercieel zeer goed. 
De stationstunnel is de hoofdtoegang tot de sporen geworden. Wie via bus, te voet of via de fietsenstalling in Kessel-Lo naar de sporen 
wil zal hoog waarschijnlijk de tunnel nemen. Door ook te voorzien in ticketautomaten en het feit dat mensen tickets online bestellen 
heeft het de functie van het stationsgebouw grotendeels overgenomen. Het succes van de tunnel zorgt er ondertussen voor dat hij 
tijdens de pendeluren zeer druk is. 

'S NACHTS
's Nachts is de tunnel op zich geen gevaarlijke plek. Ze is voldoende verlicht en heeft camerabewaking. Maar ze is 
's avonds en 's nachts verlaten net zoals het verdoken plein aan de achterkant. Hierdoor heerst de perceptie 
dat ze onveilig is. Ouders laten hun jongere dochters liever een omweg maken via de Diestesteenweg. 

mensen staan stil 
voor het reisinfobord 

mensen zijn 
steeds gehaast

aanschuifrijen verstoren 
de doorstroom 

De brug werd al snel gerealiseerd omdat het ook een nieuwe toegang tot de sporen moest vormen.  
Door reeds vroeg in te zetten op de brug anticipeert tot een modal shift. Ze vormt een belangrijk 
knooppunt in een fietsnetwerk dat Aarschot met de vier windstreken verbindt. 
Hoewel er eerst - en nog steeds- veel scepsis heerste over het nut van de brug en het pri-
jskaartje van het project is men in Aarschot steeds meer overtuigd van de meerwaarde. Het 
gebruik, vandaag nog beperkt, neemt steeds toe. Het zet Aarschot op de kaart. Naast het belang 
voor de fietsnetwerken en de toegang tot de sporen verbindt de brug beide zijden van de stad  
en haalt hiermee het Elzenhof uit haar isolement. Wandelaars, joggers en jongeren die hun hoofd 
willen leeg maken vinden zo hun weg naar Elzenhof.

3 DE BRUG
verbindt twee lang gescheiden stadsdelen 

 
De parking kan men opdelen en bepaalde 

delen afsluiten in het weekend voor mogelijk 
evenementen als concerten, feesten of (rom-
mel)markten. Hiervoor zijn de boorden van de 
fietshelling als natuurlijke tribunes afgewerkt. 
Tot hier toe wordt ook hier nog geen gebruik 

van gemaakt. 
Als deze verbinding richiting Nieuwland af is en 
de vele missing links in de fietsnelwegen weg-
genomen zijn zal de brug nog meer gebruikt 

worden  

De fietsbrug in Aartselaar verbindt 
de sporen, regionale fietsroutes 
en brengt een park dichter bij het 
centrum. Bovendien vormt het een 
landmark dat de stad op de kaart zet. 

De stationstunnel in Leuven heeft 
de functie van het historische 
stationsgebouw grotendeels 

overgenomen. Bovendien werkt de 
tunnel aan het verbinden van voor 
en achterkant. Er kan echter meer 

werk gemaakt worden van meer 
doordachte aasluitingen in functie 

van wijkontwikkeling. In Leuven 
loopt de spoorwegtunnel door in het 

Locomotievenpad in Kessel-Lo, dat 
met struiken begroeit is en waar enkel 

tuinen op aansluiten. Hier is geen 
sociale controle waardoor we merken 

dat deze weg ‘s avonds en ‘s nachts 
hierom gemeden wordt. Aan de kant 

van Leuven botsen grote stromen van 
mensen op het busverkeer van de 

Tiensevest. 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.4. ECONOMIE EN VOORZIENINGEN

We merken dat de onderzochte stationsomgevingen 
moeilijk ideale recepten vinden voor economische ontwik-
keling in de gelijkvloerse ruimten. In Leuven zien we aan de 
voorkant een te eenzijdige ontwikkeling van kantoorruimte. 
De horeca- en handelszaken die herleven in het bestaande 
patrimonium zorgen gelukkig nog voor voldoende beleving 
aan de stadskant.  Aan de achterkant in Kessel-lo is dit 
niet het geval. Noch het bestaande patrimonium als de 
nieuwe ontwikkeling slaagt er in om een levendige plek op 
te wekken. Plinten in nieuwe ontwikkelingen staan regel-
matig langdurig leeg.  Bovendien is er te weinig diversiteit 
. Een beperkt aantal invullingen is open na 18 u. Ook in 
Sint-Niklaas is dit het geval. Wie het station buiten komt 
kijkt op een muur van appartementen met steeds dezelfde 
typologie van handelsruimte: diepe, donkere ruimtes die 
niet geschikt zijn voor opdeling. In Sint-Niklaas zijn deze 
ruimtes voor vele invullingen te ruim en treffen we ze in 
overvloed aan. Voor vele invullingen zijn deze ruimten ook 
te duur. Te groot zijn ook de handelsruimten voorzien in 
het station van Roeselare waarbij het ontwerp van voor de 
crisis nooit is aangepast naar nieuwe noden. De typologie 
van nieuwe handel- of kantoorruimte in de onderzochte 
stationsprojecten is vaak gericht op de klant die de auto 
neemt, maar die auto wordt net ontmoedigd. Kleinhandel, 
nichemarkten en horeca -dat een gezellig pand verkiest 
boven een glazen open ruimte- vinden moeilijk geschikte 
en/of betaalbare ruimte in de nieuwe ontwikkelingen. Het 
resultaat zijn vaak monotone invullingen als interimkan-
toren die wel aansluiten bij de typologie en wel de prijs 
kunnen betalen voor de goede bereikbaarheid.

DIVERSITEIT AAN  PROGRAMMA STIMU-
LEREN

Er is nood aan een voorzieningenapparaat rondom het 
station dat ervoor zorgt dat de omgeving tijdens de hele 
werking van het station van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds 
laat voldoende levendig is. Een gemixt programma moet 
beantwoorden aan de behoeften van zowel pendelaars 
als buurtbewoners. Bovendien zorgt het aanvullende 
programma voor een nuttige tijdsbesteding bij wachttijden 
tussenin overstap van treinen of tussen reistijd en aanvang 
van andere activiteiten. 

Aandacht bij opmaak ontwikkelingsplannen: 

• Er moet een goede onderhandelingspositie 
uitgebouwd worden in relatie tot bouwpromotoren 
door een ruimtelijke visie op te stellen met 
bijzondere aandacht voor een diverse 
ontwikkeling van plinten. Deze ruimtelijke visie 
denkt strategisch na over de diversiteit van 
beschikbare ruimte in de plinten op vlak van 
typologie en schaalgrootte. De ruimtelijke visie 
laat ruimte voor flexibiliteit en waakt tegelijkertijd 
over een grote programmatorische diversiteit. 
Vernieuwende ontwikkelingsmodellen kunnen 
hiertoe bijdragen. 

• Regionale (avond-)programma’s kunnen 
aangetrokken worden (concertzalen, cinema,… ) 
om voldoende beleving te garanderen.

• Er moet worden gewaakt over de aanwezigheid 
van historisch stedenbouwkundig en 
architecturaal erfgoed. Aanvullingen moeten 
karaktervol zijn en mogen geen schaalbreuk 
vormen met de historische context. Horeca 
vestigt zich sneller in karaktervolle gebouwen en 
zorgt steeds voor voldoende beleving wanneer 
de avond valt. 
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Sint-Niklaas: De nieuwe 
ontwikkelingen aan de voorkant. In 
Sint-Niklaas zijn deze ruimtes voor 
vele invullingen te ruim en vinden 

we ze in overvloed, waardoor ze vaak 
leegstaan. Dit is vooral het geval op 

plaatsen waar weinig passage is zoals 
de gallerij bij het cinemacomplex.

In alle onderzochte cases treffen we 
dezelfde typologie van handelsruimte 
aan: Diepe, donkere ruimtes die slechts 
weinig geschikt zijn voor opdeling en 
bovendien te duur zijn voor starters, 
vzw’s of sociale ondernemingen. 
Vaak zijn monotome invullingen als 
interimkantoren en leegstand het 
resultaat.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.5. ARCHITECTUUR EN TYPOLOGIE

Bij de nieuwe ontwikkelingen in de stationsbuurten 
treffen we een lage diversiteit aan appartementen en 
kantoren aan. Bovenop de gelijkvloerse ruimten die eerder 
besproken zijn, komen vaak monofunctionele invullingen, 
ondanks inspanningen in ontwerpfase. In Leuven zien 
we aan de stadskant enkel kantoren op maat van grote 
spelers. Zo dragen de kantoren van KBC, waarvan vele 
werknemers over een (bedrijfs)wagen beschikken niet bij 
tot een duurzame knooppuntontwikkeling. 

Aan de kant van Kessel-Lo zien treffen we een groot-
schalige maar monotone stedelijke ontwikkeling aan 
die per blok of toren een éénzijdige monofunctionele 
functie draagt als appartementen, hotel of studentenhuis-
vesting. In Sint-Niklaas hebben voornamelijk gegoede 
gepensioneerden zich een appartement gekocht in de 
nieuwe ontwikkeling vlak voor het station. Deze bewoners 
ontmoedigen diverse invullingen in de plint, die mogelijk 
voor overlast zouden zorgen (crèche, café,…). Ze zien de 
wekelijkse rommelmarkt voor de deur liever verdwijnen. 
In Leuven zien we ook een deel van de oplossing die 
organisch groeit in de wijk Kessel-Lo. Die wijk is getransfor-
meerd naar een wijk waar veel jonge gezinnen duurzaam 
willen wonen en zich verplaatsen. Deze transformatie, die 
over het algemeen als positief wordt gezien, heeft ook als 
gevolg dat huurprijzen van het aanwezige patrimonium 
van voornamelijk arbeiderswoningen sterk zijn gestegen. 
Omdat sociale woningen gepaard gaan met lange wacht-
lijsten in Leuven trekken buurtbewoners uit noodzaak de 
stad uit. Hoewel dit fenomeen zich eerder over heel Leuven 
afspeelt en daarmee niet specifiek te linken valt aan de 
stationstransformatie, is het belangrijk te onderstrepen dat 
knooppuntontwikkeling gepaard kan gaan met speculatie 
en verdringing tot gevolg kan hebben. 

DIVERSITEIT AAN WOON- EN WERK- 
TYPOLOGIËN 

Stationsomgevingen worden vandaag nog vaak geperci-
pieerd als minder wenselijke (woon-)omgevingen. Er is 
nood aan een visie op ontwikkeling die diversiteit centraal 
stelt. Woon- en werk typologieën moeten een antwoord 
bieden aan de noden en de potenties van de buurt.

• Ontwikkelingen moeten dus beantwoorden aan de 
vragen van een divers publiek dat belang hecht aan 
de hoge nabijheid van duurzame verkeersmodi 
en de hoge graad van voorzieningen rond een 
levendig station. Zo kunnen stationsomgevingen 
experimenteerplekken vormen voor nieuwe 
woon- en werktypologieën van de toekomst met 
een verscheidenheid aan collectieve ruimtes. 

• Bij stationsontwikkelingen in steden die gevoelig 
zijn aan gentrificatie moeten lokale overheden 
inspelen op gevaar van verdringing door in nieuwe 
ontwikkelingen voldoende sociale woningen 
of vernieuwende inclusieve woonmodellen te 
voorzien die verdringing tegengaan indien de 
private markt aan betaalbaarheid verliest. 
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Nieuwe ontwikkelingen in 
stationsomgevingen gaan snel 

over tot weinig diverse gestapelde 
woon-units en kantoren

Kessel-Lo is getransformeerd naar 
een wijk met veel jonge gezinnen 
die duurzaam willen wonen en zich 
verplaatsen. Deze transformatie, 
die over het algemeen als positief 
wordt gezien, heeft ook als gevolg 
dat huurprijzen van het aanwezige 
patrimonium van voornamelijk 
arbeiderswoningen sterk zijn 
gestegen.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.6. FASERING DER WERKEN

We merken bij verschillende stationsomgevingen dat de 
lange duur van de werf zwaar weegt op de leefbaarheid. Zo 
kent de ontwikkeling van Kessel-Lo op plan wel voldoende 
groen. Er is echter eerst vooral veel groen verdwenen 
en een nieuw park laat nog steeds op zich wachten. 
Ook andere publieke investeringen in Kessel-Lo zoals 
een sociale ontmoetingsplek werden op de lange baan 
geschoven terwijl een gelijkaardige voorziening veel eerder 
verdween. In Roeselare zien we op vlak van veiligheid het 
tijdsaspect van de werken sterk naar voor komen. Een hele 
generatie scholieren groeit op met een stationswijk in werf. 
De perceptie van onveiligheid van de achterkant van het 
station, die al langer bestaat, wordt enorm versterkt door 
de staat van de werf. De onderdoorgang is steeds weinig 
belicht en werfafsluitingen zorgen voor donkere hoeken 
waar sociale controle verdwijnt. De inrichting van de werf 
wordt voornamelijk bedacht vanuit de inrichting van de werf 
en niet in functie van de publieke ruimte aan de andere 
kant. Aan de voorkant van het station werd in de zomer 
een tijdelijke invulling geplaatst wat een positief effect had. 
Een zandbak met speeltuin was een tegemoetkoming voor 
de plaatselijke horeca die had geleden tijdens de lange 
werffase en trok mensen van verschillende wijken aan. 

GARANTIE VAN MINIMALE 
LEEFBAARHEID 

De stationstransformatie zal  één van de langste werven 
zijn die inwoners van de stad of gemeente gekend zullen 
hebben. Ontwikkelingsplannen moeten het tijdsaspect 
van de werf zorgvuldig meenemen, om leefbaarheid en 
veiligheid doorheen de werken te garanderen.

Een leefbaarheidsplan, vergelijkbaar met een ‘minderhin-
derplan’ bij wegenwerken kan worden opgesteld in functie 
van leefbaarheid en veiligheid in werffase

• Hierin wordt een fasering uitgedacht waarbij in 
elke fase voldoende leefbaarheid en veiligheid 
gegarandeerd blijft. In het planproces en in 
onderhandeling met bouwpromotoren worden 
noodzakelijke publieke investeringen op vlak van 
leefbaarheid voorgetrokken op private belangen.

• Het (regelmatig te actualiseren) plan bevat 
een slimme fasering der werken die niet louter 
operationeel of werf-technisch is maar ook 
nadenkt over de leefbaarheid en veiligheid.

• 	 Extra	 aandacht	 gaat	 naar	 de	 opstelling	
van de afsluitingen tussen werf en publieke 
ruimte, en het voorzien van voldoende verlichting, 
zodat geen verborgen plekken en schemerzones 
ontstaan die een onveiligheidsgevoel 
aanwakkeren. 

• Het plan bevat eventuele tijdelijke invullingen die 
de werffase dragelijker maken 

• Het plan wordt opgemaakt in samenspraak met 
lokale stakeholders waardoor engagementen en 
een constructieve dialoog ontstaan 

Het langdurige karakter van de werf vraagt procesma-
nagement op vlak van leefbaarheid, waarbij regelmatig 
wordt afgestemd met sleutelactoren die inzicht hebben in 
deze complexe sociaal-ruimtelijke omgeving. 
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6. KESSEL-LO EN DE CENTRALE WERKPLAATSEN  
weinig beleving door minimale activiteit

EVOLUTIE EN SAMENSTELLING BEVOLKING  

Na de komst van het Leuvense station is Kessel-Lo uitgegroeid tot een voorstad. Vandaag telt de deelgemeente haast evenveel inwoners dan Leuven zelf. De centrale werkplaatsen zorgden destijds 
voor veel werkgelegenheid. Kessel-Lo werd een echte arbeidersbuurt met vele kleine arbeiderswoningen. Door de vele nieuwe ontwikkelingen bij de stationstransformatie (kop van Kessel-Lo, centrale 
werkplaatsen enz. ) is de samenstelling van de bevolking veranderd. Niet alleen door de nieuwe gebouwen. Doordat de huurmarkt is gestegen zijn ook armere gezinnen uit de wijk verdwenen. De nieuwe 
ontwikkelingen hebben een te beperkt aantal sociale woningen en door lange wachtlijsten zoeken gezinnen naar betaalbare woningen in omliggende gemeenten waar ook de wachtlijsten korter zijn. In 
de nieuwe woningen op de voormalige werkplaatsen wonen kapitaalkrachtige gezinnen. Toch is Kessel-Lo niet geevolueerd naar een compleet witte buurt. Expats verbonden aan de Kuleuven of internatio-
nale bedrijven hebben hun weg gevonden naar Kessel-Lo.

LEEFKWALITEIT
De leefkwaliteit van Kessel-Lo is verhoogd. Vele nieuwe bewoners zijn jonge gezin-
nen. Ze installeren speelstraten.  Zo is ook de cohesie in vele straten verhoogd. De 
nieuwe bewoners pushen ook voor een autoluwere wijk met fietsstraten, ver-
keersvrije straten en enkelrichting verkeer. Zo raken oudere mensen die de auto 
gebruiken nogal in de war van deze steeds wijzigende situatie. 

MOBILITEIT
Hoewel de leefkwaliteit in de woonstraten is verbeterd zijn de belangrijkste invalswegen zoals 
de Diestestraat zeer druk en staan de auto's er vaak stil. Kessel-Lo kent geen ambitieus cir-
culatieplan zoals de binnenstad. Er is een transitie op gang naar meer duurzame mobiliteit maar 
toch blijft de mentaliteit deels suburbaan. Kessel-Lo is sterkt gegroeid en velen blijven voor 
de minste verplaatsing de auto verkiezen. 

PERCEPTIE
Bij bewoners heerst de perceptie dat enkel ontwikkelingen die geld opbrengen- private 
ontwikkelingen- vlot verlopen. Andere laten lang op zich wachten. Voor andere ontwikke-
lingen in Leuven is het sneller gegaan. Volgens de stad is dit hoofdzakelijk te wijten aan 
het moeilijk vinden van een consensus en  moeilijke eigenaarsconstructies of noodzake-
lijke onteigeningen. Toch zijn er ook fouten gemaakt in deals met private partijen. Er 
is niet goed onderhandeld in functie van het publieke belang. Het belle-vue park is door 
financieringsproblemen op de lange baan geschoven maar had als compensatie voor de 
hoogbouw gefinancierd kunnen worden. Voor een lange periode is of was er een gemis 
aan belangrijke functies die weliswaar gepland waren maar pas later aanwezig (zullen) zijn. 
Dit gaat om zaken zoals groen, een voetgangersbrug, een feestzaal en een toneel- en 
muziekschool.

In Roeselare was de onderdoorgang van de 
spoorwegbrug steeds weinig belicht . Bovendien 

zorgden werfafsluitingen voor donkere hoeken waar 
sociale controle verdwijnt.

In Kessel-Lo kwamen private 
projecten sneller op gang dan 
publieke projecten zoals het Belle 
vue park .

Tijdelijke invullingen in Roeselare helpen 
de overlast van de werf te verteren .

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.7. VERBLIJFSRUIMTE 

Stationsomgevingen met combinatie van trein, tram en 
bus zijn plekken waar jongeren en scholieren steeds zullen 
wachten, ontmoeten en hangen. De drukte, de haast 
en chaotische verkeersbewegingen maakt het station 
bovendien een verkeersonveilige plek. In Leuven vonden 
verschillende accidenten plaats in en rond het busstation 
door zowel haastige gedrag als het conflict in ruimte 
tussen hangen, wachten, spelen en druk (bus)verkeer. In 
Aarschot ervaren scholieren het busplein als een onaan-
gename plek door de naschoolse drukte. Anderzijds zorgt 
groepsvorming in sommige gevallen voor intimiderende 
effecten. Zo hangen jongeren in Aarschot op het bordes 
van de fietsbrug; in Roeselare hangen jongeren onder de 
spoorbrug. Hier ontstaat een spanning tussen wat geperci-
pieerd wordt als rondhanggedrag, terwijl het eigenlijk vaak 
gaat over de nood aan plekken om samen te komen, te 
wachten etc. Een gemis aan overdekte ruimte zorgt er ook 
voor dat scholieren zich vaak gaan verzamelen waar ze 
niet gewenst zijn. Scholieren zullen niet betalen voor een 
wachtplek als een koffiezaak of café. Bepaalde jongeren 
zoeken ook vaak strategische hangplekken en schemer-
zones uit rond het station. Dit kunnen plekken zijn met 
een goed overzicht waar ze elkaar makkelijk vinden of van 
waaruit ze makkelijk politie zien aankomen. Plaatsen waar 
geen toezicht is, zoals het Siniscoop complex in Sint-Ni-
klaas dat privaat is en niet onder politiecontrole valt, zullen 
ook snel jongeren aantrekken.

VELDKENNIS MEENEMEN IN HET 
ONTWERP 

We merken dat de directe publieke ruimte rondom stations 
hoofdzakelijk wordt bedacht als een doorstroomplek, 
waar vooral vlot gecirculeerd moet kunnen worden. Het 
is slechts beperkt ontworpen als een verblijfsplek hoewel 
het die functie altijd zal opnemen. Hierdoor ontstaan vaak 
spanningen. Het is noodzakelijk dat ontwerpen de verblijfs- 
en ontmoetingsfunctie van stationsomgevingen beter mee 
opnemen. Er is zeer veel kennis aanwezig bij veldwerkers 
(jeugdwerkers, gemeenschapswachten,..) over het gebruik 
van deze ruimtes door jongeren. Die kennis wordt mogelijk 
initieel wel opgenomen maar verdwijnt vaak gaandeweg. 
Daarom is het van belang dat de kennis van veldwerkers 
wordt ingezet in de kwaliteitsbewaking, zowel bij elke 
belangrijke stap in het ontwerp als in de werffase. 
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Als onvoldoende wachtruimte 
wordt voorzien onstaan gevaarlijke 
verkeerssituatie zoals in het 
busstation van Leuven . 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.8. MOBILITEIT

In alle onderzochte gevallen is er toename van bus en 
fietsgebruik. 

