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Steden en gemeenten hebben ambitie. Ze willen meer inwoners, 
meer arbeidsplaatsen en meer cultuur aantrekken. tegelijkertijd 
willen steden bereikbaar en leefbaar blijven met veel groen en 
open ruimte. Een duurzaam beleid is topprioriteit. dit betekent o.a. 
minder grondstoffen consumeren, een rationeel energiebeleid, een 
verdere daling van de broeikasgasuitstoot en een stijging van het 
aandeel hernieuwbare energie.

Binnen dit beleid loont het om in te zetten op stationsomgevingen. 
Een stationsomgeving brengt duurzame mobiliteit tot in het hart 

van een samenleving en omdat het een bereikbare plek is, is er in stationsomgevingen 
een steeds grotere vraag naar intensief ruimtegebruik. Een evenwicht tussen bebouwde/
gesloten en onbebouwde/open ruimte is dan ook heel belangrijk. door de ruimte rond 
een station intensief te benutten, wordt de buurt levendiger. Er ontstaat immers een 
interessante mix van reizen, wonen en werken. Het aanbod van openbaar vervoer kan 
hierdoor stijgen, wat de bereikbaarheid ten goede komt. Bovendien wordt het interessant 
om in een dergelijke omgeving te investeren in dynamische activiteiten zoals theater- 
en congresruimten. Stedelijke verdichting betekent niet enkel bebouwde ruimte. Ook 
kwalitatieve openbare ruimten en groen spelen een belangrijke verbindende rol in het 
stedelijke weefsel.

in dit nummer van Hotspots bekijken we de post-kyoto stad. Hoe wonen, werken, recreëren 
mensen in 2030? welke rol speelt een stationsomgeving in een toekomststad? En welke 
ingrediënten kunnen we nu al implementeren in onze stadsontwerpen?

Veel leesplezier!

Herwig Persoons
Gedelegeerd Bestuurder Eurostation

EditO

Door de ruimte rond 
een station intensief 
te benutten, wordt de 
buurt levendiger.”

COlOfON
Hotspots is een uitgave van Eurostation en Euro immo Star, Brogniezstraat 54, 1070 Brussel. Visie: Een station is meer dan een overstapplaats. Het is een vitaal 

onderdeel van de stad, een dynamische ontmoetingsplaats waar heel wat mensen en activiteiten samenkomen. de levendige mix van werken, winkelen  

en ontspannen maakt van deze stations echte hotspots. Euro immo Star & Eurostation helpen openbare besturen om stationsomgevingen duurzaam te ontwikkelen. 
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aBONNEMENtEN wenst u dit magazine gratis te ontvangen? Surf dan naar www.eurostation.be of www.euroimmostar.be  
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Steden met ambitie



in de architectuur is ‘duurzaamheid’ een vast begrip geworden. Ook in de vernieuwde stationsom-
gevingen wordt er veel aandacht besteed aan duurzaamheid en energiebeperkende maatregelen. 
Zo integreert Eurostation het gebruik van zeewater in haar ontwerp voor het stationsproject van 
Oostende. Ook de zon en groendaken worden ingezet voor een duurzaam energiegebruik.
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 PROjECt iN dE kijkER

© ontwerp dietmar feichtinger architectes

de lichtdoorlatende 
polykarbonaatplaten 
creëren een gevoel 

van openheid. 

in het nieuwe ontwerp 
komt het historische 
stationsgebouw nog 
beter tot zijn recht.

de perronoverkapping 
bestaat uit 

gerecycleerde plastiek.

Het zeewater regelt 
de temperatuur in de 

stationsomgeving.

Zon, zee en groendaken

In de vernieuwde stationsomgeving van 

Oostende worden warmtepompen op basis 

van zeewater gebruikt om de gebouwen te 

koelen en te verwarmen. De temperatuur van 

dit water is minder onderhevig aan schom-

melingen en gematigder dan de temperaturen 

van de buitenlucht. Hierdoor is verwarmen of 

koelen mogelijk aan zeer hoge rendementen. 

Het station van Oostende wordt omringd door 

water. Het is dan ook de ideale plek om deze 

techniek toe te passen. 

Naast het gebruik van zeewater wordt in het 

nieuwe ontwerp ook ingespeeld op het belang 

van duurzaamheid door de installatie van 

fotovoltaïsche zonnepanelen. Deze panelen, 

die zonlicht omzetten in elektriciteit, worden 

geplaatst op de open dakstructuur van de par-

keergarage naast het station en zullen energie 

genereren voor o.a. de nieuwe aangrenzende 

kantoorgebouwen.  

De westgevel van de bovenste twee verdiepin-

gen van het parkeer- en kantoorgebouw wordt 

aan de buitenzijde bekleed met een textieldoek, 

een verwijzing naar de scheepszeilen in de 

haven. Dit doek is niet alleen esthetisch, maar 

doet eveneens dienst als zonnewering voor de 

achtergelegen kantoren. 