Voor fietsers heeft dit vaak het gevolg dat er snel een 
ruimtegebrek is voor het parkeren van de fiets. Fietsen-
diefstal blijft overal een veelvoorkomend voorval, vooral op 
plekken met minder sociale controle zoals in kelders. De 
fietsenstalling op het voorplein van Sint-Niklaas heeft een 
mooi open ontwerp waar minder gestolen wordt dan b.v. 
de achterkant van het station waar minder sociale controle 
heerst. Het ontwerp van de fietsenstalling laat echter geen 
uitbreiding toe en was snel veel te klein. Ook merken 
we dat langsheen invalswegen die geen fietsenstalling 
hebben, fietsen vaak slordig en in overvloed het openbaar 
domein innemen.

Bussen zijn net als de treinen een belangrijk onderdeel van 
de stationsomgeving. In alle vier de stationsomgevingen 
zijn busstations gekoppeld aan het treinstation en arriveren 
dagelijks heel veel scholieren met de bus. In Leuven is het 
busverkeer zodanig toegenomen dat het busstation al snel 
te klein werd. Hier wordt veel de overstap gemaakt tussen 
bus en trein: deze doorstroom gaat gepaard met onveilige 
situaties. Het busverkeer heeft op alle stationsomgevingen 
een enorme impact op vlak van beleving en veiligheidsper-
ceptie. 

Alle stationstransformaties gaan gepaard met een vermin-
derde autotoegankelijkheid. Vooral in de kleinere steden 
is dit moeilijk verteerbaar. Dit maakt het -om electorale 
redenen- vaak moeilijk om mobiliteitsplannen strikt toe te 
passen. We merken dat daardoor grijze zones vaak worden 
toegelaten. Zo is doorrijden bij de knip in Krottegem, 
Roeselare lang onbestraft gebleven, zakken in Sint-Niklaas 
de paaltjes automatisch bij elk voertuig dat nadert en durft 
men in Aarschot tot op vandaag de parking niet betalend 
maken waardoor de parkeerdruk aanblijft.

INSPELEN OP EEN MODAL SHIFT 

Mobiliteit zal zowel tijdens de werken als erna blijven 
evolueren. Het is dus noodzakelijk om in tijd flexibel om 
te kunnen gaan met ruimte die vandaag wordt gevraagd 
en de modal shift die we in nabije en verre toekomst willen 
realiseren.

Er moet worden ingespeeld op een zeer grote toename 
van fietsverkeer i.f.v. (parkeer-) infrastructuur. Bij fietsstal-
lingen is er nood aan:

• Een ontwerp dat uitbreidbaar is. 
• Een systeem dat een oplossing biedt aan fietsen 

die langdurig blijven staan.
• Betere bewaking en een ontwerp dat voldoende 

sociale controle voorziet. 
• Een ontwerp dat mogelijk voorziet in verschillende 

fietsstallingen nabij de perrons gelinkt aan de 
belangrijkste fietsstromen tot het station.

Nieuwe concepten en verhoogde investeringen in de 
organisatie van het bus- (&tram) verkeer rond stations-
omgevingen zijn noodzakelijk om de impact van het 
busverkeer in te perken en verkeersveiligheid te verhogen. 

Ontwerpen voor autoparkings moeten op termijn 
aanpasbaar zijn naar een ander toekomstig gebruik zoals 
fietsparkeren of kantoorgebouwen.   
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De bushalte in Leuven is vandaag 
reeds te klein.

Het ontwerp voor de fietsenstalling in 
Sint-Niklaas laat geen uitbreiding toe. 

Hoewel parking in overmaat aanwezig 
is blijft de parkeerdruk in Aarschot 

nabij het station groot omdat ze 
omwille van electorale redenen nog 

steeds gratis is. 

Waar langs de fietsinvalswegen zich 
geen (voldoende) fietsenstallingen 
bevinden zullen fietsen slordig de 

publieke ruimte innemen.

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.5.9. VERHOOGDE STEDELIJKHEID

Nieuwe stationsprojecten gebruiken ruimtes op verschil-
lende niveaus. Auto’s gaan ondergronds, of in een 
parkeergebouw. Dit vraagt om gewenning en niet in het 
minst bij een oudere bevolking. Vele nieuwe parkeer-
garages zoals die van Roeselare of Sint-Niklaas blijven 
hierdoor onderbenut, waardoor de parkeerdruk in de 
omliggende straten aanhoudt. De parkeergarages zijn vaak 
moeilijk te vinden, hebben een moeilijke inrit en kennen 
vaak mankementen zoals lichten die niet aanspringen of 
liften die niet functioneren. Zo ontstaat snel de perceptie 
dat ze niet deugen. Bovendien heerst ook vaak -valselijk- 
de perceptie dat ze duur zijn. 

In Leuven is ook een kiss ‘n ride voorzien in de parking 
van Kessel-Lo. Deze wordt echter moeilijk gevonden, 
waardoor onvoorziene plekken gebruikt worden: aan de 
voorkant station wordt hierdoor het busverkeer gehinderd, 
aan de achterzijde wordt op het voetpad gestationeerd. 

INZETTEN OP GEDRAGSVERANDERING

Verhoogde stedelijkheid komt met kinderziekten en 
aanpassingsmoeilijkheden. Ruimtelijke transitie gaat niet 
automatisch gepaard met een gedragsverandering. 

Naast de ruimtelijke transformatie dringt er zich dus een 
strategie op die gedragsverandering stimuleert. 

• Een communicatiestrategie die mensen 
informeert en begeleidt in het gebruik van de 
nieuwe stationsomgeving. 

• Plechtige openingsmomenten voorzien bij 
elke oplevering van deelprojecten kunnen 
gedragsverandering in gang zetten.

• Een goede doordachte signalisatie volgens één 
huisstijl moet voor meer duidelijkheid zorgen.

• Het ontwikkelingsplan speelt verstandig om 
met technische aspecten en beperkt haar 
afhankelijkheid hiervan. 
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7. VERKEERSTROMEN   
georganiseerde chaos 

De stationsomgeving is vandaag een groot transferium. Een apart onderdeel in dit belevingsonderzoek is daarom een onderzoek naar het comfort bij de transfer van verkeersstromen. 

VOETGANGERS
Voor mensen nieuw in Leuven is de hele stationsomgeving zeer verwarrend. Voetgang-
ers volgen verschillende looplijnen van fietsenstallingen en het busstation naar ver-
schillende toegangen tot de sporen. De uitgang van de tunnel botst op een chaotische 
baan aan de voorkant van het station waar bussen en fietsers langs beide kanten 
passeren en oversteken moeilijk is. Idealiter had de stationstunnel uitgekomen op een 
verkeersvrij plein of een wandelboulevard. 

FIETSERS 
Fiets- en treingebruik gaan hand in hand. De transformatie van de stationsomgeving is gepaard 
gegaan met het voorzien van grote fietsparkings aan weerzijden van het station. 

Maar het voorzien van het juiste aantal stallingen blijkt vandaag niet voldoende. 
Meer aandacht moet gaan naar de toegangen tot de parkings. Over heel de voorkant van het 
station is het zoeken voor fietsers voor de juiste positie (afgezien van het ringfietspad) 
Aan de voorkant van het station sluiten de fietspaden (buiten het ringfietspad) niet goed aan op 
de parking*O. De hoofdontsluiting ligt bovendien naast de inrit van de ondergrondse parking wat 
voor veiligheidsproblemen en frustraties zorgt*S. 

Ondanks de hoge voorziening aan fietsparking blijven fietsers toch ook parkeren op het Mar-
telarenplein (rondom het standbeeld) en de Diestestraat*S. Idealiter heeft elke toegangsweg tot 
het station een nabije fietsparking met vlotte toegang tot de sporen. Zo stond ook vroeger de 
Maria Theresialaan vol met fietsen tot de nabije parking gebouwd werd. Door het lineair organiseren 
van deze fietsparking parallel met de sporen raken de fietsenstallingen het verst gelegen van de 
sporen niet ingevuld. Niemand wil een trein missen omdat ze te lang moeten wandelen naar de sporen 
of te lang willen zoeken naar een fietsstalplaats. De afstand tot de sporen moet minimaal zijn. 

Fietsendiefstal blijft een groot probleem, ook in bewaakte fietsstallingen. 

BUSSEN
Met 3000 bussen per dag blijft de autoluwe stationsomgeving een drukke plek. Het 
busverkeer is enorm toegenomen en blijft toenemen dankzij het circulatieplan.  
Bussen worden belemmerd door auto's bij beide autolussen noord en zuid van de 
stations die gebruikt worden als park & ride. Ook leveringen belemmeren.  

AUTO'S 
Auto's gaan de stationsomgeving onderdoor en kunnen zo ook ondergronds parkeren 
om vlot tot bij de sporen te geraken. Hierdoor is bovengronds een autoluwe zone 
ontstaan zonder parkeerruimte. Een Park & ride is voorzien in het parkeergebouw 
aan de achterkant. Hier kan men gratis een half uur kan staan. Vooralsnog werkt 
deze nog niet goed omdat het te beperkt gekend. Hierdoor worden pendelaars nog 
steeds afgezet op niet gewenste plekken (zie bussen).

De gewenste afname van het autogebruik is medeafhankelijk van de nieuwe functies. 
Private ontwikkelingen als KBC die bedrijfswagens werken de modal shift tegen.  
zijn. 

CONFLICTEN

Een moeilijk te vinden kiss ‘n ride 
maakt dat onverziene plekken 

gebruikt worden, waardoor in het 
geval van Leuven bussen gehinderd 

worden. 

Nieuwe parkeergarages zoals in 
Roeselare of Sint-Niklaas blijven 
onderbenut omdat toegangen 
moeilijk gevonden worden en/of een 
moeilijke inrit hebben, 

5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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5.6. BESPREKING LESSEN FASE 

2 IN FEEDBACKWORKSHOP

De feedbackworkshop vond plaats op 13 december 2017 
te Brussel in de kantoren van de Vlaamse overheid. Voor 
deze feedbackworkshop werden de stuurgroepleden en 
de externe experts van de visieworkshop in mei opnieuw 
uitgenodigd. De lijst genodigden werd aangevuld met 
een aantal Vlaamse ambtenaren van het Departement 
Omgeving, betrokken in de voorbereiding van het BRV en 
een medewerker van het Departement MOW. De workshop 
werd bijgewoond door 8 mensen van het Departement 
Omgeving, 4 externe experts en 7 leden van het onder-
zoeksteam. 

AANPAK VAN FEEDBACKWORKSHOP 2

De workshop bestond uit 3 delen: 

• een korte inleiding van de stand van het onderzoek en 
de conclusies van fase 1; 

• toelichting en bespreking in kleine groepen van de 
resultaten van procesonderzoek fase 2; 

• hetzelfde voor de resultaten van het belevingson-
derzoek fase 2. 

De besprekingen in kleine groepen werden niet enkel 
gebaseerd op de resultaten van de 4 case analyses. Ter 
voorbereiding van de workshop werd reeds een eerste 
aanzet van “lessen voor het Vlaams ruimtelijk beleid” 
voorbereid, waarvan de finale versie te lezen is in het 
volgende hoofdstuk. De experts kregen op voorhand de 
draft van de “lessen voor het Vlaams ruimtelijk beleid” 
toegestuurd, en de nodige achtergrondinformatie zoals 
de projectkronieken en de aandachtspunten van het 
belevingsonderzoek. Ter plaatse werden een aantal 
stellingen geponeerd, die in kleinere groepen werden 
besproken.

De geponeerde stellingen zijn te vinden in de Bijlage 2: 
verslag van de feedbackworkshop.

CORRECTIES EN AANVULLINGEN VANUIT 
DE FEEDBACKWORKSHOP

Het gedetailleerde verslag van de standpunten en aanvul-
lingen en bemerkingen die uit de feedbackworkshop zijn 
gekomen, zijn te vinden in Bijlage 2. De inbreng van de 
experts werd rechtstreeks verwerkt in het laatste hoofdstuk 
‘Lessen voor het ruimtelijk beleid knooppuntontwikkeling’.
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5. fase 2: Diepgaande analyse 4 cases
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6. LESSEN VOOR 

HET RUIMTELIJK 

BELEID KNOOPPUNT-

ONTWIKKELING
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In dit onderdeel van het rapport worden de lessen voor het 
ruimtelijk beleid geformuleerd die naar voor kwamen vanuit 
de aandachtspunten in beide fasen van het onderzoek. 
Dat wil zeggen, dat de lessen uit fase 1 ‘brede scan van 
de transformaties in 20 stationsomgevingen’, en fase 2 
‘Analyse van de doorlopen processen en het belevingson-
derzoek in 4 cases Aarschot, Leuven, Sint-Niklaas en 
Roeselare’. 

We herhalen nog even de onderzoeksvragen zoals in het 
begin van het rapport vermeld:

• Aan welke voorwaarden en aandachtspunten moet 
voldaan worden om te kunnen spreken van een 
kwalitatief knooppuntproject, op twee vlakken: (1) 
de inhoudelijke resultaten: een goed stadsontwik-
kelingsproject dat leidt tot een positieve beleving bij 
gebruikers, dat de stad versterkt en het duurzaam 
mobiliteitsgedrag ondersteunt; (2) de procesmatige 
aanpak (een aanpak die leidt tot resultaten op het 
terrein, waarbij deze resultaten gericht zijn op doelstel-
lingen die breed maatschappelijk gedragen zijn)

• Welke taken en rollen zijn weggelegd voor het Vlaams 
niveau, en welke acties moeten op Vlaams niveau 
worden ondernomen?

We formuleren bijgevolg de lessen op twee ‘schaalni-
veaus’. Enerzijds kijken we naar de rollen en taken die 
Vlaanderen best opneemt om van toekomstige knoop-

puntontwikkeling in Vlaanderen, toch een belangrijke 
doelstelling in het Witboek BRV, een succes te maken. 
Dit was de belangrijkste onderzoeksvraag zoals door de 
stuurgroep naar voor geschoven.

Anderzijds formuleren we de lessen op niveau van een 
‘lokaal’ knooppuntproject. Welke condities moeten vervuld 
zijn om van een ‘succesvol’ knooppuntproject te kunnen 
spreken? Waarop moet gelet worden bij het opzetten en 
begeleiden van een knooppuntontwikkelingsproject? Deze 
vragen worden egsteld omdat de analyse van de cases, 
naast de ‘Vlaamse’ lessen, ook heel wat interessante infor-
matie op over de succes- en faalfactoren op dat ‘lokale’ 
niveau. 

We zullen bij de bespreking van de Vlaamse rollen en 
taken stellen, dat het niet of zelden de taak van Vlaanderen 
is om de regie van deze ‘lokale’ ontwikkelingsprojecten op 
te nemen. Het is wel een taak van Vlaanderen om mee 
de basiskeuzes te helpen bepalen, de projecten van op 
afstand op te volgen en stimulerende maatregelen te 
nemen en desnoods te ‘corrigeren’.

Daarom bespreken we eerst de lessen op niveau van het 
knooppuntproject: hoe pak je dit best aan en wat houdt 
een kwaliteitsvolle knooppuntontwikkeling in? Vervolgens 
bekijken we wat nodig is om, bekeken op Vlaams niveau, 
het geheel van knooppuntontwikkelingen goed te sturen 
en tot een succes te maken.
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voor een goede knooppuntonwikkeling. Hierover waren de 
gesprekspartners unaniem. 

Een sterk masterplan zorgt voor continuïteit in de inhou-
delijke keuzes, die de gemeentelijke legislaturen kan 
overstijgen. Het plan is tegelijk concreet met betrekking 
tot de doelstellingen, en flexibel genoeg om te antici-
peren op exogene veranderingen, zoals wijzigingen in 
het mobiliteitsgedrag en wijzigende marktsituaties. Een 
goed masterplan vindt een evenwicht tussen ambitie en 
realisme. 

Het is wel belangrijk om de onderzoeksfase beperkt te 
houden. Een lange onderzoeksfase leidt immers tot minder 
geloof in een vlot realisatieproces. Stakeholders maken 
tijdens deze fase bovendien vaak al financiële engage-
menten en zetten andere engagementen ‘on hold’, een 
bijkomende reden om deze niet langer dan nodig te laten 
aanslepen. Deze masterplanningsfase is ook het beste 
moment om een participatieproces te organiseren: in deze 
fase kan er nog impact zijn (zie ook hieronder). Maar ook 
dit kan de masterplanfase best niet te veel verlengen.

Het is van het allergrootste belang dat alle stakeholders 
zich kunnen scharen achter een sterk verhaal: niet alleen 
een goed masterplan maar ook een helder overzicht van 
maatschappelijke doelstellingen die gezamenlijk bereikt 
kunnen worden: een ‘gezamenlijk ambitieniveau”. De 
formulering van deze doelstellingen gaat best vooraf aan de 
opmaak van het masterplan. Deze doelstellingen kunnen 
breed zijn, van verbeterde leefbaarheid over heroplevende 
lokale economie tot wegwerken van aanslepende mobili-
teitsproblemen. Op basis van deze doelstellingen, die 
samen het verhaal vormen waar naartoe gewerkt wordt, 
kan een samenwerkingsovereenkomst gemaakt worden 
die de rode draad op lange termijn kan blijven. Indien er 
gedurende het proces onverwachte problemen opduiken, 
zoals een onvoorziene kost of een onvoorzien procedu-
re-element, zal hier altijd een oplossing voor gevonden 
worden zolang de stakeholders overtuigd blijven van het 
einddoel.

De maatschappelijke doelstelling zal uiteraard project 
per project verschillen en moet op maat van het knoop-
puntproject worden bepaald. Ze hangt af van de thema’s 
die belangrijk zijn voor de essentiële projectpartners (zie 
hieronder) en de keuzes die door hen gedragen worden. 
Maar natuurlijk ook van wat de relevante doelstellingen 
voor (de omgeving van) dit specifieke knooppunt zijn. In 
volgende punten wordt dit aspect verder ontrafeld. We 
gaan eerst in op de doelstellingen rond mobiliteit, om dan 
verder te bespreken hoe we naar een ontwerp kunnen 
gaan dat veel kans heeft om als ‘leefbaar’ te kunnen 
worden beoordeeld.

6. Lessen voor het ruimtelijk beleid in knooppuntontwikkeling6. Lessen voor het ruimtelijk beleid in knooppuntontwikkeling

6.1. AANBEVELINGEN 

VOOR EEN KWALITATIEF 

KNOOPPUNTPROJECT

Wat maakt een knooppuntproject een succes? Om met 
deze vraag om te gaan grijpen we terug naar de vraag-
stelling die we hanteerden in de visieworkshop om de 
aanpak van fase 2 voor te bereiden, en waarin ‘succes’ 
vanuit verschillende invalshoeken werd benaderd:

• Is er sprake van een kwalitatief en kernversterkend 
stadsontwikkelingsproject?

• Fungeert de knooppuntontwikkeling als hefboom voor 
duurzame mobiliteit?

• Hoe verliep het proces en welke resultaten worden er 
geboekt op het terrein?

De eerste twee vragen spitsen we toe op de inhoude-
lijke keuzes die bij aanvang en in het verder verloop van 
het project gemaakt worden. We bekijken enerzijds het 
mobiliteitsvraagstuk en anderzijds hoe te komen tot een 
omgeving die als kwaliteitsvol beoordeeld wordt. Voor 
dit laatste aspect vertrekken we vooral van de beleving: 
hoe (de gevolgen van) die keuzes op het terrein worden 
ervaren door de gebruikers. 

De derde vraag gaat over de aanpak van een knoop-
puntontwikkeling, en de mate waarin deze leidt tot vlotte 
realisaties op het terrein. We bespreken ze onder de 
noemer ‘het proces’.  De lessen met betrekking tot het 
proces gaan over verschillende zaken zoals: de betrokken 
actoren, de gebruikte middelen en instrumenten en de 
georganiseerde participatie en communicatie. 

We beseffen heel goed dat het proces, inhoudelijke 
keuzes en ‘beleving’ van kwaliteit onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, maar we gebruiken deze indeling om de 
lessen te kunnen structureren.

6.1.1. EEN GOEDE INHOUDELIJKE BASIS 

Een gedeelde doelstell ing en lange 

termijn visie als basis

Uit de brede scan van 20 stationsomgevingen mochten we 
al concluderen dat stationsontwikkelingen die een gestage 
voortgang vertonen in de uitvoering van deelprojecten 
steeds op een masterplan konden bouwen. Ook uit fase 2, 
diepgaande analyse van 4 cases, blijkt dat het belang van 
goede masterplanning nauwelijks kan worden onderschat 
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Verhelderen van de ambities op vlak van 

mobiliteit

Conflicterende ruimtevragen vanwege de stromen

Knooppunten zijn per definitie de plaatsen waar veel stromen 
samen komen: overstappen, aankomen, vertrekken. Daar 
hoort een flinke ruimtevraag bij, die vaak conflicterend is 
met andere ruimtevragen maar ook afhankelijk is van de 
gestimuleerde verplaatsingsmodi. De omgeving moet de 
ruimte bieden om deze stromen op een veilige manier 
af te wikkelen (de rijdende bus, de voetgangersstroom, 
de auto als voor- en natransport, …). De stalling van 
voertuigen in functie van het voor- en natransport is een 
ruimteverslinder: parkeerplaatsen, fietsenstallingen en de 
bus in wacht- en rusttijd. Maar de stromen veroorzaken 
ook andere ruimtevragen. Op- en overstapbewegingen 
gaan samen met wachtende groepen mensen. Stations 
en andere grote OV-knooppunten, die voor grote groepen 
jongeren dagelijks terrein zijn waar ze elkaar ontmoeten, 
vormen ‘hangplekken’ bij uitstek. Voorzieningen rond de 
stations gericht op passanten – de broodjes- of kebabzaak, 
het cafeetje – hebben nood aan een enigszins gezellige 
omgeving. De stations en grote knooppunten zijn daarom 
op bepaalde momenten van de dag voor grote groepen 
mensen ook een tijdelijke verblijfsomgeving. 

Tegelijk valt een groot deel van deze ruimtevraag als gevolg 
van de ‘stromen’, weg buiten de belangrijke verplaatsings-
tijden. Ze verworden, bij foute keuzes, tot doodse plekken 
waar onveiligheidsgevoel overheerst. We mogen niet 
vergeten dat de omgevingen van stations en grote knoop-
punten, naast ruimte voor de vele passanten, vaak ook 
fungeren als voorzieningenapparaat en publieke ruimte 
voor de aanpalende wijken: het pleintje met frituur of café 
of de straat waarlangs de wijk bereikt wordt. Een doodse 
knooppuntomgeving komt de belevingskwaliteit voor deze 
permanente gebruikers niet ten goede. Deze relatie onder-
zoeken we verderop nog meer in detail.

Heldere en in tijd aanpasbare keuzes over de ruimte 

voor verschillende modi

Uit het onderzoek kon geen eenduidige conclusie 
getrokken worden over de ideale toedeling van ruimte 
(in de vorm van stallingen, vlotte doorstroming,…) aan 
de verschillende modi. Wel is duidelijk dat de ruimte voor 
de vervoersfuncties vaak sterk onderschat wordt: een te 
klein busstation, te smalle voetgangerstunnel of te kleine 
fietsenstallingen. Keuzes zijn dus nodig, maar de te maken 
keuzes zijn niet eenduidig. Ze hangen samen met de 
functie van het knooppunt in de verschillende netwerken.

Er kan bijvoorbeeld geen eenduidige conclusie getrokken 
worden over de wenselijkheid van een ruim aanbod aan 
parkeerplaatsen rond knooppuntontwikkelingen. Op korte 

termijn leidt dit parkeeraanbod tot meer toeleiding naar de 
knooppunten en het overstappen op openbaar vervoer. 
Grote parkings treden echter in concurrentie met het 
lokale OV-aanbod (bussen en trams als toeleiding naar de 
stations) én nemen plaats in die bijvoorbeeld nuttig kan 
worden gebruikt voor andere functies: fietsenstallingen, 
aangename verblijfsomgeving en/of groter busstation. 

Het is essentieel dat voor elk knooppuntproject op de 
cruciale planningsmomenten een heldere analyse wordt 
gemaakt van de positie van het knooppunt in het netwerk, 
en welke de gewenste vormen van voor- en natransport 
naar het knooppunt vormen. Gaat het lokaal bedienende 
busverkeer voor op de autobereikbaarheid of is dit onrea-
listisch? Heeft het station of knooppunt een hinterland 
dat heel vlot met de fiets kan worden bereikt? Ook vanuit 
de plek zelf, en haar rol als verblijfsomgeving, wordt de 
ruimtenood geëvalueerd. Is het wel essentieel om een 
gigantisch busstation in te richten, of kunnen wacht- en 
rusttijden even verderop (dynamisch busstation)? Moet 
en kan de parking bij het knooppunt ook centrumpar-
keren opvangen of komt er ruimte vrij door dit anders te 
organiseren? Vanuit deze analyse van het knooppunt in de 
verschillende netwerken en in zijn/haar directe omgeving 
kunnen zinvolle objectieven geformuleerd welke modi, met 
bijbehorende ruimtevraag prioritair ondersteund worden. 
Pas dan kan een zinvolle opmaak of herziening van een 
masterplan starten. Zo kan vermeden worden dat de 
discussie over de inrichting aansleept, omdat de achter-
liggende aannames over het belang van de verschillende 
modi en ruimtevragen verschillend zijn bij de partners.

De mobiliteit zal zowel tijdens de werken als erna blijven 
evolueren. Het is dus noodzakelijk om in tijd flexibel om 
te kunnen gaan met ruimte die wordt gevraagd voor 
parkeren of voor een busstation om de modal shift naar 
meer duurzaam verkeer ruimtelijk mogelijk te maken.

Toekomstgericht werken: kiezen voor fiets en OV, 

auto-ontsluiting als tijdelijke oplossing

Wel duidelijk is het pleidooi om de duurzame modi, de 
fiets en het openbaar vervoer alle kansen te geven om te 
groeien als vormen van voor- en natransport.

In alle gevallen moet bij de masterplanning rekening 
gehouden worden met een groeiend fietsgebruik. De 
toegankelijkheid van het knooppunt per fiets vanuit de 
regio is essentieel. De connectie tussen de fietsroutes, de 
fietsenstallingen en de perrons moet worden verbeterd. 
De stallingscapaciteit moet kunnen groeien. En men moet 
rekening houden met het toenemend gebruik van dure, 
elektrische fietsen die een betere uitrusting en beveiliging 
nodig hebben; bewaking en een ontwerp dat sociale 
controle ondersteunt, zijn essentieel.
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Voor vele stations is een verbeterde bediening met lokaal 
OV voor voor- en natransport een vraag. Hier moet uiteraard 
gekeken worden wat hiervan de haalbaarheid is binnen de 
vervoerregio’s.

De houding tegenover de autobereikbaarheid van de 
knooppunten is dubbel, maar het streven naar een 
verminderd autogebruik als voor- en natransport lijkt 
evident. Alleen is de haalbaarheid afhankelijk van de mate 
waarin de andere modi kunnen overnemen. Het parkeer-
beleid bij knooppuntontwikkelingen dient dus op maat 
te worden gemaakt, afhankelijk van het type knooppunt, 
de ligging ten opzichte van de regionale centra in Vlaan-
deren, en de herkomst van de passanten. Mogelijk dient 
het parkeerbeleid gedifferentieerd te gebeuren, waarbij de 
doelgroep die in de mogelijkheid is om niet met de auto 
te komen ook voldoende incentives krijgt om dit effectief 
niet te doen. Hiervoor is voldoende vooronderzoek vereist. 

Het is wel duidelijk dat flexibiliteit en aanpasbaarheid 
van de inrichting van de knooppuntomgeving voor de 
verschillende modi geboden is. Op lange termijn dient 
gezocht te worden naar meer incentives om volledig 
over te schakelen op zacht verkeer en openbaar vervoer. 
Daar horen ruime parkeervelden voor duizenden auto’s 
uiteraard niet meer bij. Parkings die nu nog nodig zijn om 
voldoende gebruikers toe te leiden naar de trein of andere 
hoogwaardige OV-verbinding, worden zo ontworpen dat 
ze op termijn in te zetten zijn voor andere functies zoals 
fietsenstallingen, wachtplekken voor het lokaal bedie-
nende OV-net, verblijfsplek. 

Knooppuntontwikkeling als wijkontwik-

keling

Knooppunten zijn uiteraard de plaatsen waar stromen 
samenkomen en van modus gewisseld worden. Stations-
omgevingen werden in de onderzochte cases dan ook in 
hoofdzaak ontworpen om grote stromen pendelaars op te 
vangen. De publieke ruimte wordt ingericht in functie van 
doorstroming, wachten, parkeren van auto of fiets, kiss & 
ride of taxistaanplaatsen. Aangrenzend aan de publieke 
ruimte bevinden zich allerlei functies en voorzieningen die 
inspelen op de behoeften van die pendelaars: een kleine 
honger, een koffie, een krant, een café, een restaurant. 
Stationsomgevingen kennen veel beleving tijdens de 
pendeluren, maar naarmate de avond passeert zwakt deze 
beleving sterk af. In vele gevallen zal de ruim ontworpen 
stationsomgeving desolaat en doods bevonden worden. 
Dit versterkt de perceptie dat stationsomgevingen – vooral 
bij avond - onveilige plekken zijn. Maar ook overdag wordt 
de stationsomgeving vaak als een onveilige plek geperci-
pieerd, dit door de grote drukte die gepaard gaat met 
een gevoel van ‘anonimiteit’, of een impact heeft op de 
leesbaarheid van transitruimtes en daarmee het oriënta-

tie-gevoel beperkt.

Tegelijk zijn de knooppuntomgevingen ook verblijfsruimten: 
voor de wachtende passanten en voor de inwoners van de 
omgeving. Ze maken deel uit van een buurt, een wijk, een 
stad of gemeente. Daarnaast vinden we er kantoren, insti-
tuten, scholen en andere programma’s die zich nestelen 
rondom stations in functie van een goed bereikbaarheid. 
Een stations- of knooppuntomgeving die afwisselend puur 
uit ‘stromen’ bestaat of desolaat en doods is, wordt niet als 
kwalitatieve omgeving ervaren. 

Uit de analyses in het belevingsonderzoek en de 
discussies in de feedbackworkshop kwamen verschillende 
aandachtspunten naar voor die in de fase van visievormen 
en masterplanning moeten worden meegenomen.

Veilige en levendige stationsbuurten, verbonden met 

de omgeving

Het is van groot belang dat het knooppuntproject wordt 
beschouwd als een wijkontwikkeling waarin omliggende 
buurten voldoende betrokken worden. Zo zal de directe 
stationsomgeving ook worden toegeëigend door buurtbe-
woners, en daalt de anonimiteit van de plek. 

Een slim ontwerp zal er dus op toezien dat de knooppunt- 
omgeving een diversiteit aan gebruikers kent, ook tijdens 
de ‘daluren’ van mobiliteit. De inrichting laat toe dat zowel 
het nieuwe programma als de bewoners/gebruikers van 
de aanpalende wijken zich de publieke ruimte toe-ei-
genen. De publieke ruimte wordt logisch gesitueerd ten 
opzichte van de woon- en andere programma’s, ook de 
al bestaande. De inrichting staat niet enkel in functie van 
doorstroming maar biedt ruimte voor ‘verblijf’. Ook een 
goede programmakeuze rond het station of knooppunt 
bepalen de beleving van de omgeving als kwalitatief 
versus onveilig/onaantrekkelijk (zie hieronder). 

In dat opzicht kan een grotere betrokkenheid van buurt-
bewoners en lokale actoren in de planningsfase helpen 
om een zinvolle inrichting en een divers programma te 
definiëren, omdat de noden en behoeften van de pende-
laars worden aangevuld met die van de wijk.

In deze wijkontwikkeling is de ‘doorwaadbaarheid’ van 
groot belang voor de beleving van de knooppuntomgeving 
en het opwaarderen van de wijken aan ‘de achterkant’ van 
het station. Bijkomende verbeterde verbindingen over/
onder de sporen zijn uiteraard kostelijk. Hun haalbaarheid 
verhoogt wanneer deze op verschillende niveaus voordelen 
kunnen bieden (toegang sporen, regionale fietsroutes 
verbinden en een landmark vormen). Dat kan maken dat 
deze deelprojecten ook via verschillende kanalen gefinan-
cierd worden. Eventuele nieuwe doorsteken spelen in op 
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bestaande flows in het stadsweefsel en kunnen toekom-
stige gebruikspatronen uitzetten en nieuwe relaties vormen. 
Zo worden nieuwe trajecten gevormd dwars op de spoor-
wegbundel die de stedelijkheid en beleving rondom het 
knooppuntproject verhogen.  

Tot slot kan de mogelijkheid tot het krimpen van publieke 
ruimte worden meegenomen door ‘s avonds laat of ‘s 
nachts de overcapaciteit aan ruimte (die overdag nodig is 
voor het opvangen van grote stromen), af te sluiten.

Diversiteit in programma garanderen

Een voldoende grote diversiteit aan programma’s rond een 
knooppunt zorgt ervoor dat er een veelvuldig gebruik is 
van de publieke ruimte, en dat het contrast tussen daluren 
en piekuren verkleint. Uit het belevingsonderzoek blijkt 
duidelijk dat er nood is aan aanvullende programma’s aan 
het station die er voor zorgen dat de omgeving tijdens de 
hele werking van het station van ’s ochtends tot ‘s avonds 
voldoende levendig is, om doodse momenten en onveilige 
situaties te vermijden. Bovendien zorgt het aanvullende 
programma voor een nuttige tijdsbesteding bij wacht-
tijden tussenin overstap van  treinen of tussen reistijd en 
aanvang van andere activiteiten. Het is daarom van groot 
belang dat overheden aansturen op voldoende diversiteit 
aan programma’s en woontypologieën in de stationsbuurt. 
Deze mix van programma is een mix die beantwoordt aan 
de behoeften van zowel pendelaars als buurtbewoners. 

De lokale overheid waakt er bijvoorbeeld over dat de 
aanwezigheid van historisch stedenbouwkundig en 
architecturaal erfgoed in grote mate bewaard wordt, 
aanvullingen karaktervol zijn en geen schaalbreuk vormen 
met de historische context. Horeca vestigt zich sneller in 
karaktervolle gebouwen en zorgt steeds voor voldoende 
beleving wanneer de avond valt. Daarnaast kan het 
wenselijk zijn om er (eventueel regionale) avondpro-
gramma’s te realiseren, om de publieke ruimte tijdens de 
daluren op te laden, zoals concertzaal, cinema,.. Hierbij zal 
een draagvlak bij de omwonenden cruciaal zijn om derge-
lijke projecten te kunnen realiseren.

Stationsomgevingen worden vandaag nog vaak geperci-
pieerd als minder wenselijke woonomgevingen. Anderzijds 
merken we dat een stationstransformatie zoals in Leuven 
een kentering kan teweegbrengen. Die kentering kan zich 
in de toekomst ook verder doorzetten in knooppuntom-
gevingen die vandaag nog niet populair zijn. Er is echter 
nood aan een visie op diverse woon- en werkontwikkeling 
die verder gaat dan de banale ‘appartementisering’ of 
stapeling van kantoren die we vandaag vaak aantreffen. 
Woon- en werktypologieën moeten een antwoord bieden 
op de vraag van een divers publiek dat belang hecht aan 
de hoge nabijheid van duurzame verkeersmodi en de 
hoge graad van voorzieningen rond een levendig station. 

Zo kunnen knooppuntomgevingen experimenteerplekken 
vormen voor nieuwe typologieën van de toekomst, met een 
verscheidenheid aan collectieve ruimtes. Vaak beschikken 
de knooppuntomgevingen heden nog over een groot 
aanbod aan betaalbare woningen en zijn het aankomst-
wijken voor nieuwkomers. Tegelijk moeten we daarom 
aandacht hebben voor mogelijke gentrificatie en maatre-
gelen voor een betaalbaar woningaanbod voor lagere 
inkomensgroepen treffen.  

Een diversiteit aan programma in de plinten is hierbij 
cruciaal. De plinten bepalen immers het sterkst hoe de 
omgeving en het publiek domein worden ervaren: leegstand 
of een zeer monotone invulling, invulling met onaantrekke-
lijke functies of weinig in- en uitloop, versterken het gevoel 
van onveiligheid. Het is dus zoeken naar manieren om een 
goede benutting van de plinten na te streven.

• In de planningsfase wordt een grondige analyse 
uitgevoerd van haalbare invullingen van de plinten. 
Het heeft weinig zin om deze bijvoorbeeld met louter 
handel te vullen als er een overaanbod aan handels-
ruimten bestaat, of de locatie niet geschikt is omdat er 
bijvoorbeeld moeilijk kan toegeleverd worden. 

• Bij de opmaak van ontwerpen wordt ook aandacht 
besteed aan diversiteit en aanpasbaarheid van de 
ruimten in de plinten, op vlak van typologie en schaal-
grootte, aangepast aan de wenselijke programma’s. 
Een goed ontwerp is een eerste voorwaarde voor het 
succes van de invulling van de plinten.

• Er kan eventueel nagedacht worden over een zekere 
(overheids-)controle over het programma in de plinten, 
waarbij de invulling niet volledig aan de ontwik-
kelaar en later de gemeenschap van eigenaars in het 
gebouw wordt overgelaten. Dit kan eventueel deel 
uitmaken van overeenkomsten op projectniveau. Hier 
kan ook gestreefd worden naar een grote diversiteit 
aan afnemers, bijvoorbeeld actoren die vandaag vaak 
geen aansluiting vinden bij de nieuwe ontwikkelinge. 
Ook de instrumenten ter bestrijding van leegstand 
kunnen hierbij ingezet worden.

Er mag echter niet vergeten worden dat het behalen van 
ruimtelijke kwaliteit, zoals voldoende dichtheid rond het 
station, stapeling van functies, goede ontsluitingsop-
lossingen, ondergronds parkeren, voldoende publieke 
functies en voldoende groenontwikkeling niet los gezien 
kan worden van de vastgoeddruk. In economische bloei-
periodes met stijgende druk op vastgoed is het dan ook 
eenvoudiger om deze ruimtelijke kwaliteit te behalen, 
net zoals het in steden als Leuven met een stijgend 
inwonersaantal en continue druk op een groot aantal 
functies (kantoren, wonen, koten,…) veel eenvoudiger is 
dan in Aarschot. De onrendabele top van functies zoals 
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ondergronds parkeren wordt kleiner mits voldoende 
vastgoeddruk, én de puur commerciële functies kennen 
hogere marges zodat er meer ruimte is voor compensatie 
van functies met onrendabele top of niet-commerciële 
functies (park, openbare diensten,…). Deze conclusie 
is belangrijk om mee te nemen naar ontwikkelingen van 
knooppunten in kleinere centra: de recepten en functie-
mixen van de grote stations zullen hier niet altijd haalbaar 
zijn.

Knooppuntomgevingen als wacht-, 

ontmoetings- en hangplekken ontwerpen

Tijdens de pendeluren ontstaat er een spanning tussen 
de grote stromen reizigers en de nood aan geschikte en 
veilige (overdekte) ruimte waar jongeren en pendelaars 
kunnen wachten, ontmoeten en hangen. De ontwerpen 
die werden geanalyseerd in het belevingsonderzoek 
beantwoorden beter de eerste vraag (doorstroming), nood 
aan verblijfsplekken –voornamelijk voor scholieren- wordt 
zelden door vertaald in het ruimtelijk ontwerp waardoor 
conflicten ontstaan. 

Er is zeer veel kennis aanwezig bij veldwerkers (jeugd-
werkers, gemeenschapswachten,..) over het ruimtegebruik 
door jongeren; kennis die mogelijk initieel wel wordt 
opgenomen maar vaak gaandeweg verdwijnt. De kennis 
van veldwerkers moet worden ingezet in de kwaliteits-
bewaking bij elke belangrijke stap in het ontwerp en in 
werffase. 

6.1.2. EEN KWALITATIEF PROCES

Een goed plan met heldere doelstellingen is geen 
voldoende voorwaarde voor een succesvolle uitvoering. 
In de brede scan van 20 stationsomgevingen werden er 
ook teruggevonden met een mooi masterplan dat niet of 
nauwelijks tot realisaties leidde. Een uitgekiende proces-
aanpak is even belangrijk.

Een sterke trekker,  vertrouwen en geman-

dateerde vertegenwoordigers

De analyse van de verschillende cases toont nog maar 
eens aan hoe belangrijk een sterke trekker is voor het 
welslagen van complexe projecten als knooppuntontwik-
keling, waarbij engagementen van heel wat stakeholders 
nodig zijn. Een ‘sterke figuur’, bij voorbeeld in de vorm 
van een burgemeester, die zich achter het project schaart 
en hiervoor ook zijn volledige politieke netwerk inzet, kan 
een enorm belangrijke succesfactor zijn. Deze personen 
slagen erin om via hun netwerk of persoonlijke autoriteit 

problemen op te lossen (zoals een iets te krappe finan-
ciering, een moeilijke onderhandeling,…), voor deze groter 
worden en het project kunnen hypothekeren.

Belangrijk is ook dat de trekker vertrouwen geniet, en dat 
de belangrijke stakeholders elkaar vertrouwen. Er moeten 
bij dergelijke geïntegreerde grootschalige projecten 
vaak beslissingen genomen worden over zaken waarbij 
verschillende partners gedeeld belang hebben en die 
voor gezamenlijke financiering in aanmerking komen. Of 
er moet een compromis gevonden worden tussen tegen-
strijdige belangen. De verantwoordelijkheden voor de 
oplossingen zijn niet steeds duidelijk afgelijnd. Er moet 
dus in redelijkheid en vertrouwen beslist kunnen worden, 
waarbij men erop kan vertrouwen dat iedereen een deel 
water bij de wijn wil doen om tot een gezamenlijk resultaat 
te komen. De formulering van de gezamenlijke maatschap-
pelijke doelstellingen aan het begin van het proces kan 
hiertoe behulpzaam zijn.

Ook kunnen de overlegprocessen zeer intensief zijn, zeker 
als er financiële implicaties zijn (inbreng grond, verdeling 
kosten,…). Het is dan ook van het grootste belang dat er 
een sterk gemandateerde vertegenwoordiging is bij alle 
stakeholders op belangrijke overlegmomenten. Indien elke 
partij altijd weer intern moet overleggen alvorens te kunnen 
beslissen, vertraagt dit het proces enorm. Voldoende 
onderhandelingscapaciteit is een duidelijke succesfactor, 
zodat partijen zich niet gaan ingraven of indekken tijdens 
overleg, maar beslissingen nemen. Dit is een belangrijke 
conclusie om mee te nemen bij andere knooppuntontwik-
kelingen in kleinere steden en gemeenten. 

Ook de betrokkenheid van alle essentiële stakeholders van 
bij de start is een belangrijke succesfactor. We wijzen hier 
vooral op het belang van de betrokkenheid van NMBS. De 
veranderende rol van de NMBS - met de terugtredende rol 
van Eurostation - maakt dat er een lacune valt. Er moet, 
geval per geval, onderhandeld worden met de NMBS over 
de rol die zij opnemen in het proces, afhankelijk van de 
(grond)positie.

Een doordachte projectplanning en een 

projectregisseur

Essentieel voor het welslagen van een complex en zeer 
langdurig project als een knooppuntontwikkeling is een 
goede projectplanning, projectregie en communicatie. We 
bespreken een aantal succesfactoren.

Doordachte en heldere afbakening van het project; 

kwaliteitscontrole bij wijzigingen

Een groep stakeholders die een gezamenlijke doelstelling 
formuleert en zich hiervoor wil engageren is een conditio 
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sine qua non voor een succesvol knooppuntproject. Dat 
betekent ook dat op elk moment duidelijk moet zijn voor 
allen wat binnen en buiten het knooppuntproject valt.