In de nieuwe kantoorgebouwen aan het station 

wordt ook via vegetatie duurzaam omge-

sprongen met energie. Zo komt op het dak van 

de nieuwe kantoorgebouwen een groendak 

van mossen en vetplanten dat als natuurlijke 

buffer zal fungeren tegen overstroming, hitte 

en lawaai. Bovendien komen er binnenpatio’s 

die voor meer natuurlijk daglicht zorgen in de 

kantoren. 

Ook voor de perronoverkapping naast het 

station is in het nieuwe ontwerp gezocht naar 

een milieubewuste oplossing. De dakdichting 

zal bestaan uit polykarbonaatplaten, gemaakt 

uit recyclage van plastiek.

Toekomst versterkt verleden

Duurzaamheid betekent niet alleen rationeel 

energiegebruik. Het vernieuwde station moet 

ook op een duurzame manier worden ingebed 

in het bestaande stedelijke weefsel. Het nieuwe 

ontwerp van de Oostendse stationsomgeving 

zet het monumentale ontvangstgebouw nog 

meer in de kijker en laat zich inspireren door 

de omliggende open ruimtes zoals het Maria 

Hendrikapark, de Albert I-laan en de haven. De 

wirwar aan omliggende gebouwtjes verdwijnt 

waardoor een grote transparantie ontstaat en 

je vanuit alle hoeken een open zicht krijgt op 

de historische stationshal. De lichtdoorlatende 

polykarbonaatplaten en fijne staalconstructie 

overkoepelen de perrons en zorgen voor een 

mooi contrast met de robuuste materialen van 

de monumentale hal.  

OOStENdE
duurzame technieken als basis voor 
het stationsontwerp
www.eurostation.be/nl/oostende
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lE gRaNd PaRi(S)
de franse president Nicolas Sarkozy gaf aan tien internationale architecten- en stedenbouwkundige 

bureaus de opdracht om een toekomstvisie te ontwikkelen voor Parijs anno 2030. de enige randvoor-

waarde voor de bureaus was dat ze een 21ste eeuwse post-kyotostad moesten creëren, waarin milieu, 

duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. Voor de rest waren er geen taboes. Het antwoord van 

de bureaus op de vraag van Sarkozy was heel verschillend gaande van tuintorens, zweeftreinen, een 

zeehaven voor Parijs en zelfs een nieuwe Eiffeltoren. toch valt het op dat er 4 ingrediënten in alle 

ontwerpen naar voren komen, namelijk:

 1  Openbaar vervoer als bindmiddel

 2  Het creëren van een regio-identiteit voor Parijs en haar buitenwijken

 3  intensief ruimtegebruik

 4  kwalitatieve openbare ruimten

ingrediënten voor een visionaire stad

CONNECtEd CitiES

2    
Creëren van een regio- en wijkidentiteit

Steden, maar ook regio’s en wijken moeten pro-actief een stedelijke identiteit creëren. Door een 

unieke positie te kiezen onderscheidt een regio of een wijk zich ten opzichte van “concurrenten”. Een 

stad moet niet alleen inzetten op haar centrum, ook de buitenwijken zijn evenwaardige spelers en 

verdienen een (stedenbouwkundige) identiteit. Een buitenwijk moet zich echter niet in concurrentie 

stellen met het historische stadscentrum, maar juist gaan voor eigenheid. Een van de grote 

uitdagingen voor Parijs is dan ook haar buitenwijken uit de negatieve spiraal trekken en te werken 

aan een positief imago en een nieuwe identiteit voor deze wijken.

team van MVRdV
In plaats van een stad te laten ‘uitdeinen’ moet een 

stad juist compacter worden. Hierdoor kan er veel 

efficiënter met energie worden omgegaan, komt 

men tegemoet aan de bevolkingsgroei én blijft er 

ruimte over voor groen. 

atelier Castro-denissof-Casi
Op hoge plaatsen komen de stad en de natuur 

terug samen.

atelier Christian de Portzamparc 
Reizigers moeten zich snel van de ene kant van Parijs 

naar de andere kant kunnen verplaatsen zonder dat 

ze – zoals nu het geval is – dwars en langdurig door 

de stad moeten reizen.

3    
Intensief ruimtegebruik

Steden moeten de bevolkingsgroei op een kwalitatieve manier opvangen, zodat 

de beschikbare open ruimten voor toekomstige generaties gevrijwaard blijven. 

Gebieden en wijken krijgen een levendige mix van activiteiten. Gecentraliseerde 

bedrijventerreinen of woongebieden komen m.a.w. in de stad van de toekomst 

niet meer voor. Door het stapelen en bundelen van activiteiten wordt er op een 

meer doordachte wijze met de beschikbare ruimte omgegaan.

4    
Kwalitatieve openbare ruimten

De scheiding tussen beton en groen verdwijnt. In de hoogbouw komen veel 

(publieke) tuinen voor, de ring rond Parijs krijgt een groendak en er wordt ingezet op 

boomrijke esplanades en centrale parken. Zo moet je bijvoorbeeld - ongeacht waar je 

woont - in de onmiddellijke omgeving van je woning in de natuur kunnen wandelen.