Deze afbakening kan en moet flexibel zijn in de tijd. Het 
project moet kunnen inspelen op wijzigende omstan-
digheden (nieuwe maatschappelijke doelstellingen en 
wijzigende marktsituatie). Het project kan nieuwe doelstel-
lingen opnemen als hiervoor het engagement bij de 
partners bestaat (bij voorbeeld ruimtelijke uitbreiding van 
het project wanneer delen reeds zijn gerealiseerd). Maar 
dit moet in openheid worden afgesproken.

Op dezelfde manier is het noodzakelijk dat fundamentele 
aanpassingen aan het plan of zijn deelprojecten niet 
‘al stoemelings’ gebeuren, bij voorbeeld een grondige 
bijsturing van een deelproject door de initiatiefnemer/
ontwikkelaar in kwestie zonder aftoetsing aan de doelstel-
lingen van het masterplan.

Doordachte planning van de te ondernemen stappen

Voor een goed projectverloop is het een evidentie dat er 
een bewuste projectplanning wordt uitgewerkt, die continu 
wordt opgevolgd en bijgewerkt: de planning van de te 
voeren onderzoeken, de te nemen beslissingen, de uitvoe-
ringsprojecten en flankerende acties zoals communicatie 
en grondbeleid.

Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten. 
Knooppuntontwikkelingen zijn projecten die decennia 
beslaan. Een slimme planning van onderzoek, ontwerp, 
participatie en uitvoering wordt er best op gericht dat er met 
regelmaat realisaties op het terrein kunnen worden uitge-
voerd. Niets is zo moordend voor de positieve beleving bij 
de buurt, voor het engagement van de stakeholders en de 
lokale ‘trekker’, dan een project dat met veel poeha wordt 
gecommuniceerd, dat vervolgens jaren niet zichtbaar 
beweegt. Deze realisaties kunnen de grote herontwik-
kelings- en inrichtingsprojecten zijn die elkaar logisch 
opvolgen, maar dit is niet steeds haalbare kaart. Gaten in 
de ontwikkeling kunnen worden vermeden door tijdelijke 
inrichtingsprojecten, zoals de inrichting van een tijdelijk 
parkje op het terrein van een gesloopt gebouw, en tijde-
lijke oplossing voor het stallen van fietsen en voorlopige 
verkeersremmende maatregelen in afwachting van de 
finale circulatie. Het opzetten van dit soort projecten kan 
een erg belangrijke impact hebben op de toe-eigening van 
het stationsproject en geeft de mogelijkheid om toekom-
stige zachte verbindingen te testen en preconfigureren.

Anticiperen op de lange werffase: garanderen van 

leefbaarheid in elke fase

Dergelijke tijdelijke ingrepen zullen er ook moeten toe 
bijdragen dat de knooppuntomgeving leefbaar blijft 
tijdens de lange werffase, die gemakkelijk meer dan een 

decennium in beslag neemt. Bij de projectplanning moet 
dus goed nagekeken worden hoe, gedurende de lange 
uitvoeringsperiode, een minimale leefbaarheid doorheen 
de werken gegarandeerd blijft. De knooppuntontwikkeling 
zal immers één van de langste werven zijn die inwoners 
van de stad of gemeente gekend zullen hebben. 

Hiertoe kan bij voorbeeld een leefbaarheidsplan, verge-
lijkbaar met een ‘minderhinderplan’ bij wegenwerken, 
worden opgesteld in functie van leefbaarheid en veiligheid. 
In dit plan wordt voor elke fase in de uitvoering bekeken hoe 
leefbaarheid en veiligheid kunnen worden gegarandeerd. 
De werven worden niet enkel operationeel-technisch 
gepland, maar houden rekening met veiligheid en 
beleving: vermijden van onzichtbare hoeken en kanten, 
respecteren van logische looplijnen, duidelijke signalisatie 
en voldoende verlichting. Deze garanties worden mee 
opgenomen in de afspraken die met de uitvoerders van 
deelprojecten, hetzij overheden hetzij private ontwikke-
laars, worden vastgelegd. 

Dit betekent ook dat in de planning van de fasen, de 
realisatie van de maatschappelijke doelen ook in de tijd 
evenwichtig zijn verdeeld. Niet, bij voorbeeld, eerst alle 
private ontwikkelingen en na 20 jaar pas het publieke park. 
Eventuele tijdelijke maatregelen kunnen ervoor zorgen 
dat ook in tussentijdse fasen de meerwaarden voor het 
algemeen belang worden bereikt, en kunnen de lange 
werffase draaglijker maken.

Een dergelijk leefbaarheidsplan is een uitstekende 
aanleiding om met de buurt in overleg te gaan in een 
proces van communicatie en participatie (zie hieronder).

Anticiperen op de exploitatiefase 

Ook na de lange werffase zal iemand moeten toezien op 
het behoud van een kwalitatief (semi-)openbaar domein in 
de knooppuntomgeving. Als tijdens de planning en bij het 
maken van akkoorden over de uitvoering van deelprojecten 
en verdeling van middelen, zal daarom gesproken moeten 
worden over een kwalitatief en samenhangend beheer 
van alle projectonderdelen met een publiek karakter. De 
verantwoordelijkheid wordt hiervoor duidelijk vastgelegd, 
zodat achteraf geen discussies moeten ontstaan over 
de kosten van de exploitatie en het onderhoud. Het lijkt 
logisch om, waar mogelijk, de exploitatie toe te wijzen aan 
het lokaal bestuur.

Tegelijk zal in de planningsfase reeds aandacht moeten 
zijn voor de manier waarop gedragsverandering bij de 
gebruikers kan worden bekomen. Verhoogde stedelijkheid 
komt met kinderziekten en aanpassingsmoeilijkheden. 
De nieuwe ontwikkelingen rond de knooppunten spelen 
zich af op verschillende niveaus, beperken autotoegan-
kelijkheid en zijn vaak moeilijk leesbaar voor mensen die 
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er niet regelmatig passeren. Signalisatie is vandaag ook 
vaak ondermaats en ligt versnipperd bij verschillende 
beheerders. Een gevolg is dat de knooppuntontwikkeling 
niet voor iedereen gepaard gaat met een verbetering 
in bereikbaarheid of toegankelijkheid. Een ruimtelijke 
transformatie verwezenlijkt niet automatisch een gedrags-
verandering. Ook liggen technische defecten bij liften of 
verlichting vaak aan de basis van gebruiksongemakken. 
Naast de ruimtelijke transformatie dringt er zich daarom 
een strategie op, die gedragsverandering stimuleert:

• een communicatiestrategie die mensen informeert en 
begeleidt in het gebruik van de nieuwe stationsom-
geving;

• plechtige openingsmomenten voorzien bij elke 
oplevering van deelprojecten;

• een goede doordachte signalisatie volgens één 
huisstijl.

Oplossingen die niet afhankelijk zijn van gedragsveran-
deringen, genieten uiteraard de voorkeur. De ontwerpen 
gaan daarom verstandig om met ‘technische’ oplossingen 
en beperken de afhankelijkheid hiervan. 

Een ‘projectregisseur’ of –‘coördinator’

Om dit alles te kunnen waarmaken is een projectregisseur 
of –coördinator onmisbaar. Deze zal op alle momenten op 
de hoogte zijn van de stand in elk deelproject, communi-
ceert intensief met de trekker en de stakeholders, bereidt 
de planning van de te nemen stappen beslissingen voor. 

De projectregisseur is niet enkel regisseur of coördinator. 
Hij of zij beschikt ook over heel wat kennis die nodig is om 
een dergelijk complex ontwikkelingsproject met verschil-
lende deelprojecten tot een goed einde te brengen. Hij/
zij kent het instrumentarium van projectontwikkeling: 
overeenkomsten, instrumenten van grondbeleid, kennis 
van de relevante decretale procedures en een zeker inzicht 
in het functioneren van de vastgoedmarkt. Hij/zij is ervaren 
in projectplanning, het begeleiden van onderhandelingen 
tussen stakeholders, maar kan ook de belangen van het 
project naar de essentiële overheden toe verdedigen.

De kans is groot dat bij de lokale overheid de capaciteit 
onvoldoende aanwezig is om te onderhandelen met 
belangrijke actoren (NMBS, De Lijn, AWV en private ontwik-
kelaars), of om de procesregie in handen te nemen, of 
om bijvoorbeeld de mogelijkheden van PPS-constructies 
optimaal te benutten. Er kan dus zeker overwogen worden 
om deze capaciteit te outsourcen vanuit andere instanties, 
zoals de Provincie of de Vlaamse overheid. Bovendien 
kan het als een aanbeveling gelden om de opgedane 
knowhow beter te benutten in volgende knooppuntont-
wikkelingen. Kennis over bijvoorbeeld verdeelsleutels of 

formules van benefit sharing, eenmalig door een lokaal 
bestuur opgedaan in het kader van een grote stationsont-
wikkeling, gaat nu vaak verloren.

Doordachte aanpak van stakeholderbe-

trokkenheid, communicatie,  participatie

Participatie bij een stadsproject als de stationsomgeving 
vereist een traject op maat en moet erin slagen om de 
complexiteit van verschillende deelprojecten en faseringen 
inzichtelijk te maken. In de aanpak van een stations- of 
knooppuntproject wordt daarom van bij aanvang een 
strategie ontwikkeld omtrent participatie op maat van alle 
actoren die spelen in de omgeving. Die omgeving is niet 
louter de contour van het project zelf maar duidt ook op de 
wijken en bedrijvigheid die hieraan grenzen. Het succes 
van de ontwikkeling zal gepaard gaan met de toe-eigening 
van de plek door buurtbewoners en de afstemming van de 
lokale economie.

De aanpak van de communicatie en participatie in de 
geanalyseerde cases, en de ervaringen hiermee, waren 
erg verschillend. Er kan niet zo maar gesteld worden dat 
het ontbreken ervan enkel tot moeizaam verloop van de 
ontwikkelingen leidt, of omgekeerd. Opvallend is wel dat 
de bereidheid om een intensief participatie- en communi-
catietraject op te zetten in de laatste jaren is toegenomen, 
wellicht omdat dit hoe langer hoe meer door de burgers 
wordt vereist. Uit dit onderzoek volgt dus geen eenduidige 
conclusie over de manier waarop en de mate waarin 
participatie moet worden opgezet. De leerpunten die uit 
de cases naar voor kwamen zijn voor een deel gekend: 
organiseer bijvoorbeeld geen participatie om daarna over 
te gaan tot andere plannen zonder verdere communicatie. 
Participatie moet betrekking hebben op zaken die nog niet 
beslist werden, anders organiseer je beter een duidelijke 
informatiecampagne. De mate waarin de resultaten van de 
participatie konden doorwerken moet gecommuniceerd 
en uitgelegd worden.

Toch zijn er een aantal aanleidingen in kaart gebracht 
die pleiten voor een sterke buurtbetrokkenheid van in de 
vroege planningsfase, en doorheen het project. 

Participatie in de planningsfase kan bijdragen aan een 
verbeterd programma en een slimme inrichting van 
het publiek domein, om scherp te stellen hoe er kan 
ingespeeld worden op de noden van de omgeving, en 
deze af te stemmen met de verwachtingen van de ontwik-
kelaars die in het project zijn betrokken. Zeker aspecten als 
verkeerscirculatie en verkeersleefbaarheid zijn gevoelige 
items die op veel aandacht van buurten kunnen rekenen. 
Deze lokale kennis uit dergelijke participatie verhoogt de 
kans op een knooppuntomgeving die achteraf goed wordt 
‘gebruikt’ door een voldoende grote groep: niet enkel door 
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de passanten en de paar bewoners van de nieuwbouw-
projecten. Participatie vanwege lokale (economische) 
actoren kan de kansen voor een levendige invulling van 
de nieuwbouwprojecten vergroten, omdat projectont-
wikkelaars meer inzicht verkrijgen in de lokale economie 
en voorzieningen, en de ruimtenoden die ze hebben. Zo 
vermijden we projecten die bijvoorbeeld een monotone 
invulling hebben of ’s avonds doods en onveilig worden. 

Het is echter moeilijk om de noden en verwachtingen in te 
schatten over een periode van meer dan een decennium. 
Het is belangrijk, daarom, dat de projectregisseur doorheen 
het proces voldoende vinger aan de pols blijft houden in 
de buurt, zeker op momenten waarop het masterplan of 
deelprojecten worden aangepast omdat ze achterhaald 
blijken of de omstandigheden wijzigen. 

Belangrijker nog: de leefbaarheid op korte termijn 
blijkt vaak veel meer impact te hebben op positieve of 
negatieve waardering van een knooppuntproject dan de 
lange termijn visies. De effecten van werven en het tijdelijk 
verdwijnen van voorzieningen. Deze zijn goede onder-
werpen en aanleidingen om participatie te organiseren 
om te komen tot tijdelijke maatregelen die de leefbaarheid 
verhogen. Dergelijke momenten kunnen dan weer aange-
grepen worden om de lange termijn doelstellingen steeds 
opnieuw te communiceren en de complexiteit van het hele 
ontwikkelingstraject inzichtelijk te maken.

Participatietrajecten zullen daarom moeten worden uitge-
werkt op lange termijnen net zoals de uitvoering van het 
knooppuntproject over een lange termijn zal lopen. 

Duidelijke toewijzing van middelen

Er is duidelijkheid nodig over kosten en budgetten. 
Budgetten moeten eenduidig gealloceerd worden op het 
project, op basis van zo scherp mogelijke kostenramingen. 
Beide elementen zijn in de geanalyseerde stationsont-
wikkelingen, key succesfactoren gebleken. Indien deze 
niet voldaan zijn, leiden deze omgekeerd uiteindelijk 
tot sterk vertraagde processen en zelfs niet uitgevoerde 
deelprojecten. Een typische kost waarover vaak te lang 
onduidelijkheid heerst is de saneringskost.

Een andere belangrijke succesfactor voor een vlot traject 
is deze van substantiële grondposities. Om historische 
redenen hebben NMBS/Infrabel rond de stations van 
grote steden altijd grote grondeigendommen gehad, 
bijvoorbeeld voor werkplaatsen en voor bijkomende 
spoorcapaciteit, NMBS kon dus grote delen van de ontwik-
keling inbrengen, waardoor er slechts met een beperkt 
aantal grondeigenaren moest onderhandeld worden over 
bijvoorbeeld een RUP of verkoop aan een ontwikkelaar. Er 
dient echter besloten te worden dat deze ‘gemakkelijke’ 

ontwikkelingen grotendeels uitgevoerd zijn. De nog uit te 
voeren ontwikkelingen, vooral in knooppunten van kleinere 
steden, kennen vaak een meer versnipperde grondei-
gendom. Dit maakt dat onderhandelingscapaciteit en een 
sterke procesregie nog belangrijker zullen worden om tot 
een coherente ontwikkeling te komen. 
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6.2. AANBEVELINGEN 

VOOR HET VLAAMS 

(RUIMTELIJK) BELEID 

KNOOPPUNTONTWIKKELING

De vraag stelt zich nu, welke rollen en taken best op het 
Vlaams niveau worden opgenomen, en welke organisatie 
of instrumenten hierbij horen.

6.2.1. EEN VLAAMSE STUURGROEP EN 
VLAAMS BELEID KNOOPPUNTONTWIK-
KELING

Uit de analyse van de 4 cases komt een duidelijke vraag 
naar meer ondersteuning en coördinatie, zowel op inhou-
delijk vlak maar vooral op het vlak van financiering en 
allocatie van andere middelen. Indien de knooppunt-
projecten enkel geregisseerd worden op het lokale 
niveau, waar ze overigens thuis horen, gaat teveel tijd 
en energie verloren en dit maakt dat de facto enkel die 
projecten vooruitgang boeken waar op het lokale niveau 
een sterke link naar het bovenlokale niveau aanwezig is.

Nood aan een aantal inhoudelijke 

principes op Vlaams niveau

Een goed knooppuntproject begint met de formulering van 
de maatschappelijke doelstellingen van de partners, als 
basis voor de uitwerking van een lange termijn visie, zoals 
hierboven geformuleerd. Een van de onderdelen hiervan 
is de vraag naar de gewenste toedeling van ‘ruimte’; aan 
de verschillende vervoersmodi, aan lucratieve ontwikke-
lingen ter valorisatie van gronden en aan minder lucratieve 
projecten van algemeen belang. Tevens dient er van bij 
de opstart rekening gehouden te worden met het concrete 
programma van eisen van de stakeholders.

De visie op wenselijke knooppuntontwikkelingen en de 
duurzame mobiliteit mag dan in theorie wel gedeeld worden 
door alle Vlaamse departementen, in de praktijk blijken de 
ideeën hierover binnen stuurgroepen van concrete knoop-
puntprojecten wel degelijk en soms sterk te verschillen. 
Tussen beleidsdiensten en operationele diensten, maar 
ook tussen beleidsdiensten onderling. Denk maar aan de 
discussie over de noodzaak om dichte kantoorontwikke-
lingen bij stations toch autobereikbaar te maken. 

In de toekomst wordt best vermeden dat de discussies 
tussen de Vlaamse partners telkens aan de tafel van het 
‘lokale’ knooppuntproject moeten worden gevoerd. Het 
moet duidelijk zijn dat de concrete keuzes voor elk knoop-

puntproject moeten worden gemaakt op basis van een 
lokale analyse tezamen met de lokale trekker en stake-
holders. Toch is het belangrijk dat de Vlaamse overheid 
een aantal principes en spelregels vooropstelt, die verhel-
deren welke doelstellingen zij heeft met een knooppunt, 
uitgaande van haar rol in het volledige Vlaamse net van 
openbaar vervoer. Doelstellingen die misschien vanuit de 
lokale analyse en kennis niet direct naar voor komen.

Daarom is er een forum nodig waarop een aantal zeer 
principiële doelstellingen van knooppuntontwikkeling 
worden afgesproken. Deze kunnen gaan over princi-
piële keuzes voor verschillende soorten knooppunten, 
bijvoorbeeld het onderscheid tussen knooppunten waar 
(voorlopig) nog voorzieningen voor pendelparkeren 
aangewezen zijn versus knooppunten die voornamelijk 
met lokaal openbaar vervoer en fiets worden bediend. 
Deze principes kunnen ook verband houden met de 
beoordeling van de projecten, b.v. de manier waarop de 
effecten van een dichte programmatorische ontwikkeling 
wordt ingeschat in effectrapportage, et cetera. Op dit 
forum zullen ook duidelijke uitspraken gedaan moeten 
worden over de objectieven die Vlaanderen zich stelt en 
welke middelen daar tegenover staan.

Een Vlaams-Federale gemandateerde 

stuurgroep

Dit forum kan de vorm krijgen van een overkoepelende 
Vlaamse gemandateerde stuurgroep die het beleid van 
knooppuntontwikkeling uitstippelt en opvolgt. Deze stuur-
groep moet ervoor zorgen dat Vlaanderen resoluut kiest 
voor knooppuntontwikkeling. 

In deze stuurgroep zitten ten eerste Vlaamse beleids-
voorbereidende en uitvoerende afdelingen; die laatste 
verzorgen de doorvertaling naar het beleid van de 
decentrale uitvoerende diensten. De stuurgroep omvat 
minstens Departement Omgeving, Departement MOW, 
De Lijn, AWV, AIO. Van andere departementen/ afdelingen/ 
agentschappen wordt bekeken of ze voor voldoende 
knooppunten een rol spelen om in de stuurgroep 
opgenomen te worden, bijvoorbeeld OVAM.

In de ‘Vlaamse’ stuurgroep is ten tweede ook NMBS verte-
genwoordigd. Vlaanderen sluit een overeenkomst met het 
federale niveau / NMBS over de taken en het mandaat van 
deze stuurgroep, om duidelijke afspraken te maken met 
betrekking tot lange termijn planning van investeringen. 
Er wordt gestreefd naar het vastleggen van budgetten, 
afspraken rond grondregie en planning van valorisaties, 
en projectorganisatie.

De samenwerking van deze beleidsvoorbereidende en 
uitvoerende departementen/ afdelingen/ agentschappen 
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zorgt ervoor dat de beleidskeuzes ook doorwerken in het 
beleid van de uitvoerende diensten op knooppuntniveau. 

De taken van deze stuurgroep zijn:

• Kiezen ‘voor’ knooppuntontwikkeling: uitzetten van de 
Vlaamse basisdoelstellingen die deze groep hier wil 
bereiken (en die per project op maat worden ingevuld).

• De keuze ‘voor’ knooppuntontwikkeling verhelderen, 
met name prioriteiten stellen in de Vlaamse beleids-
doelstellingen op vlak van onder andere wonen, 
werken, leefbaarheid en mobiliteit.

• Uitklaren van een aantal tegenstrijdige standpunten 
tussen Vlaamse sectoren, bijvoorbeeld rond (1) 
programmaverdichting versus risico op autocon-
gestie, (2) parkeervoorzieningen vs. bereikbaarheid 
per OV en zachte modi, (3) kwalitatief publiek domein 
vs. parkeren en vs. programmaverdichting en (4) kwali-
tatieve aanleg en architectuur vs. investeringskosten

• Dit kan bijvoorbeeld door het uitwerken van een set van 
‘knooppuntenmilieus’; categorieën van knooppunten 
waarin verschillende doelstellingen eerder prioritair of 
eerder ondergeschikt zijn. Hierbij moet wel duidelijk 
zijn dat enkel de principes worden vastgelegd: vanuit 
verder lokaal onderzoek samen met het lokale bestuur 
wordt bekeken hoe deze algemene principes in het 
lokale knooppunt kunnen worden waargemaakt.

• Kiezen ‘tussen’ knooppunten: selectie van knoop-
punten waar zij vinden dat een stationsprojecten of 
‘knooppuntproject’ aangewezen is.

• Taken op vlak van voortgangsbewaking, kwali-
teitsbewaking, kennisverspreiding en vooral 
globaalfinanciering, zoals hieronder uitgewerkt.

Er moet uiteraard vermeden worden dat een derge-
lijke ‘stuurgroep’ in de plaats komt van de lokale 
stuurgroepen en/of een andere manier een parallel orgaan 
of vehikel wordt dat aan ‘micromanagement’ doet. Een 
gevaar dat eventueel bestaat indien alle van de boven-
staande punten met de volledige intenstiteit worden 
opgenomen. Het is daarom van belang het mandaat 
van een dergelijke stuurgroep helder uit te schrijven en 
gemandateerde vertegenwoordigers af te vaardigen. 
Er zijn verschillende aanwijzingen dat dit kan lukken, 
zoals ondermeer tijdens de feedbackworkshop bleek.

De beoogde afstemming werkt bijvoorbeeld wel op 
het niveau van de vervoersregio’s. Ongeveer dezelfde 
stakeholders komen daar samen om het aanbod  en de 
processen zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen. 
Ook met betrekking tot de ontwikkeling van de stations- 
omgevingen was op een gegeven moment een 

‘vierpartijenovereenkomst’ in de maak om de afstemming 
tussen verschillende projecten en investeringen beter 
op elkaar af te stemmen. De analyse van de cases 
heeft ook telkens de rol van het fonds stadsvernieuwing 
belicht. In 3 van de 4 onderzochte cases heeft dit fonds 
geïntervenieerd met subsdies, regiecapaciteit en opereert 
onder de begeleiding van een jury. Die is misschien niet 
helemaal vergelijkbaar met de hier vooropgstelde stuur-
groep, maar de analogie mag zeker gemaakt worden.

Kortom: indien er voldoende heldere en realistische doelstel-
lingen en mandaten worden geformuleerd én een  strategische 
financiële incentive wordt vooropgesteld, is het blijbaar 
wel mogelijk om de gevraagde afstemming te bekomen.

6.2.2. VLAAMSE KENNISOPBOUW EN 
VERSPREIDING NAAR KNOOPPUNTPRO-
JECTEN

Deze Vlaamse stuurgroep organiseert kennisverzameling 
en -opbouw rond een aantal aspecten waarover in de 
huidige stationsprojecten te vaak lacunes zijn, zoals is 
gebleken uit de procesanalyse van de 4 cases:

• Kennis in verband met contractering: voor- en nadelen 
van PPS-vormen in verschillende contexten; opleggen 
van stedenbouwkundige lasten (hoe ver kan men 
daarin gaan, wat is fair, wat is efficiënt,…); impact van 
functies, dichtheden, risico’s, stedenbouwkundige 
lasten,… op de residuele grondwaarde van de ontwik-
keling;

• Kennis over onderhandelingstechnieken;

• Kennis in verband met verdeling van niet-commercia-
liseerbare en niet een-op-een toewijsbare kosten met 
maatschappelijke baten voor verschillende publieke 
partijen (onderdoorgang tunnel, aanleg publieke 
ruimte, verbinding naar busstation, renovatie stations-
gebouw,…).

• Kennis in verband met instrumenten: (1) Algemene 
kennis over hoe beleidsdoelstellingen te realiseren 
via contracten (en dus niet voornamelijk via RUP’s), 
(2) Kennis over erfpachten met ontwikkelingsvoor-
waarden, (3) Kennis over convenanten, als krachtig 
instrument om partijen letterlijk samen over de streep 
te halen om samen te werken (in tegenstelling tot tot 
wachten op initiatieven van elkaar) en om te anticiperen 
op ruimtelijk/fysieke en functionele interfaceproblemen 
tussen de verschillende partijen en (4) Kennis over de 
mogelijkheden van financiële stedenbouwkundige 
lasten aan grootschalige private projecten

• Kennis over hoe via het inbouwen van flexibiliteit, te 
anticiperen op exogene veranderingen: op vlak van 
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mobiliteit (modal shift, nieuwe treinverbindingen, 
circulatieplannen,…), demografie (stijgend aantal 
jongeren of ouderen met andere wensen op vlak van 
publiek domein en stationsfuncties) en marktsituaties 
(retailmarkt, kantorenmarkt, kotenmarkt, woning-
markt,…)

• Vastgoed-gerelateerde kennis, welke programma’s 
zijn financierbaar, marktconform, wenselijk, comple-
mentair,…

Deze kennis kan overgedragen worden naar de individuele 
knooppuntprojecten via de ondersteuning van de lokale 
projectregisseur. Daar waar bij de lokale overheidsdiensten 
of andere (boven)lokale actoren geen projectregisseur 
te vinden is, kan Vlaanderen een projectregisseur ter 
beschikking stellen.

6.2.3. EEN VLAAMSE VOORT-
GANGSBEWAKING VAN DE 
KNOOPPUNTONTWIKKELINGEN

Een van de meest in het oog springende procesken-
merken van de ontwikkeling van stationsomgevingen is 
de lange looptijd van de projecten. De analyses van de 
4 cases heeft de achtergronden en oorzaken hiervan in 
detail belicht. Hier ligt dus een belangrijke uitdaging. De 
Vlaamse stuurgroep knooppuntontwikkeling bewaakt de 
goede voortgang van de knooppuntontwikkelingen die 
zij in haar selectie opnam. Zij heeft niet als taak om de 
processen van de individuele stations- of knooppuntpro-
jecten te leiden, maar werkt stimulerend op de volgende 
wijze:

• Regelmatige monitoring van de ontwikkelingen in de 
geselecteerde knooppunten;

• Projecten die niet spontaan opgestart geraken vanuit 
het lokale niveau: via een tijdelijke regisseur vanuit de 
Vlaamse stuurgroep een verkenningsfase opstarten, 
op zoek naar een gedeelde agenda tussen de 
relevante Vlaamse en lokale partners, en een zinvolle 
inzet van de globaalfinanciering (zie verder);

• Projecten die lopen en voortgang boeken: geen inter-
ferentie in de procesvoering; Vlaamse doelstellingen 
en inhoudelijke kwaliteit (zie verder) bewaken via 
betrokken Vlaamse actoren en via de voorwaarden 
gekoppeld aan de globaalfinanciering (zie verder);

• Projecten die stilgevallen zijn of dreigen stil te vallen: 
inhoudelijke continuïteit bewaken, vooral op niveau 
eigen ‘Vlaamse’ doelstellingen; eventueel aanbieden 
van een Vlaamse, te ‘outsourcen’, projectregisseur, 
herhalen van de verkenningsfase; zoeken naar een 
vernieuwde zinvolle inzet van de globaalfinanciering 

(zie verder).

De stuurgroep staat bovendien ter beschikking van de 
individuele knooppuntprojecten voor lokale actoren die 
vaststellen dat de Vlaamse doelstellingen die aanvankelijk 
werden vastgelegd, niet meer aangehouden worden door 
de betrokken Vlaamse actoren. 

Het Vlaamse niveau voert zelf enkel de projectregie uit, via 
een te outsourcen projectregisseur, in die knooppunten 
waarvoor vanuit de lokale actorengroep geen projec-
tregisseur naar voor geschoven wordt en die hiervoor 
vragende partij zijn.

6.2.4. EEN KWALITEITSNIVEAU VOOR 
ALLE KNOOPPUNTONTWIKKELINGEN EN 
KWALITEITSBEWAKING

Deze Vlaamse stuurgroep definieert een aantal kwaliteit-
scriteria die per stations- of knooppuntproject op maat 
moeten worden ingevuld. Deze kwaliteitscriteria kunnen 
deels verschillend zijn per knooppuntmilieu. De volgende 
zaken moeten bij die kwaliteitsvoorwaarden zeker aan bod 
komen:

Met betrekking tot de doelstellingen achter knooppuntont-
wikkeling:

• Algemeen geformuleerde ‘Vlaamse’ doelstellingen 
op vlak van functieverdichting, ruimtelijke kwaliteit en 
mobiliteit

• Voldoende aantoonbare impact op de typische ruimte-
lijke, functionele en budgettaire interfaceproblemen

Met betrekking tot (proces-)aanpak:

• Doordachte en heldere afbakening van wat binnen en 
buiten het knooppuntproject valt (aanpasbaar in de 
tijd)

• Realisatie van voldoende continuïteit en langeter-
mijnvisie, door het overspannen van gemeentelijke 
legislaturen en het anticiperen op exogene verande-
ringen met betrekking tot mobiliteit en marktsituaties

• Doordachte aanpak op vlak van timing, slimme 
fasering, relatie planning – uitvoeringsgerichte 
projecten

• Doordachte aanpak van stakeholderbetrokkenheid, 
communicatie en participatie

• Anticiperen op de lange werffase: het garanderen van 
de leefbaarheid in elke fase

• Anticiperen op de exploitatiefase: oplossingen voor 
een kwalitatief en samenhangend beheer van alle 

6. Lessen voor het ruimtelijk beleid in knooppuntontwikkeling
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projectonderdelen met een publiek karakter

Met betrekking tot kwaliteitsniveau als stadsontwikkelings-
project en lokale impact:

• Aandachtspunten met betrekking tot het blijven 
bewaken van kwaliteitsdoelstellingen in verloop 
procedure (bijvoorbeeld vermijden afzwakken kwali-
teitsdoelstellingen bij doorvertaling initieel masterplan 
in projecten met nieuwe partners, of in het RUP)

• Aandachtspunten met betrekking tot minimaal 
gegarandeerde leefbaarheid tijdens lange werffase

• Aandachtspunten met betrekking tot programmato-
rische invulling, het ontwerp en beheer van onderdelen 
die essentiële impact hebben op beleving gebruikers 
en sociale controle: zoals het publiek domein en 
plinten van de gebouwen.

De kwaliteitscriteria worden gehanteerd in de opvolging 
van de globaalfinanciering (zie verder). 

De Vlaamse stuurgroep laat zich voor die continue 
kwaliteitscontrole bij voorkeur bijstaan door een kwali-
teits-’waakhond’. Dit kan enerzijds door het opnemen 
van de nodige expertise in de stuurgroep. Een andere 
mogelijkheid is het aanstellen van een externe kwali-
teitskamer die de monitoring als opdracht heeft, zoals 
momenteel reeds gebeurt in bijvoorbeeld de stadsvernieu-
wingsprojecten of de pilootprojecten Vlaams Bouwmeester.

6.2.5. VLAAMSE ROL IN DE ONDER-
STEUNING PER STATIONS- OF 
KNOOPPUNTPROJECT

Vlaanderen heeft niet de taak om de aparte knooppunt-
projecten te trekken, noch als politieke trekker noch als 
coördinator. Deze taak ligt bij het lokale bestuur of een 
bovenlokale entiteit die lokaal relevant is (denkbaar is 
de provincie, een intercommunale en in de toekomst 
misschien een vervoerregio of stadsregio).

Per stations- of knooppuntproject wordt een opvol-
gingsstructuur (lokale stuurgroep) opgericht, waarvan 
Vlaanderen niet de trekker is. Vlaanderen garandeert wel 
een vertegenwoordiging van de essentiële Vlaamse actoren 
die mee instaan voor de concrete planning en uitvoering 
van projectonderdelen: in principe is dit steeds De Lijn. 
Vaak zal ook AWV een rol spelen. De stad/gemeente is 
daarnaast een essentiële partner. Per project kunnen 
andere overheidsinstanties betrokken worden, afhankelijk 
van de rol die zij kunnen spelen: NMBS, provincie, AIO en 
OVAM,… Ook wordt per project vastgelegd hoe de samen-
werking verloopt met grote private partijen (bijvoorbeeld 
grondeigenaars, ontwikkelaars) en de buurt (bijvoorbeeld 

actiecomités).

Vlaanderen voorziet een ondersteuning voor elk knoop-
puntproject. Deze bestaat idealiter uit:

• een globaalfinanciering per stationsproject, 
minstens voor: (1) Financiering van een projectma-
nager of –regisseur (samen met de partners), (2) 
niet-toewijsbare kosten zoals opmaak masterplan, 
communicatiekosten, … en (3) eventueel niet-toe-
wijsbare investeringen in het gebied. Grote 
uitvoeringskosten zullen echter niet in de globaalfinan-
ciering opgenomen kunnen worden

• vastgelegde engagementen met betrekking tot de 
Vlaamse investeringen.

• een tijdelijke projectregisseur in de gevallen waar dit 
niet bottom-up georganiseerd is, bij voorbeeld bij 
projecten die niet opstarten of stil liggen;

• ondersteuning projectcoördinator of tijdelijke projec-
tregisseur op vlak van kennis die lokaal te weinig 
aanwezig is, zoals hierboven omschreven;

Aan de globaalfinanciering is een regelmatige rapportage 
met betrekking tot kwaliteitsvoorwaarden en het reali-
seren van de ‘Vlaamse’ doelstellingen ten opzichte van 
de Vlaamse stuurgroep (die zich hiervoor eventueel laat 
bijstaan door een kwaliteitskamer).

Eventueel kan op langere termijn gedacht worden aan 
een formele ontwikkelingsstructuur met eigen (uitvoe-
rings-) budgetten op het niveau van het knooppunt- of 
stationsproject, waarin de toegezegde middelen van de 
Vlaamse en andere betrokken actoren worden gebundeld 
en die door deze ontwikkelingsstructuur wordt beheerd. 
De Vlaamse stuurgroep dient te onderzoeken onder 
welke vorm dit kan gebeuren, die de nodige investerings-
zekerheid biedt voor de lokale projecten, en tegelijk een 
efficiënte inzet van middelen garandeert, bijvoorbeeld via 
een rollend fonds.

6.2.6. HET VLAAMSE INSTRUMENTARIUM

Er lijkt vanuit onze analyses geen directe urgentie om het 
ene of het andere instrument aan te passen of op te geven 
of ‘efficiënter’ te maken. De lokale projecten passen de 
procedures in hun planning in; deze zijn aanvaardbaar 
binnen de looptijd - steeds minstens 20 jaar! - van de 
knooppuntprojecten.  Wel is duidelijk dat:

• stabiliteit in het ruimtelijk instrumentarium gewenst is 
en onzekerheid door steeds wijzigende procedures 
verstarrend werkt; 

• de procedures enerzijds als weinig zinvol worden 
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beschouwd; anderzijds ertoe bijdragen dat er een 
goed voorbereidend proces van draagvlakopbouw en 
grondige voorstudie onmisbaar lijken;

• de grote uitdaging eerder ligt in een betere kennis over 
en inzet van instrumenten die te maken hebben met 
overeenkomsten en grondregie.

6. Lessen voor het ruimtelijk beleid in knooppuntontwikkeling
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7. BIJLAGEN

Bijlage 1: Verslag visieworkshop 22-05-2017

Bijlage 2: Verslag feedbackworkshop 13-12-2017

Bijlage 3: Fiches 20 stations (fase 1): aparte bundel

Evaluatie Vlaamse stationsomgevingen - Eindrapport
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De visieworkshop vond plaats op 22 mei 2017  te Brussel in 
de kantoren van de Vlaamse overheid en werd bijgewoond 
door 9 experts, 3 mensen van het departement omgeving 
en 8 leden van het onderzoeksteam. Bij het samenstellen 
van de expertengroep werd gestreefd naar een aanwe-
zigheid van diverse profielen. Zowel actoren die spelen op 
bestuurlijk niveau als ontwikkelaars als academici werden 
vertegenwoordigd. De experts kregen op voorhand een 
aantal vragenfiches waar het projectteam de stationspro-
jecten trachtte te beoordelen als geslaagd/niet geslaagd, 
en dit aan de hand van 4 invalshoeken. 

• Stationsontwikkeling als kwalitatief en kernversterkend 
stadsontwikkelingsproject

• Kwaliteit van het proces

• Station als hefboom voor duurzame mobiliteit

• Stations met toekomstwaarde

Elk van de vier invalshoeken werd nog verder uitgewerkt in 
een aantal deelvragen. Er werd op voorhand gevraagd aan 
de experts om na te denken over de faal- en succesfac-
toren (wat is een goede stationsontwikkeling?) vanuit hun 
expertise, om na te kijken of ze deze al dan niet konden 
plaatsen op de fiche en zoniet, extra invalshoeken mee te 
brengen. 

Op de workshop zelf werd de discussie gemodereerd en 
gestuurd aan de hand van de vragenfiches met deelvragen. 
De experts kregen de mogelijkheid om de vragenfiches ter 
plaatse in te vullen, zodat deze input later nog verwerkt 
kon worden.

7.1. VERSLAG VAN DE VISIEWORKSHOP 22-05-2017

7. Bijlagen
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7.1.1. AANPAK VAN DE 

VISIEWORKSHOP

De inleiding werd verzorgd door drie experts elk 5 
minuten aan het woord te laten om een algemene 
beschouwing te geven. Hierop volgde de presentatie 
van de socio-economische en ruimtelijke analyse, met 
daarna een eerste tafelronde. Voor deze tafelronde werd 
de groep opgesplitst in drie tafels van 7-8 personen. 
De tafelronde had als doel om feedback te krijgen op 
de resultaten van de analyse. Aan de hand van vooraf 
opgestelde vragenfiches kon de discussie dan gericht 
gevoerd en gemodereerd worden: Zijn er verassingen in 
de vergelijkingen tussen de stations onderling? Werden 
er verbanden verwacht die in de analyse ontbreken? Hoe 
kunnen de verbanden verklaard worden? Zijn er fouten in 
de analyse? Wat zijn interessante voorbeelden? Iedere 
tafelgast kreeg ook een persoonlijk exemplaar van de 
vragenfiche om in te vullen voor verwerking achteraf.  

Na een korte bespreking in plenum volgde een tweede 
tafelronde met dezelfde groepsindeling. Deze tweede 
tafelronde draaide rond faal- en succesfactoren van stati-
onsontwikkelingen en welke selectiecriteria gehanteerd 
moeten worden voor de selectie van de 4 casestudies voor 
fase 2. Het falen of succesvol zijn van een stationsontwik-
keling kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd 
worden. Daarom werden er deze keer vier vragenfiches:

Opnieuw werd deze tafelronde afgesloten in plenum. De 
workshop werd afgesloten met een slotbeschouwing van 
Maarten Van Acker, die het verband legde tussen de grote 
lijnen van de analyse, de resultaten van de workshop en 
de thematiek van zijn onderzoek over de vernieuwing van 
kleinere stationsomgevingen in de grensregio van Vlaan-
deren en Nederland in het kader van het ‘Spoorboek’

. 

7.1.2. LESSEN UIT DE VISIE-

WORKSHOP

Wat vinden de experts van de resultaten 

op het terrein in Vlaanderen?

Doorheen de workshop zien we één grote lijn: de 
ervaringen zijn genuanceerd. Niemand spreekt over de 
ontwikkelingen van de belangrijkste stationsomgevingen 
als een grote mislukking noch een groot succes. Er 
wordt veel gesproken over concrete voorbeelden; steden 
waar meer of minder is gerealiseerd. En dan nog is de 
beoordeling van de verschillende cases genuanceerd. 

Soms verduidelijkt men wat als ‘succes’ wordt aanzien. Bij 
voorbeeld succes als een stijging van het aantal treinge-
bruikers. Meestal hanteert men een mix van argumenten. 
Succes kan gaan over de heropleving van de stationsom-
geving in termen van functiemix, levendigheid,… Maar ook 
andere elementen komen ter sprake, bij voorbeeld hoe het 
stationsproject heeft bijgedragen aan andere stadsont-
wikkelingsprojecten of net andere wijken heeft bedreigd, 
hoe het de barrièrewerking van de spoorweg heeft helpen 
verminderen, of de stationsomgeving werd vernieuwd 
louter met overheidsmiddelen of met inbreng van de private 
markt,… Het element autobereikbaarheid van de stations-
omgevingen komt regelmatig terug in de discussies. Het 
is een bedreiging, zeker voor de kleinere stations die geen 
hoogfrequent stadsnet hebben om het station te bedienen. 
Deze omgevingen verworden vaak tot combinatie van 
pendelparkings en busstation. Dit moet beter kunnen.

Maar de vraag ‘heeft men een herontwikkeling kunnen 
realiseren op het terrein’ lijkt toch een belangrijke maatstaf 
voor het spreken over succes te zijn. Hier wordt gewezen 
op het feit dat een aantal stationsprojecten te ambitieus 
werden opgezet: de draagkracht van de stad en vooral 
de ontsluitingsmogelijkheden van het station te boven.

De experts gebruiken als voorbeelden de hoofdstations, 
maar even goed komen interessante kleinere steden en 
zelfs kleine gemeenten op belangrijke spoorverbindingen 
(naar Brussel) aan bod. Regelmatig wordt benadrukt 
dat ook hier interessante projecten tot stand kwamen.

Wat vinden de experts van de resultaten 

van onze eerste fase?

Zijn ze correct, komen er verbazingwekkende resul-

taten uit?

Los van enkele bedenkingen over de mogelijkheid om 
wetenschappelijk onderbouwde verbanden te zoeken in 
een set van slechts 20 cases, zijn er weinig ‘foute’ conclusies 
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gesignaleerd. Enkel voor de case Brugge was duidelijke 
een correctie nodig (masterplan wel degelijk opgemaakt).

Wel waren er enkele punten die verbazing wekten. De 
slechte reizigersscore van station Mechelen bij voorbeeld. 

Ook benadrukten enkele experts dat sommige stations 
op vlak van ontwikkelingsdynamiek slecht lijken te 
scoren, maar dat dit beeld helemaal anders kan worden 
na het afwerken van heel concreet geplande projecten.

Welke conclusies trekt men uit onze eerste fase, of 

hoe verklaart men onze conclusies?

De getoonde resultaten en de afwezigheid van duide-
lijke relaties leidden wel tot interessante reflecties, o.a. 
over onze vooringenomenheid in de verbanden die 
we zoeken. Zo zochten we naar een relatie tussen een 
stijgend aantal inwoners en de stationsdynamiek, maar 
in veel gevallen wordt de keuze van mensen om ergens 
te gaan wonen bepaald door veel meer aspecten dan 
enkel de aan- of afwezigheid van een goed bereikbaar 
station. De correlatie tussen stationsontwikkeling en 
duurzame mobiliteit is minder evident dan we soms 
hopen. Ook wordt er gewezen op het feit dat veel nieuw-
bouwprojecten wel binnen een bepaalde straal van het 
station liggen, maar soms niets met het station te maken 
hebben. Tenslotte kunnen bepaalde overheidsbeslis-
singen ter plaatse de gegevens erg beïnvloeden (b.v. de 
keuze om voor betaalbaar wonen te gaan); die beleidsbe-
slissingen zijn in de eerste fase nog niet ingecalculeerd. 
Toch jammer, volgens enkelen, dat deze eerste fase 
niet meer inzicht geeft in de causaliteit: volgt de stijging 
van treinreizigers nu de ontwikkelingen, of omgekeerd?

Globaal genomen was er toch veel eensgezindheid 
over de vaststelling dat elke case uniek is en dat er 
niet meer verwacht kan worden van een vergelijking 
tussen de stations of grote lijnen dan wat de studie 
tot dan toe opgeleverd had. De zaak is nu om 4 juiste 
cases te zoeken waar heel gericht die lokale factoren 
in kaart kunnen worden gebracht om een antwoord te 
zoeken naar hoe het welslagen van stationsprojecten, 
ook in de verwachte veranderende context (zie eerste 
deel van dit rapport), beter kan worden gegarandeerd.   

Welke belangrijke zaken ontbreken?

Zoals verwacht bij de voorbereiding van de workshop, 
bleven de deelnemers natuurlijk deels op hun honger zitten. 
De processen zijn immers nog maar heel oppervlakkig in 
kaart gebracht in de eerste fase; eigenlijk was het niet eens 
de bedoeling van de opdracht om die nu al aan te zetten. De 
meeste lacunes in de kennis gingen dan ook over het belang 
van de lokale aanpak, van de lokale beleidsbeslissingen 
en de relatie met andere stadsontwikkelingsprojecten.

Toch kwamen ook een aantal andere vragen naar boven die 
experts graag besproken hadden gezien. De gegevens over 
de mobiliteit hadden best wat verder gegaan. De evolutie van 
de reizigers konden over langere tijd worden geanalyseerd 
en waren best gepaard gegaan met herkomstgegevens. 
Ook een analyse van de beschikbaarheid van ruimte voor 
herontwikkeling was nuttig geweest. Het zou interessant 
geweest zijn om te bekijken of de breuk tussen de wijken 
aan voor- en achterkant van het station werd verkleind.

Tenslotte is er regelmatig gesproken over de kleinere stations. 
Jammer dat stationnetjes als Herent, Veltem, Haacht,… niet 
in de analyse zijn betrokken. Hier zit immers veel potentieel. 

Wat is volgens de experts belangrijk voor 

‘goede’ stationsontwikkeling?

Stationsontwikkeling als stadsontwikkelingsproject

Over dit thema werden eerder veel vragen opgeworpen 
dan duidelijke standpunten ingenomen. Zo werd er 
gefilosofeerd over de samenhang tussen stationspro-
jecten en andere stadsontwikkelingsprojecten. Zat er 
een duidelijke strategie van de stad achter de plannen 
voor het station en die voor de rest van de stad? Wilde 
men b.v. een tweede centrum creëren of gebeurde dat 
al stoemelings? Is er een visie op beeldkwaliteit nodig of 
kan je dat gewoon overlaten aan bv. de bouwmeester? 
De vraag is of een stationsontwikkelingsproject in 
wezen anders is dan elk ander stadsontwikkelings-
project dat moet afgestemd zijn op de potenties van 
de site zelf en de ambitie van de stad in ’t algemeen. 

Toch werden hier en daar enkele duidelijke standpunten 
opgetekend. Zo zou een ontwikkeling tot aantrekkelijke 
omgeving die ook het reizigersaantal ten goede komt, 
baat hebben bij een functiemix, bij voorkeur van residen-
tiële en kantoorachtige ontwikkelingen. En ondanks het 
voorbehoud dat eerder werd gemaakt – hebben de ontwik-
kelingen en evoluties wel veel met het station te maken? 
- blijkt binnen de vastgoedsector de aanwezigheid van 
het station een verkoopargument. Anderzijds werd wel 
opgemerkt dat de kantoorontwikkeling rond stations niet 
echt een succes kan worden genoemd: het zijn enkel de 
overheden die hier het goede voorbeeld gaven. Private 
kantoren blijven B-locaties boven A-locaties verkiezen.

Regelmatig kwam de bezorgdheid naar voor over een 
te grote trekkersrol van de grondeigenaar (met name 
Eurostation). Een evenwichtig stadsontwikkelings-
project komt maar tot stand als de stad of een overheid 
de trekkersrol opneemt. Een grondpositie van de 
lokale overheden kan dan behulpzaam zijn. Een goede 
samenwerking tussen lokale overheid en private inves-
teerders kan tot goede resultaten leiden; zie ook 3c. 



229

Ook de inbedding in een duidelijke visie van de lokale 
overheid over stationsomgeving in een ruimer geheel, is 
een noodzaak om private investeerders te overtuigen.

Duurzame mobiliteit

Ook rond het vraagstuk hoe stationsontwikkeling kan 
bijdragen tot een verbeterd OV-gebruik, werd heel wat 
gediscussieerd, vooral in termen van open vragen. 

Algemeen erkent men dat een verhoogd spoorgebruik 
in eerste instantie afhangt van (1) een hoge knooppunt-
waarde dus een goed spooraanbod, (2) een goede 
ligging van het station in de stad, en (3) een bloeiende 
stad die veel pendelaars aantrekt; niet zozeer van een 
dichte stationsontwikkeling. Toch verwacht men, tussen 
haakjes, algemeen dat een goed bediend station met 
hoge knooppuntwaarde toch moet leiden tot een sterkere 
ontwikkeling rond het station: een verwachting die door 
onze analyse 1ste fase niet echt bevestigd kon worden.

Daarbij komt nog eens de goede bereikbaarheid van 
het station zelf. Immers, zeker voor de kleinere steden 
is het hinterland groot en slecht bediend met OV. Hier 
wringt dus vaak het schoentje, en speelt een moeilijke 
afweging. Enerzijds kan men meer parkeerplaatsen 
voorzien, ten koste van de lokale kwaliteit, verkeers-
overlast en gemiste ruimtelijke potenties voor andere 
functies. Achter deze keuzes zou trouwens al eens een 
verdienmodel schuilen dat geen rekening houdt met de 

impact op de stationswijk. Anderzijds kan men mikken op 
bereikbaarheid per openbaar vervoer: zeker voor kleinere 
steden zonder goed stadsnet is dit geen evidentie. 

Er moet dus rekening gehouden worden met de aard 
van elk station. Gaat het om een stationsomgeving 
waar veel mensen komen om te werken? Of gaat het 
eerder om een verzamelpunt van pendelaars naar 
andere steden? Of een overstapstation? Ook het voor- 
en natransport per bus komt trouwens in de problemen 
in enkele grotere steden, omwille van congestie 
en ruimtegebrek om de sterke groei op te vangen.

Alleszins moeten voor de grotere en kleinere stations de 
mogelijkheden van de (elektrische) fiets beter benut worden! 

Proces en instrumenten

Dat een sterke trekkersrol van de (lokale of bij vervanging 
de provinciale of zelfs gewestelijke) overheid essentieel is, 
werd algemeen onderschreven. (Een enkeling vond een 
goede ‘samenwerking met’ de lokale overheid voldoende.) 
De capaciteit moet aanwezig zijn in termen van een sterk 
trekker (politiek gewicht), en een bekwame ondersteuning 
- vaak ontbreekt het daaraan, met duidelijke gevolgen. 

Waar dit niet gegarandeerd is, kan een regionale overheid 
inspringen (cfr. de rol van provincie Vlaams-Brabant). Maar 
dit enkel om te ondersteunen, niet om in de plaats van de 
stad te treden op vlak van beleidskeuzes. Niet in alle regio’s 
is echter een evidente alternatieve trekker voorhanden.
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Dit trekkerschap moet garanderen dat het stationsproject 
meer is dan een vastgoedoperatie. Dat de stad een sterke 
grondpositie heeft, helpt! De projecten waar stad of een 
regionale overheid aan trok, zaten op vlak van geïnte-
greerde benadering goed. Als ze slecht uitdraaiden, 
had dit meer te maken met het uitblijven van investe-
ringsmiddelen dan met het gebrek aan goede visie.

Inderdaad: een succesvolle ontwikkeling zou staan of 
vallen met de capaciteit tot investeren in het openbaar 
domein. Uiteraard vereist dit de actieve betrokkenheid 
van stad, en vooral haar toegang tot investeringsmid-
delen vanuit de hogere overheden! Dit wordt hoe langer 
hoe minder evident als de aandacht naar de kleinere 
stations verschuift. Ook zijn de sterk verminderde inves-
teringsplannen van de spoorwegen heel sterk te voelen 
in de recentere projecten. De middelen voor publieke 
investeringen worden meermaals naar voor geschoven 
als de achilleshiel van de toekomstige stationsprojecten. 
We moeten bewuster werken aan stedenbouwkundige 
lasten om dit probleem in de toekomst aan te pakken.

Toch worden ook enkele stations aangehaald waar 
de trekkersrol minder bij de overheid lag: Gent-Sint-
Pieters in de vroegere stadia, Hasselt. Deze resultaten 
worden dan ook als minder geïntegreerd of succesvol 
onthaald. In Gent werd er in een latere fase wel een 
duidelijke inhaaloperatie ingezet, met een meer 
geïntegreerd masterplan, een architectuurwedstrijd 
voor de eerste bouwfase, een beeldkwaliteitsplan,...

Naast dit sterk trekkerschap is een goede verhouding 
tot andere actoren, zowel publiek als privaat, nodig 
voor een succesvolle operatie. Dit vereist ook enige 
realiteitszin in de plannen die de stad opmaakt. 
Om de private partijen aan boord te krijgen is een 
heldere visie van de stad over de gewenste ontwikke-
lingen en een sterk publiek trekkerschap belangrijk.

Niet overal is de interesse in een goede stations-
ontwikkeling even groot. In b.v. Vlaams-Brabant 
zullen de acute mobiliteitsproblemen de wil allicht 
hebben versterkt, vanuit de hoop dat knooppun-
tontwikkeling ook het OV-gebruik zou stimuleren.

Betrokkenheid van buurtbewoners wordt steeds belang-
rijker voor de kansen tot uitvoering. Verschillende projecten 
strandden op buurtprotest of moesten bijgestuurd 
worden. Toch zijn er voorbeelden van projecten zonder 
noemenswaardige participatie waar buurtprotest bijna 
afwezig was. Dit kan te maken hebben met een minder 
mondige bevolking in een stationswijk die als verloederd 
ervaren wordt. Dit in tegenstelling tot projecten in rijkere 
residentiële wijken en/of een sterke sociale cohesie.

Aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelingen

De volgende aspecten kwamen naar voor als 
aandachtspunt voor het toekomstige beleid:

• Vergeet de kleinere stations niet; kleinere steden 
maar ook gemeenten op belangrijke spoorlijnen. Hier 
zit nog veel verdichtingspotentieel.

• Besteed voldoende aandacht aan de toeganke-
lijkheid van de stations en vermijd daarbij om de 
(kleinere) stationsomgevingen om te vormen tot grote 
pendelparkings ten behoeve van de ‘verkavelings-
vlaming’ of busstelplaatsen. Maak volop gebruik van 
de potenties van de (elektrische) fiets. 

• Verzorg de publieke ruimte; mik niet overal op megap-
rojecten voor het station zoals in Leuven of Luik, maar 
zoek naar slimme kleine ingrepen met een hoge 
toegevoegde waarde voor het gebruik, de beeld-
kwaliteit,… Stations als Herentals en Sint-Truiden zijn 
mooie voorbeelden.

• Heb blijvend aandacht voor een verlaagde barrière-
werking van de sporen in de kleinere steden; doe dit 
op kwalitatieve manier.

• Zoek op vlak van programma’s oplossingen voor de 
kleinere steden, die andere recepten nodig hebben 
dan een Antwerpen of Leuven. Sluit aan bij lokale 
economische potenties, bepaalde woonvormen,…

• Blijf de lat hoog leggen voor projecten in de grote IC- 
stations. Hier ligt nog steeds ontwikkelingspotentieel. 
Maak volop gebruik van nog onderbenutte stations 
met zeer hoge knooppuntwaarde, zoals Vilvoorde.
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Welke zijn interessante cases voor 

diepgaander onderzoek?

We polsten naar interessante cases voor diepgaander 
onderzoek vanuit de verschillende invalshoeken 3a t/m 3c. 
Slechts één station kwam vanuit bijna alle mogelijke invals-
hoeken naar voor als interessante case:

• Leuven: interessant op vlak van proces (succesvolle 
realisatie, sterk trekkerschap en beperkte participatie, 
interessante planningsfase, worstelen met bereik-
baarheid voor- en natransport)

Een aantal stations werd verschillende keren vermeld:

• Gent-Sint-Pieters: voor de interessante overgang 
tussen een sterk vastgoedgedreven project naar een 
meer geïntegreerde benadering 

• Vilvoorde: grote ruimtelijke potenties, hoge kooppunt-
waarde en enorm bedieningsgebied, tegelijk 
afwezigheid van een geïntegreerde aanpak als stati-
onsproject, 

• Antwerpen-Centraal: ook hier evolutie naar sterker 
trekkerschap van de lokale overheid, waardoor de 
kwaliteit van het project kan stijgen; te sterke focus 
op autobereikbaarheid?

• Diest (niet meegenomen in fase 1): minder succesvol 
project wegens uitblijven van beloofde overheids-

investeringen; station in kleinere stad dat een ruime 
regio bedient

• Mechelen: omwille van redelijk vlot proces en brown-
fieldproblematiek.

Ook de volgende stations werden aangehaald:

• Sint-Niklaas: duidelijke visie en beleidskeuzes, veel 
resultaat op het terrein, kwaliteit resultaten moet 
geëvalueerd 

• Kortrijk: interessant omwille van de verhouding tussen 
de NMBS en de stad

• kleine stations rond de lijn Brussel-Leuven, zoals b.v. 
Herent (niet meegenomen in fase 1): toekomstige 
focus op kleinere stations, vlot proces en sterk stijgend 
spoorgebruik in Herent 

• Halle (niet meegenomen in fase 1): minder publieke 
sturing op vlak van programma’s; wel ingrepen in 
openbaar domein en bereikbaarheid bewuste keuze 
om niet te veel te sturen en stationsontwikkeling eerder 
in richting van parkeren, fietsenstallingen. 

• Turnhout: perifeer gelegen station 
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7.2. VERSLAG VAN DE 

FEEDBACKWORKSHOP 

13-12-2017

De feedbackworkshop vond plaats op 13 december 2017 
te Brussel in de kantoren van de Vlaamse overheid. Voor 
deze feedbackworkshop werden de stuurgroepleden en 
de externe experts van de visieworkshop in mei opnieuw 
uitgenodigd. De lijst genodigden werd aangevuld met 
een aantal Vlaamse ambtenaren van het Departement 
Omgeving, betrokken in de voorbereiding van het BRV en 
iemand van het Departement MOW. De workshop werd 
bijgewoond door 8 mensen van het departement omgeving, 
4 externe experts en 7 leden van het onderzoeksteam. 

7.2.1. AANPAK VAN FEEDBACK-
WORKSHOP 

De workshop bestond uit 3 delen: 

• een korte inleiding van de stand van het onderzoek en 
de conclusies van fase 1; 

• toelichting en bespreking in kleine groepen van de 
resultaten van procesonderzoek fase 2; 

• hetzelfde voor de resultaten van het belevingson-
derzoek fase 2. 

De besprekingen waren toegespitst op de correctie van 
en aanvullen op de “lessen voor het Vlaams ruimtelijk 
beleid”, waarvan de finale versie te lezen is in het volgende 
hoofdstuk. De experts kregen op voorhand de draft van 
de “lessen voor het Vlaams ruimtelijk beleid” toege-
stuurd, en de nodige achtergrondinformatie zoals de 
projectkronieken. Ter plaatse werden een aantal stellingen 
geponeerd, die in kleinere groepen werden besproken.

De geponeerde stellingen zijn te vinden in de Bijlage 2: 
verslag van de feedbackworkshop

7.2.2. VOORGELEGDE STELLINGEN 
TAFELRONDE 1 (PROCESMATIGE 
ASPECTEN)

De besprekingen in kleinere groepen van de 
lessen voor de procesmatige aspecten gebeurden 
aan de hand van de volgende stellingen:

INHOUDELIJK - BELEIDSMATIG

Stell ing 1

De Vlaamse overheid kampt intern met tegenstrijdige visies 
rond stations- of knooppuntontwikkelingen. Deze gaan 
over gewenste densiteit van bebouwing, densiteit van 
functies, verwevenheid van functies, parkeren en parkings 
voor auto’s en fietsen,…. Ze dient deze uit te klaren en te 
zorgen dat de doelstellingen op Vlaams niveau gedragen 
worden door de geledingen van de Vlaamse overheid: 
milieu (vaak tegen verdichting), ruimtelijke ordening 
(meestal voor verdichting), erfgoed (‘altijd tegen’), De Lijn, 
AWV,…. 

Ze formuleert normen en doelstellingen die richtinggevend 
zijn voor de stakeholders en de eigen geledingen. Vlaan-
deren vermijdt daarbij om generieke normen op te leggen, 
die kunnen verhinderen dat er lokale en op maat van de 
context oplossingen tot stand komen. Indien nodig worden 
verschillende doelstellingen voor verschillende knooppunt-
milieus geformuleerd.

WAT? Door haar sectorale indeling, kampt de Vlaamse 
Overheid met tegenstrijdige visies betreft stations- en 
knooppuntontwikkeling op het gebied van de densiteit, 
gewenste functies, verweving, erfgoed en mobiliteitsoplos-
singen. 

HOE? Doelstellingen milieu, ruimtelijke ordening, erfgoed 
en de agentschappen aligneren - Richtinggevende normen 
en doelstellingen die niet verhinderen dat er oplossingen tot 
stand komen op maat van de lokale context - Indien nodig 
verschillende doelstellingen voor verschillende knooppunt-
milieus

Stell ing 2

De Vlaamse overheid dient een selectie te maken van 
de knooppunten waarvoor zij voor een bepaalde periode 
een (her-)ontwikkelingsproject opportuun acht, ongeacht 
waar het trekkerschap idealiter ligt. De Vlaamse overheid 
monitort de voortgang in deze knooppunten, met het oog 
op Vlaamse initiatieven bij het uitblijven van (her-)ontwik-
keling.

WAT? De Vlaamse overheid dient een selectie te maken 
van knooppunten waar zij een (her-)ontwikkelingsproject 
opportuun acht, ongeacht het trekkerschap, en monitort 
hiervan de voortgang.
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Stell ing 3

De Vlaamse overheid mist scherpe ‘gezamenlijke’ 
beleidsdoelstellingen voor toekomstige stations- of 
knooppuntontwikkelingen. Ze dient deze te formuleren 
op vlak van functionele verdichting, ruimtelijke kwaliteit, 
leefbaarheid, mobiliteit. Hierbij dienen prioriteiten gelegd 
in deze doelstellingen. Om dit mogelijk te maken kan ze 
best een aantal knooppuntmilieus onderscheiden.

Er moeten duidelijkere incentives komen voor de 
uitvoerende agentschappen (AWV, De Lijn) om deze 
beleidsdoelstellingen te realiseren, via betere afstemming 
van deze beleidsdoelstellingen met hun operationele 
doelstellingen.

WAT? De Vlaamse Overheid dient beleidsdoelstel-
lingen rond stationsomgevingen  op vlak van functionele 
verdichting, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en mobiliteit 
beter door te drukken in realiteit.

HOE? Onderscheiden knooppuntmilieus - Priori-
taire rangschikking beleidsdoelstellingen - Duidelijke 
afstemming met en incentives voor de uitvoerende agent-
schappen, zoals AWV en De Lijn, naast de operationele 
doelstellingen

STAKEHOLDERS, SAMENWERKING EN 
‘LEGAL’

Stell ing 4

Vlaanderen installeert een stuurgroep knooppuntontwik-
keling met minstens Dept. Omgeving, MOW, AWV, De 
Lijn. Ze betrekt hierin NMBS. Deze stuurgroep stippelt het 
knooppuntbeleid uit en voert de monitoring uit, maar is niet 
verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van indivi-
duele knooppuntprocessen. 

WAT? Vlaanderen dient een stuurgroep knooppuntontwik-
keling te installeren.

HOE? Stakeholders: tenminste Omgeving, MOW, AWV en 
De Lijn. NMBS wordt betrokken - Mandaat: uitstippeling 
knooppuntbeleid en uitvoering monitoring. Niet verant-
woordelijk voor de dagelijkse opvolging van de individuele 
knooppuntprocessen. 

Stell ing 5

Stationsprojecten zijn - als een typische vorm van stads-
projecten - telkens specifieke arrangementen van actoren 
rond macht en hulpbronnen, rond een discours en binnen 
een generiek kader van regels en instituties. Voor stati-
onsprojecten zijn er een aantal succesfactoren binnen het 

arrangement die een specifieke aandacht vragen: 

• (Actieve) betrokkenheid van NMBS is een conditio sine 
qua non; vermits NMBS een federale bevoegdheid is, 
dient de Vlaamse overheid het gegeven van de ontwik-
keling van stationsomgevingen op het niveau van het 
overleg tussen de vlaamse en de federale overheid te 
brengen om daar impact te krijgen op de beslissing 
omtrent planning en vastlegging van budgetten en 
financieringen, grondregie en projectorganisatie.

• Vermits het altijd gaat over projecten met een lange 
duurtijd - over legislaturen heen, is er behoefte aan 
lange termijn investeringsprogramma’s of op zijn 
minst een visie daarop. Vlaanderen dient hierover te 
onderhandelen met de federale overheid.

• Grondregie en valorisatie van grondposities is altijd 
een achterliggende motivatie. Dit is een belangrijke 
hefboom voor ontwikkelingsprocessen en er dient op 
te worden toegezien dat deze goed wordt ingezet. 
Vlaanderen dient -bijvoorbeeld via PMV - de nodige 
knowhow ter beschikking te stellen en permanent aan 
te vullen (zie ook stelling 12)

• Projectorganisatie (zie ook stelling 8)

WAT? Betrokkenheid van de federale NMBS is een conditio 
sine qua non. De Vlaamse Overheid dient de ontwikkeling 
van stationsomgevingen op het niveau van overleg met de 
Federale Overheid te brengen.

HOE? Op deze manier heeft zij impact op de beslissingen 
omtrent projecten (planning, budgetten en financiering), 
hun organisatie en grondregie - Op deze manier kan onder-
handeld worden over een langetermijnvisie over legislaturen 
heen - Op deze manier kan worden toegezien of grond-
regie en de valorisatie van grondposities goed worden 
ingezet, bijvoorbeeld door via PMV de nodige knowhow ter 
beschikking te stellen.  

Stell ing 6

Vlaanderen heeft slechts beperkte impact op de essentiële 
succesfactoren voor de goede voortgang van stations- of 
knooppuntprojecten (waarbij heel wat stakeholders verant-
woordelijkheden hebben in een meestal zeer langdurig 
proces): een goede trekker die vertrouwen geniet en 
motiveert, een gezamenlijke agenda voor de groep stake-
holders, onderling vertrouwen en gedreven personen. Toch 
kan Vlaanderen hieraan bijdragen op een aantal manieren:

• Stimuleren van een goede ‘agenderingsfase’ (of 
herhaling bij stilgevallen projecten) waarbij gezocht 
wordt naar geschikte groep stakeholders met 
gezamenlijke agenda door het ter beschikking stellen 

7. Bijlagen
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of financieren van een projectregisseur

• Duidelijk formulering van gezamenlijke doelstellingen 
en engagementen van de groep Vlaamse actoren

WAT? Essentiele succesfactoren bij stationsontwikkelingen 
zijn een goede trekker, een gezamenlijke agenda, persoon-
lijke relaties, onderling vertrouwen en gedreven personen. 
Vlaanderen heeft hierop slechts beperkte impact, maar kan 
hieraan bijdragen in de agenderingsfase. 

HOE? stimuleren agenderingsfase via het zoeken naar een 
geschikte groep stakeholders met gezamenlijke agenda 
- verenigen stakeholders en aanstellen (ter beschikking 
stellen of financieren) van een projectregisseur - met een 
formulering van de doelstellingen en engagementen van 
de Vlaamse actoren

Stell ing 7

De Vlaamse overheid stimuleert de lokale partijen 
tot opstarten van een kwalitatief knooppuntproject 
door het aanbieden van een globaalfinanciering, 
gekoppeld aan voortgangs- en kwaliteitsbewaking.

Stell ing 8

De Vlaamse overheid heeft als taak de kwalitatieve 
voortgang van de geselecteerde knooppuntprojecten te 
bewaken. Hiervoor richt zij een kwaliteitskamer in (een 
soort Vlaams spoorbouwmeester), die voor de Vlaamse 
Stuurgroep knooppuntontwikkeling de kwaliteitstoets 
van het proces en het project uitvoert bij de periodieke 
evaluatie van de toegekende Vlaamse middelen. 

WAT? De Vlaamse overheid heeft als taak de kwalitatieve 
voortgang van de geselecteerde knooppuntprojecten te 
bewaken 

HOE? Inrichting kwaliteitskamer om kwalitatieve voortgang 
van proces en project te bewaken in kader van toegekende 
Vlaamse middelen (‘globaalfinanciering’) - met eventueel 
functie hierin van een Vlaams Spoorbouwmeester naar 
Nederlands model

Stell ing 9

De Vlaamse Overheid moet de ‘lokale’ overheden (i.e. 
lokaal, provinciaal of bovenlokaal verband) machtigen en 
ondersteunen om de regierol op te nemen in de ontwik-
keling van stationsomgevingen. Een Vlaamse taak is echter 

• het aanbieden aan lokale overheden van extra regie-
capaciteit

• ondersteuning op een aantal geselecteerde exper-

tisedomeinen: PPS, vastgoedprogrammatie, 
vastgoedtransacties

• budgettaire zekerheid over een aantal kosten, zowel 
studiekosten als uitvoeringskosten. 

WAT? De Vlaamse Overheid moet de lokale / provinciale 
te overheden machtigen en ondersteunen om de regierol 
op te nemen in de ontwikkeling van stationsomgevingen, 
en hen meer budgettaire zekerheid geven over een aantal 
kosten, zowel studiekosten als uitvoeringskosten. 

HOE? het aanbieden aan lokale overheden van extra 
regiecapaciteit - ondersteuning op een aantal geselec-
teerde expertisedomeinen: PPS, vastgoedprogrammatie, 
vastgoedtransacties

Stell ing 10

De Vlaamse overheid dient ertoe bij te dragen dat private 
partijen sneller in het ontwikkelingsproces betrokken 
worden, via bijvoorbeeld marktverkenningen, zodat de 
expertise omtrent haalbaarheid van de voorgestelde 
programma’s op tijd wordt ingebracht.

Stell ing 11 

De Vlaamse Overheid moet een structureel en strate-
gisch overleg organiseren met de ‘klassieke’ stakeholders 
- NMBS, De Lijn, AWV -  over hoe de gewenste werken 
i.k.v. de lange termijn beleidsdoelstellingen in stations-
omgevingen beter, sneller en efficiënter te organiseren, 
en de samenwerking in een robuustere structuur onder te 
brengen, bijvoorbeeld een convenantenstructuur, (analogie 
brownfieldconvenanten), bijvoorbeeld een publiek ontwik-
kelingsbedrijf (analogie stadsontwikkelingsbedrijven). 
Er moet meer duidelijkheid komen op het gebied van 
budgetten en uitvoeringstermijnen.

WAT? De Vlaamse Overheid moet duidelijkheid scheppen 
betreft budgetten en uitvoeringstermijnen door structureel 
en strategisch overleg met de ‘klassieke stakeholders’ in 
een robuustere structuur.  

HOE? Overleg over hoe de gewenste werken in het kader 
van de LT-beleidsdoelstellingen, beter, sneller en efficiënter 
te organiseren - Beter uitwerken van mogelijkheden conve-
nantenstructuur - Beter uitwerken van mogelijkheden van 
een publiek ontwikkelingsbedrijf

Stell ing 12

De Vlaamse overheid, de lokale overheid en NMBS moeten 
naar een gezamenlijke grondregie gaan van de terreinen in 
publieke eigendom, met afspraken omtrent ontwikkeling, 



235

verdeling van de eventuele inkomsten uit valorisatie,

PROCES EN TIJDVERLOOP 

Stell ing 13 

De Vlaamse overheid dient een kader te scheppen omtrent 
procedurele kwaliteit in de ontwikkeling van stationsom-
gevingen, waarin een kwaliteitsstandaard wordt gezet 
omtrent plan van aanpak, doseren van inspraak en parti-
cipatie, inzet van instrumenten, slimme faseringen,…  Dit 
onder meer met het oog op het balanceren van lusten en 
lasten, ‘harde’ en ‘zachte’ ontwikkelingen, werfsituaties en  
succesmomenten in ontwikkelingsprojecten die standaard 
meer dan een decennium in beslag nemen.

WAT?  De Vlaamse Overheid dient een kader te scheppen 
omtrent de procedurele kwaliteit van de ontwikkeling 
van stationsomgevingen die standaard meer dan een 
decennium in beslag nemen.

HOE? Opstellen kwaliteitsstandaard omtrent plan van 
aanpak, doseren van inspraak, participatie, inzet van 
instrumenten en fasering - Opstellen standaard wat 
betreft balanceren van lusten en lasten, ‘harde’ en 
‘zachte’ ontwikkelingen, op basis van van werfsituaties en 
succesmomenten in lange ontwikkelingstrajecten

Stell ing 14

De meeste ontwikkelingsprocessen lopen over meer dan 
één gemeentelijke legislatuur. De Vlaamse overheid moet 
de continuïteit van de ontwikkelingsprocessen over de 
legislaturen heen verzorgen, door een heldere afbakening 
van de eigen, Vlaamse, doelstellingen en heldere engage-
menten over de Vlaamse investeringen in het project.

Stell ing 15 

De meeste ontwikkelingsprocessen overspannen 
een periode met sterke marktfluctuaties. Er is een rol 
weggelegd voor de Vlaamse Overheid om bepaalde 
langetermijnrisico’s te managen door een goede planning 
en fasering, maar ook door instrumenten zoals een recht 
van wederinkoop, opties,…

WAT? De Vlaamse Overheid kan een rol spelen in het 
managen van langetermijnrisico’s in langlopende stations-
ontwikkelingsprocessen, gevormd door onvoorspelbare 
marktfluctuaties, demografische evoluties en modal shifts.

HOE? Bewustmaking van lokale stakeholders van de 
impact van deze fluctuaties op publiek domein, publieke 
diensten, gewenste functies, leefbaarheid, mobiliteit,… 

- Beter inzetten van instrumenten zoals wederinkoop- en 
verkoopsopties, ook door lokale overheden - Creatie 
van een overzicht van ‘good practices’ rond werken met 
verkoops- en wederinkoopopties

INSTRUMENTEN

Stell ing 16 

De Vlaamse overheid dient innovatie te stimuleren in de 
exploitatie en het beheer van vastgoed in stationsom-
gevingen. Dit kan leiden tot een efficiënter en diverser 
ruimtegebruik, en sterk verbeterde leefbaarheid. 

Voorbeelden zijn: parkeergebouwen: woongebouwen in 
hun verschillende typologieën; gelijkvloerse verdiepingen 
van gebouwen (‘plinten’); publieke diensten, zoals crèche

Stell ing 17 

Het bestaan van de verschillende procedures, zoals 
RUP’s, vooronderzoek, MER’s is voor de meeste betrok-
kenen geen belemmering geweest voor een succesvolle 
ontwikkeling. Meeste stakeholders organiseren zich 
op deze procedures. Als problematischer wordt de 
verandering van deze procedures ervaren, zoals bijvoor-
beeld de omgevingsvergunning, omdat dit telkens voor 
onzekerheid zorgt, zowel aan publieke als private zijde.

FINANCIERING

Stell ing 18

De Vlaamse overheid dient een kader te scheppen opdat 
de publieke middelen - steden en gemeenten, federale 
overheid, NMBS,… -  toegewezen voor de ontwikkeling 
van stationsomgevingen, zoveel mogelijk als 1 ‘pot’ 
beheerd kunnen worden; een ‘globaalfinanciering’. Dit, 
met het oog schaal- en synergievoordelen te kunnen reali-
seren. Hierbij kan in eerste instantie gedacht worden aan 
de kosten voor masterplanning, proces- en projectcoördi-
natie, maar daarnaast ook aan de niet-toewijsbare kosten 
van aanleg publiek domein, bereikbaarheid van functies 
en mobiliteitsoplossingen. De analogie met de subsidies 
i.k.v. stadsvernieuwing (conceptsubsidies) is zinvol maar 
kan aangescherpt worden i.f.v. de doelstellingen knoop-
puntontwikkeling.

WAT en HOE? De Vlaamse Overheid dient een kader te 
scheppen om de publieke middelen voor stationsom-
gevingen in één ‘globaalfinanciering’ te beheren. Dit in 
analogie met conceptsubsidies, maar aangescherpt 
in functie van de doelstellingen van knooppuntontwik-

7. Bijlagen
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keling. Dit levert schaalvoordelen op vlak van kosten voor 
masterplanning, proces- en projectcoordinatie,… Deze 
financiering kan ook aangewend worden voor niet-toe-
wijsbare kosten, zoals aanleg publiek domein, ontsluiting 
van de functies en mobiliteitsoplossingen

Stell ing 19

De Vlaamse overheid dient de middelen - subsidies en 
budgettaire middelen, vandaag verspreid over verschil-
lende Vlaamse agenten en agentschappen - samen 
te brengen en pro-actiever in te zetten in functie van de 
ontwikkeling van stationsomgevingen. De analogie met 
de subsidies i.k.v. stadsvernieuwing (projectsubsidies) is 
zinvol maar kan aangescherpt worden om meer zekerheid 
te creëren voor de stakeholders omtrent de beschikbare 
middelen.

BELEVING EN BEVOLKING: AANBEVE-
LINGEN VOOR VLAANDEREN

Stell ing 20

De Vlaams overheid dient de bewustwording aan te 
scherpen omtrent het belang van de stationsomgevingen 
in het mobiliteitslandschap, opdat deze geconcipieerd, 
ontworpen en beheerd worden vanuit het gezichtspunt 
van de gebruiker en niet in de eerste plaats vanuit het 
gezichtspunt van de vervoersmaatschappij, ontwikkelaar 
of grondeigenaar.

7.2.3. CORRECTIES EN AANVULLINGEN 
VANUIT DE TAFELRONDE 1

Stell ingen m.b.t.  het verhelderen van 

de Vlaamse agenda en stroomlijnen 

standpunten Vlaamse actoren.

Argeumenten en overwegingen

Op de workshop wordt benadrukt dat de standpunten 
van de beleidsvoorbereidende diensten op Vlaams 
niveau in principe consistent zijn en er weinig onenigheid 
is over het feit dat ontwikkelingen best rond OV-knoop-
punten worden geconcentreerd. Er moet echter helderder 
gemaakt worden wat daar juist onder wordt verstaan. De 
uitdaging is bijzonder complex: stationsomgevingen zijn 
omgevingen waar allerlei doelstellingen ‘clashen’. Daarom 
zijn er discussies over hoe dit principe op het terrein dan 
moet worden door vertaald. Het overleg tussen de Vlaamse 
diensten en met NMBS gebeurt vandaag ook veel te project-
matig en ad hoc.  Ook wordt erkend dat het beleid van de 
operationele diensten slecht is afgestemd op het lange 
termijn beleid. Resultaat is dat de Vlaamse actoren vaak 
op de stuurgroepvergaderingen van concrete stationspro-
jecten over de doelstellingen van stationsontwikkelingen 
discussiëren. Volgens de aanwezigen zijn er dus wel de 
nodige visies, maar moeten deze inderdaad transparanter 
gemaakt worden en meer doorgedrukt worden. Dit moet 
meer met één stem gebeuren in de concrete projecten, 
dus na consensus door interne afstemming.

Dit wordt inderdaad best aangepakt door een verheldering 
van de doelstellingen met betrekking tot knooppuntont-
wikkeling, wat de voorgelegde stellingen dus, enerzijds, 
ondersteunt. Bovendien is het belangrijk dat niet enkel 
Vlaanderen, maar ook de Federale Overheid opnieuw 
haar doelstellingen voor knooppuntontwikkelingen helder 
formuleert. Nu de NMBS minder als trekker van nieuwe 
ontwikkelingsprojecten rond stations zal optreden, stelt 
zich immers de vraag wie drijvende kracht zal zijn achter 
nieuwe projecten: Vlaanderen heeft tot nu toe deze rol nog 
niet echt opgenomen.

Het formuleren van beleidsdoelstellingen op Vlaams 
niveau heeft een toegevoegde waarde in de vorm van een 
blik van bovenaf en de rol van stations in een netwerk. 
De visie is nuttig voor het prioritiseren, het toedelen van 
budgetten en de opmaak van planningen. Hierin moet 
ook transparant gecommuniceerd worden over wat het 
ambitieniveau kan zijn in functie van het budget. Een meer 
proactieve rol van de Vlaamse Overheid zorgt er zo voor 
dat stationsprojecten minder afhankelijk worden van (het 
netwerk van) de lokale burgemeester. Er worden inderdaad 
best besluiten door de Vlaamse Regering genomen, die 
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prioritisering van knooppunten ondersteunt. Het prioriti-
seren van projecten tussen knooppunten onderling heeft 
geen zin, wanneer knooppunten op zich geen expliciete 
prioriteit hebben. Marktconsultatie kan echter ook als input 
gelden voor de prioritisering van projecten. Mogelijk zit 
voldoende commerciële meerwaarde op locaties waar niet 
meteen aan gedacht wordt voor de start van een stations-
project, en zouden deze over het hoofd gezien kunnen 
worden. Zolang deze prioritisering er niet komt, wordt het 
huidig beleid verder gezet dat als ‘landelijk beleid’ kan 
omschreven worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat zolang 
er grote parkeervelden worden gebouwd in de stations 
van Aarschot, Diest, Tienen en Landen, weinig mensen de 
incentive gaan voelen om in deze kleinere steden rond het 
station te wonen. 

Daarnaast kan de Vlaamse overheid een verbindende en 
activerende rol spelen in de delen die vastlopen door te 
monitoren en op de juiste momenten in de stuurgroep 
tussen te komen. Naar het voorbeeld van de rol die de 
Provincie Vlaams-Brabant speelt in de stationsomge-
vingen Aarschot, Diest en Tienen.

Anderzijds wordt benadrukt dat elke stationsomgeving 
anders is, en dat het moeilijk is om de doelstellingen 
“op voorhand” te definiëren zonder grondige analyse en 
kennis van de lokale situatie. Stationsomgevingen zijn 
omgevingen waar zoveel gebruikers en belangen samen-
komen dat het clashen van standpunten normaal is, en dat 
er steeds een lokaal uitgewerkt evenwicht nodig zal zijn. 
Het doel moet dus zijn om deze “Vlaamse” doelstellingen 
terug te vinden op lokaal niveau, vanuit lokale eigenheid. 
Er wordt daarom voorzichtigheid gevraagd m.b.t. van 
hogerop opgelegde algemene doelstellingen, los van 
de lokale eigenheid. Daarom is er toch voorbehoud bij 
het idee van vooraf gedefinieerde knooppuntmilieus met 
daaraan gekoppelde objectieven. Er wordt gevreesd voor 
doelstellingen die voor de Vlaamse actoren in een concreet 
stationsproject vaststaan terwijl deze na analyse van de 
praktijk onhaalbaar of te weinig ambitieus kunnen blijken. 
Verder dan richtinggevende normen kan daarom volgens 
de deelnemers niet gegaan worden. Onder deze normen 
vallen onder b.v. het parkeerbeleid, het te verwachten aantal 
fietsers, … Toch wordt het idee van het benaderen van de 
doelstellingen door analyse van “knooppuntmilieus” ook 
ondersteund: deze zal er immers voor zorgen dat lokale 
actoren inzicht krijgen in de (potentiële) rol van het station 
in het ruimere netwerk, en de programmatorische ontwik-
kelingen die hiermee samen kunnen gaan. Vandaag zijn 
er immers teveel lokale actoren die te hooggespannen 
verwachtingen koesteren in vergelijking met het niveau dat 
hun station inneemt in het netwerk. Of men denkt te veel “as 
is”, waardoor de doelstellingen te weinig ambitieuze zijn. 
Kennis over de mogelijke rol van het station of knooppunt 
in het ruimere vervoersnetwerk inbrengen, is dus zeker van 

belang, en Vlaanderen kan hier zorgen voor voldoende 
onderbouwing en de grote richtingen uitzetten. Vanuit 
deze kennis kunnen de doelstellingen van de partners 
verder verhelderd worden. Er kan daarom gecategoriseerd 
worden in termen van knooppuntmilieus en typen stations 
(opstap- of afstapstation, nabijheid fietsostrade, nabijheid 
centrum, …), maar de lokale context moet hierdoor niet 
uit het oog verloren raken. Het verder concretiseren van 
deze doelstellingen gebeurt best pas nadat er met lokale 
actoren gesproken is. Zo vermijdt men de indruk dat deze 
uit een ‘ivoren toren’ opgelegd worden. 

De opstart van de vervoerregio’s kan als ‘momentum’ 
gebruikt worden om het knooppuntbeleid te formuleren.

Conclusies:

• Akkoord dat doelstellingen voor knooppuntontwik-
kelingen vanuit Vlaanderen best verhelderd worden 
zodat alle Vlaamse actoren op één lijn zitten. Dit moet 
samen met Federaal niveau – NMBS gebeuren. Dit 
moet ook verduidelijken welke partijen initiatieven rond 
knooppuntontwikkeling willen nemen, en hoe ver de 
interesse van de politieke overheden reikt. 

• Akkoord dat de Vlaamse meerwaarde ligt in de 
analyse van de gewenste rol van elk knooppunt in het 
geheel, van waaruit de ambities voor een knooppunt 
in heel grote lijnen kunnen worden uitgezet. Ander-
zijds opletten met vooraf bepaalde te concreet 
geformuleerde objectieven voor een lijst van knoop-
puntmilieus. Voldoende marge voor lokale invulling 
overlaten aan de lokale projecten die de lokale situatie 
grondig kennen.

• Gebruik maken van opstart vervoerregio’s

Stell ingen m.b.t.  een gemandateerde 

stuurgroep met Vlaamse actoren en NMBS

Op de workshop is er discussie over de vraag of een 
dergelijke stuurgroep noodzakelijk is. 

Argumenten contra: 

• De stuurgroep zou lange termijn doelstellingen 
moeten formuleren, maar het is onrealistisch om een 
toewijzing van middelen voor lange termijnen, los van 
de investeringsplanningen van de betrokken partijen, 
te garanderen. Er wordt daarom gevreesd voor een 
praatbarak waar mooie algemene doelstellingen 
worden geformuleerd waar niemand tegen kan zijn, 
een lauwe compromistekst, zonder engagementen. 
Dergelijke algemene doelstellingen kunnen dan 
telkens door de betrokken partners anders geïnterpre-
teerd worden.
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• Er is weinig politieke interesse op (Vlaams of) federaal 
niveau om stationsontwikkeling hoog op de agenda te 
plaatsen. 

• Bovendien is het niet erg realistisch te veronderstellen 
dat de politiek verantwoordelijken beslissingsbe-
voegdheid over investeringen uit handen zullen geven 
aan een stuurgroep. De lange termijn budgetzekerheid 
is een utopie.

• Het Vlaamse en Federale beleid wordt mede gestuurd 
vanuit het TEN-beleid op Europees niveau; hiermee 
moet rekening worden gehouden.

Argumenten pro:  

• Het is inderdaad noodzakelijk dat er een betere 
integratie komt van de operationele diensten (type 
AWV, De Lijn) en de beleidsvoorbereidende diensten, 
en ervoor te zorgen dat beide elkaar ondersteunen. 
 
De Lijn geeft bijvoorbeeld. zelf aan dat zij nog te veel 
uitvoerend zijn, zowel in het denken als in de incentives 
die zij voelen in hun werking. Op vlak van investe-
ringsbudgetten beschikt De Lijn ook niet over de 
marges om veel na te denken over ruimtelijke kwaliteit, 
waardoor zij zich beperkt tot het behalen van zoveel 
mogelijk operationele functionaliteit met het gegeven 
budget. Anderzijds geeft De Lijn ook aan dat zij vanuit 
hun doelstelling van ‘bereiken van modal shift naar 
meer gebruik van openbaar vervoer’ vaak met lede 
ogen toezien hoe er onoordeelkundig veel parkeer-
plaatsen worden voorzien in stationsomgevingen. 
 
Bovendien zullen de operationele diensten door 
hun organisatie in regio’s minder rekening houden 
met de prioritaire ontwikkelingen voor het volledige 
OV-netwerk. Een iets meer gecentraliseerde besluit-
vorming over de inzet van middelen voor een goede 
knooppuntontwikkeling is daarom wel aangewezen.

• De stuurgroep kan ertoe bijdragen dat de Vlaamse 
doelstellingen verhelderd worden (cfr. punt hierboven).

Deelnemers vermeldden ook een eerdere opgezette 
vierpartijenovereenkomst over de ontwikkeling van een 
aantal stationsomgevingen (waaronder Mechelen). Door 
vertragingen en problemen in één van de vier cases, werd 
de overeenkomst uiteindelijk een dode letter

Conclusies:

Uiteindelijk is er wel steun voor het idee van een Stuur-
groep Knooppuntontwikkeling mits met heel wat zaken 
rekening gehouden wordt: 

• voldoende heldere engagementen, maar afgestemd 

op de investeringsplanningen van de betrokken 
overheden

• engagementen zijn politiek doorgesproken en duidelijk 
politiek gedragen

Stell ingen m.b.t.  globaalfinanciering 

vanuit Vlaanderen

De stelling wordt ondersteund dat een globaalfinanciering 
nuttig is voor de niet-toewijsbare kosten zoals projectco-
ordinatie en masterplanning, zeker in een periode waarin 
alle betrokken diensten hun krappe budgetten angst-
vallig moeten bewaken. De globaalfinanciering kan ervoor 
zorgen dat er minder ad hoc en slecht gepland verloopt 
(type Aquafin voert werken uit en men beslist snel tegelijk 
de parking te gaan heraanleggen), omdat er marge is voor 
een goede projectplanning en opvolging van werken.

De Lijn geeft aan dat voor andere investeringsprojecten 
aan kleinere stations nu ook al over een soortgelijke finan-
ciering wordt nagedacht.

Deze financiering moet dan best vanuit Vlaanderen én de 
federale overheid (NMBS) komen. 

Bij voorkeur komt er een koppeling aan een bindende 
structuur om geïntegreerd beleid te vertalen naar concrete 
realisatie.

Echter: een globaalfinanciering voor investeringen lijkt de 
deelnemers niet realistisch. 

Een eerdere afspraak op hoog niveau (vierpartijenover-
eenkomst tussen AWV, NMBS, De Lijn en de betrokken 
gemeenten/steden) over de financiering van 4 stations-
projecten in de provincie Antwerpen stierf een stille dood, 
wellicht omdat ze te weinig rekening hielden met de speci-
ficiteit en eigen tempi van de individuele projecten.

Conclusies:

Globaalfinanciering aan de knooppuntontwikkelingen 
van Vlaams belang is wenselijk voor de niet-toewijsbare 
kosten: projectregie, masterplan,… Ze wordt geleverd 
door Vlaamse en Federale overheid. Ze is niet realistisch 
voor investeringskosten. De afspraken over de globaalfi-
nanciering op Vlaams-Federaal niveau worden zo gemaakt 
dat alle projecten worden gemonitored, maar dat de 
ondersteuning van de individuele projecten niet afhankelijk 
is van de goede voortgang van andere projecten.

Stell ingen m.b.t.  kwaliteitscontrole 

vanuit Vlaanderen

Ook het idee dat met de globaalfinanciering een project-
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regisseur of een ‘toezicht’ op het project meekomt, wordt 
gedragen, om verschillende redenen. 

De kwaliteitskamer kan er enerzijds voor zorgen dat er 
kennis over projectcoördinatie kan aangeleverd worden 
voor lokale projecten waar het lokale bestuur deze 
capaciteiten niet in huis heeft. Zeker bij kleinere steden 
en gemeenten ontbreken soms de nodige capaciteiten, 
zoals onderhandelingscapaciteit en regiecapaciteit. De 
bestaande subsidiekanalen leveren vandaag te vaak 
middelen aan voor projecten waar al een sterk bestuur en 
sterke regie achter zit. Het beter equiperen van de lokale 
stakeholders in hun stationsprojecten moet dus overwogen 
worden. Er kan bijvoorbeeld een pool van projectregis-
seurs worden gevormd die gericht kunnen ingezet worden 
als er geen lokale regisseurscapaciteit aanwezig is en het 
toch om belangrijke knooppunten gaat.

De kwaliteitskamer kan ervoor zorgen dat er meer kennis 
naar de lokale projecten over de veelheid aan aspecten 
die de kwaliteit van stations- of knooppuntontwikkeling 
bepalen: inhoudelijke keuzes, procesmatige aanpak, de 
realiteitszin van de keuzes, aanpasbaarheid in de tijd, … 
Vele kleinere besturen zijn aangewezen op het werk van 
adviesbureaus, die zelf vaak niet voldoende brede kennis 
in huis hebben. Er is nood aan een handleiding voor kwali-
tatieve ontwikkelingsprojecten.

Een overleg met de NMBS blijft trouwens ook noodzakelijk 
voor deze kleinere toekomstige stationsprojecten, ook al 
zijn de grondposities van NMBS vaak minder belangrijk. 
NMBS moet minder gezien worden als stakeholder met 
grondeigendom, zoals in de grotere projecten die achter 
de rug zijn, maar als stakeholder die mee moet investeren 
in stations.  

Tegelijk zijn er aandachtspunten.

Ook binnen de Vlaamse overheid is de kennis niet zomaar 
op te rapen. Ze zit verspreid of is misschien zelfs afwezig 
(functioneren van de vastgoedsector, bij voorbeeld, of hoe 
in de praktijk rekening te houden met gedragswijzigingen 
op termijn). 

Voor mobiliteitsprojecten is er al een kwaliteitscontrole in 
het leven geroepen via het Mobiliteitsdecreet. Hierop wordt 
best afgestemd.

Conclusies:

• Bij de globaalfinanciering hoort een kwaliteitscontrole. 

• Waar dit nodig is omdat de lokale regiecapaciteit 
ontbreekt, komt deze mee met de globaalfinanciering 
onder de vorm van een projectregisseur.

• Afstemmen op andere processen waarin kwali-
teitscontrolesystemen worden opgericht (opmaak 

vervoersplannen).

Stell ingen m.b.t het beter rekening 

houden met de investeringsinteresses 

vanuit de private markt

Knowhow van de markt wordt in een aantal stationspro-
jecten inderdaad onvoldoende meegenomen. Bovendien 
evolueert de marktsituatie doorheen het lange proces 
zodanig, dat dit geen evident gegeven is. Een typisch 
voorbeeld is opnieuw gestapeld of ondergronds parkeren. 
Marktpartijen staan niet te springen om dit te ontwikkelen, 
ook niet in stationsprojecten van grote steden. De reden 
is dat een deel van de investering niet kan terugverdiend 
worden met de exploitatie. Er is bij De Vlaamse Overheid of 
andere publieke instanties die mee onderhandelen echter 
weinig kennis van de business case van ondergronds 
parkeren, zodat er vaak met te weinig kennis wordt onder-
handeld over investering en exploitatie van een gestapelde 
parkeerplaats.

Hier zou een van de Vlaamse Agentschappen kunnen 
inspringen. Onderschreven wordt dat Departement 
Omgeving zich meer bezighoudt met wat wenselijk is en 
bijvoorbeeld Participatiemaatschappij Vlaanderen met wat 
haalbaar is. Idealiter zouden, met het oog op marktex-
pertise maar ook voor andere zaken, mensen met kennis 
vanuit de Vlaamse Overheid uitgezonden worden om te 
ondersteunen.

Een bijkomende suggestie bestaat uit de organisatie van 
een call binnen de private sector bijvoorbeeld teams van 
ontwikkelaars en ontwerpers) voor nieuwe knooppuntpro-
jecten om te onderzoeken waar de markt interesses heeft. 
Een soort marktconsultatie op niveau van verschillende 
knooppunten, dus.

Conclusies:

• Er wordt best onderzocht waar reeds voldoende 
kennis zit binnen Vlaanderen over het marktfuncti-
oneren, zodat deze kennis via de projectregie kan 
worden ingebracht in lokale projecten.

• De marktinteresse kan ook via een bevraging naar 
interesse in stationsprojecten worden onderzocht.
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7.2.4. VOORGELEGDE STELLINGEN 
TAFELRONDE 2: BELEVINGSASPECTEN

De besprekingen in kleinere groepen van de lessen vanuit 
het belevingsonderzoek gebeurden aan de hand van de 
volgende stellingen:

Stell ing 21:  economische ontwikkeling en 

leegstand

Er is nood aan een grotere betrokkenheid van de lokale 
overheid die voor meer economische diversiteit garant 
staat. Die gewenste diversiteit kan enkel mogelijk zijn 
door een grotere variëteit aan type ruimtes, meer flexibele 
ruimtes en betaalbare ruimtes. Een lokale overheid moet 
ervoor zorgen dat ze over die instrumenten beschikt om dit 
waar te maken.

Stell ing 22: architectuur en typologie

Stationsomgevingen moeten experimenteerplekken zijn 
voor nieuwe woontypologieën van de toekomst die een 
antwoord zijn op de woonvraag van een divers publiek 
dat belang hecht aan de hoge nabijheid van duurzame 
verkeersmodi.

Stell ing 23: participatie

In de aanpak van een stations- of knooppuntproject 
wordt van bij aanvang een strategie ontwikkeld omtrent 
participatie van of communicatie met de bewoners in de 
omgeving. De opname van een buurtcomité in de opvol-
gingsstructuur van het project kan een optie zijn.

Stationsontwikkelingen hebben zich tot hiertoe te vaak 
geënt op de grote spelers in het verhaal. Indien we 
wensen te spreken over echte stationsbuurten (wat is 
een gewenste stationsbuurt?) en bovendien zeker willen 
zijn dat het project breed gedragen wordt, is er nood 
aan een hoge betrokkenheid van de bestaande wijken 
tijdens het ontwerpproces door middel van co-creatie en 
participatie. Stationsomgevingen moeten daarom minder 
projectontwikkelingen zijn en meer wijkontwikkelingen. Het 
betrekken van de wijken is cruciaal voor het herdenken van 
de publieke ruimte, bloeiende lokale economie, sociale 
voorzieningen en de transformatie naar autoluwe buurten.

Stell ing 24: stationsomgevingen als 

wacht-, ontmoetings- en hangplekken

Een goed ontwerp gaat om met de spanning tussen de 
grote stromen reizigers en de nood aan geschikte en 
veilige (overdekte) ruimte waar jongeren kunnen wachten, 

ontmoeten en hangen. Het ontwerp vermijdt bovendien 
mogelijke schemerzones. 

Stell ing 25: perceptie van veil igheid

Om stationsomgevingen als veilige plekken te percipiëren 
is het belangrijk in te zetten op beleving en toe-eigening 
van de ruimte door de omliggende wijken om zo de 
anonimiteit van de plek te doorbreken. Bovendien is een 
gegarandeerde beleving door een divers programma aan 
(economische) activiteiten dat op verschillende tijdsmo-
menten actief is van groot belang. De afwezigheid van 
bovenstaande punten maakt de continue aanwezigheid 
van politie noodzakelijk. 

Stell ing 26: tijdsaspect en minimale 

gegarandeerde leefbaarheid

De stationstransformatie is één van de langste werven die 
de stad gekend zal hebben. Ontwikkelingsplannen moeten 
het tijdsaspect zorgvuldig meenemen om leefbaarheid en 
veiligheid doorheen de werken te garanderen. Dit kan door 
publieke investeringen naar leefbaarheid voor te trekken 
op private, door tijdelijke invullingen te organiseren en 
door het ontwijken van tijdelijke donkere hoeken ontstaan 
door werfafsluitingen.

Stell ing 27: verkeer

Ontwerpen moeten inspelen op een goede anticipatie 
om een modal shift door de transformatie ruimtelijk 
mogelijk te maken. Hierbij moet worden ingespeeld 
op zeer grote toename van fietsverkeer i.f.v. (parkeer-) 
infrastructuur. Ook nieuwe concepten en verhoogde inves-
teringen in de organisatie van het bus- (&tram) verkeer 
rond stationsomgevingen zijn noodzakelijk. Verminderde 
autotoegankelijkheid vraagt politieke moed om de visie 
door te zetten en geen grijze zones toe te laten.

Stell ing 28: verhoogde stedelijkheid

Verhoogde stedelijkheid komt met kinderziekten. Nieuwe 
stationsprojecten spelen zich af op verschillende niveaus 
(verdiepingen). De nieuwe stedelijke ontwikkeling maakt 
zichzelf daardoor zeer afhankelijk van technische aspecten 
waardoor ze kwetsbaar is. Toekomstige ontwerpen moeten 
die kwetsbaarheid beter meenemen. 

Stell ing 29: doorwaadbaarheid

Het belang van een goede doorwaadbaarheid kan op vele 
niveaus bekeken worden en dus ook via verschillende 
kanalen gefinancierd worden. 
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7.2.5. CORRECTIES EN AANVULLINGEN 
VANUIT TAFELRONDE 2

Opmerkingen m.b.t.  inrichtingskeuzes

Inrichtingen zijn zelden afgestemd om flexibel aangepast te 
kunnen worden. De inrichting is vaak zeer duur, waardoor 
de drempel hoog is om aan te passen als de behoeften 
wijzigen. Ook zijn inrichtingen slecht afgestemd op het 
fluctuerend gebruik doorheen de dag: grote stromen 
gebruikers (pendelaars, hangjongeren) met “congestie” 
op piekmomenten versus doodse, lege (en dus onveilige) 
plaatsen op avonden. De publieke ruimte kan misschien 
meegroeien met het aantal gebruikers, bijvoorbeeld 
publiek gebruikte ruimten en doorgangen die ’s avonds 
afsluitbaar zijn of door andere gebruikers kunnen worden 
geclaimd (voor zover dit verenigbaar is met de nood aan 
ruimte in het stadscentrum).

Ook wordt aangegeven dat stationsomgevingen meer als 
wijkontwikkelingen, dan als projectontwikkelingen moeten 
worden gezien. Dit betekent dat er gedacht wordt over 
een geheel aan functies, voorzieningen en de demogra-
fische mix, eerder dan het invullen van gebouwen. Het 
is niet gemakkelijk dit ideaal in praktijk te brengen en er 
dient opgelet te worden dat er vooral niet te veel nieuw 
programma voorzien wordt dat concurreert met het 
bestaande. Elementen die aangegeven worden om een 
kwalitatieve inrichting te bereiken, zijn meer aandacht 
voor sociale aspecten en functies met meerwaarde voor 
de buurt zoals buurtpleinen en sportveldjes. Het gaat om 
meer dan participatie alleen, omdat deze onderhevig is aan 
lobby en een deelnamebias. Hierdoor is de uitkomst ervan 
niet altijd representatief voor de wensen van de omgeving.

De Lijn stelt inderdaad samen met de andere deelnemers 
vast dat busstations verblijfsfuncties geworden zijn. De 
Lijn gaat voorlopig uit van ‘shared space’, gecombineerd 
gebruik van het busstation en zijn nabije omgeving door 
voetgangers, fietsers én bussen. Zij gaat echter voorlopig 
geen specifieke elementen voorzien in programma’s van 
eisen om deze verblijfsfunctie sterker te maken of te facili-
teren, omdat dat ook een vals gevoel van veiligheid kan 
creëren die er nu eenmaal niet is aan een reeks busperrons.

Een aantal vuistregels met betrekking tot perceptie van 
veiligheid en bruikbaarheid zijn bekend uit analyses 
(overzichtelijkheid van de ruimte, verlichting, respecteren 
van de logische looplijnen en netheid). De kennis wordt 
echter niet verspreid en blijft in de hoofden van de mensen 
die de studies opvolgden. De kennis moet beter verspreid 
worden zodat ze kan toegepast worden bij elk project. 

Stallingscapaciteit blijkt in vele stationsomgevingen een 
grote uitdaging, zeker voor fietsen. Er wordt geen daling 

van stallingsbehoefte verwacht als gevolg van innovaties 
als plooifietsen, deelvoertuigen en autonome voertuigen. 
De stallingsbehoefte blijkt systematisch toe te nemen 
door het hoger treingebruik. Algemeen wordt uitgegaan 
van een stijgend fietsgebruik naar de knooppunten. Deze 
moeten trouwens in vele gevallen beter aangetakt worden 
aan het hoogwaardig fietsnetwerk. De verschuivingen in 
parkeerbehoefte (steeds meer fietsers) wordt bij voorkeur 
opgevangen door vermindering van het autoparkeren. 
Parkeergarages worden best van bij aanvang ontworpen 
om deze shift te kunnen maken. Dit is een uitdaging, 
omdat het autoparkeren anders functioneert. Ook is 
betalend fietsparkeren momenteel nog niet evident. Zeker 
in kleine steden, waar zelfs betalend autoparkeren nog 
een moeilijk punt is, is betalend (bewaakt) fietsparkeren 
op korte termijn weinig realistisch.

Opmerkingen m.b.t.  technische 

oplossingen en beheer.

Er is inderdaad veel te weinig aandacht voor de vraag 
wie het publieke domein zal beheren en wat hiervoor de 
kwaliteitsnormen zullen zijn. Dit is een probleem, zeker 
daar waar het systeem maar functioneert met technische 
hulpmiddelen. De discussie hierover moet tegelijk gevoerd 
worden met de discussie over de aanlegkosten.

Ook wordt vastgesteld dat ‘technische’ oplossingen (een 
publieke lift, een kiss&ride zone die moeilijk te vinden is,…) 
vaak slecht functioneren. Dit is niet enkel een probleem 
van beheer (onderhoud en signalisatie), maar ook van 
slechte afstemming op de gewoonten van gebruikers. 
Ontwerpen moeten beter rekening houden met de beperkte 
mogelijkheden om gedragswijzigingen snel af te dwingen. 
Participatie van omwonenden en gebruikers in een vroeg 
stadium kan helpen inschatten welke oplossingen kunnen 
werken in de toekomst.

Opmerkingen m.b.t.  het programma in de 

gebouwen en hun plint

Een oplossing voor het vermijden van leegstaande plinten 
kan bestaan uit een betrokkenheid van de lokale overheid 
in het beheer, die hier ook een deel publieke functies in kan 
voorzien  zoals kinderopvang. Het beheer wordt dan uit de 
gemeenschap van eigenaars gehouden, wat kan verhin-
deren dat de bovenliggende woonfuncties alle initiatieven 
fnuiken. 

Eerder dan een publiek beheer van de plint, wordt door 
anderen aanbevolen om de projecten te verbeteren 
zodat de plinten beter bruikbaar zijn. Leegstand in de 
aangehaalde voorbeelden is eerder een kwestie van 
ontwerpfouten dan van beheerproblemen. 

7. Bijlagen
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Toch blijft het een uitdaging om zinvolle functies voor het 
gelijkvloers te vinden op dergelijke plekken, waar gelijk-
vloers wonen toch weinig evident is. Hier werd geen 
eenduidig antwoord gevonden.

De mogelijke oplossingen die wel kort genoemd zijn, zijn 
het verplichten aan ontwikkelaars om als stedenbouw-
kundige last de minst rendabele ruimtes in eigendom te 
houden en pas later te verkopen, of meer onderzoek naar 
interessante functies voor de plint te verplichten. Eerstge-
noemde zou problemen met de Vereniging van Eigenaars 
in verband met de invulling van de plint kunnen reduceren. 
Laatstgenoemde zou een meer doordachte invulling van 
het gelijkvloers kunnen bewerkstelligen. 

Wat betreft levendigheid in de plint (en op het station zelf), 
is het ook voor de NMBS van belang dat handelszaken 
ruime openingstijden hebben. Dit zou kunnen leiden tot 
meer levendigheid op het station op latere tijdstippen, 
bijvoorbeeld als de openingsuren gelijklopen met het rijden 
van de treinen. De NMBS loopt nu reizigers mis doordat 
veel mensen ’s avonds de trein niet durven nemen in een 
verlaten station.

Opmerkingen m.b.t.  problematische 

werfsituaties

Er wordt algemeen erkend dat er veel bewuster moet 
gepland worden hoe tussentijdse situaties, die in de 
praktijk vele jaren kunnen aanslepen, leefbaar kunnen 
blijven. Naast een betere planning van werfinrichtingen, 
moet werk gemaakt worden van tijdelijke inrichtingen. 
Deze moeten bewust mee gepland worden. De globaal-
financiering vanuit Vlaanderen en NMBS kan hiervoor 
ingezet worden. 

Opnieuw wordt het belang van de kwaliteitscontrole 
benadrukt, vooral voor de kleinere steden waar intern 
minder ontwerpcapaciteit beschikbaar is en de externe 
bureaus niet steeds alle kwaliteitsaspecten, zoals een 
bewuste fasering in de planning, meenemen.

Aspecten die daarnaast zijn aangedragen in de discussies 
zijn: 

• Minder hindercampagnes zijn nu vooral gericht op 
verkeersstromen. Werfaspecten kunnen hier worden 
ingebracht. 

• Vandaag ligt de focus bij werven op veiligheid. De kost 
om werven beter te faseren met dezelfde hoge veilig-
heidsstandaard zeer hoog, waarbij partijen naar elkaar 
zullen kijken voor de financiële implicaties.  

• Fasering kan zeker toegevoegd worden in aanne-
mingsvoorwaarden, maar aanbestedende partijen 

moeten gezamenlijk bereid zijn de meerkost te 
betalen, want die zal aanzienlijk zijn.
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