1    
Openbaar vervoer als bindmiddel

Voor alle architecten is openbaar vervoer hét middel om mensen en (buiten)

wijken terug met elkaar te verbinden en de stad duurzamer te maken. De 

ontwerpers houden rekening met de verdere uitbouw van het hogesnelheids-

netwerk. Bovendien zetten ze allemaal in op multimodale overstapplaatsen 

waar men vlot van het ene vervoersmiddel op het andere kan overstappen en 

geven ze in hun stadsontwerpen voorrang aan de zachte weggebruiker. In de 

stad van de toekomst moet een multimodaal knooppunt echter meer zijn dan 

een plek om te reizen. Het worden de belangrijkste aantrekkingspolen van de 

stad met tal van activiteiten.
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Met het modernste station 
van Vlaanderen, een ruime 
ondergrondse parking, garanties 
voor de zachte weggebruiker en 
een haalbare oplossing voor de 
files op de vesten, is Mechelen 
klaar voor de uitdagingen van 
de toekomst.

Bart Somers, burgemeester Mechelen

www.euroimmostar.be/nl/mechelen

”

MECHElEN StatiONSOMgEViNg
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StatiONSOMgEViNgEN aNdERS BEkEkEN

Wie digitaal het vernieuwde station Antwerpen-Centraal wil ontdekken, kan een virtueel 

personage aanmaken op www.stationsroman.be en met dit personage het vernieuwde 

station online ontdekken. De diamantjes geven je meer uitleg over de grondige facelift 

die Antwerpen-Centraal de afgelopen 10 jaar heeft ondergaan. Deze website kadert in de 

feestelijke inhuldiging van het station, dat nu volledig klaar is.

Bezoek antwerpen-Centraal virtueel

Stop global warming
Wat is het milieuvriendelijkste vervoersmiddel: de auto, de 

trein of het vliegtuig? Op www.ecopassenger.org kan je de 

CO
2
-uitstoot berekenen voor verplaatsingen binnen Europa, 

en wat blijkt: de trein is bijna altijd de groenste keuze. De 

Vlaamse Indicatoren (VRIND 2009) tonen trouwens aan 

dat het collectieve vervoer in Vlaanderen per bus en trein 

sneller groeit dan het vervoer met personenwagens. Deze 

voorzichtige modale verschuiving gaat in tegen de trend 

binnen de Europese Unie. Daar neemt het belang van 

personenwagens nog verder toe, onder meer onder impuls 

van de toegenomen koopkracht in de nieuwe lidstaten. 

Toch neemt de wagen binnen het personenvervoer nog 

altijd meer dan 80% van de personenkilometers voor zijn 

rekening. Bij het goederenvervoer werd 76,3% van alle 

tonkilometers in 2007 afgelegd via de weg.

Een stationsBlock?
Voor het zesde seizoen trekt het bekende 

verbouwingsprogramma The Block naar de rand van 

de Gentse binnenstad vlakbij het Dampoortstation. 

Daar wordt momenteel een oude textielsite 

omgevormd tot een woonproject met 12 lofts, 

5 appartementen, expositie- en kantoorruimtes, 

winkels en een enorme daktuin. De locatiekeuze 

van de programmamakers past in het plan van de 

stad Gent om stationsbuurten op te waarderen tot 

levendige wijken. Ook in de stationsbuurt rond het 

Gent Sint-Pietersstation wordt er sterk ingezet op 

wonen en werken (zie www.projectsofa.be).

ter land, ter zee 
en in de lucht
Eurostation investeert met haar projecten in energie- 

beperkende maatregelen.

>> ter land
De bodem heeft het hele jaar door een vrij constante 

temperatuur. Bovendien is de temperatuur gematigder 

dan deze van de buitenlucht, met andere woorden koeler 

in de zomer en warmer in de winter. Door middel van 

bodemwisselaars en een warmtepomp kan de bodem een 

gebouw verwarmen of koelen aan zeer hoge rendementen.

>> ter zee
Net als de bodem is de temperatuur van open water 

(bijvoorbeeld zeeën of kanalen) gematigder en minder 

onderhevig aan schommelingen. De aanwezigheid van 

open water maakt het dan ook mogelijk te verwarmen en 

te koelen aan zeer hoge rendementen. 

>> in de lucht
Zonne-energie is gratis en kan gebruikt worden voor zowel 

elektriciteits- als warmteproductie. Eurostation gebruikt 

dan ook fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van 

(parkeer)gebouwen en LCI’s (Logistieke Centra Infrabel).

De creatie van een echte stationsroman is dan 

ook een mooie symbolische afsluiter voor de 

vernieuwingswerken in Antwerpen-Centraal. 

Een literaire stationsroman weliswaar. Geïnspi-

reerd op verhalen die meereizen in de hoofden 

van pendelaars, toeristen en buurtbewoners. 

Aangevuld met de bagage van 5 topauteurs. 

Eurostation deed hiervoor een beroep op 

Herman Brusselmans, Joke van Leeuwen, 

Tom Naegels, Anne Provoost en Oscar van 

den Boogaard, die elk één dag in de centrale 

hal van het station Antwerpen-Centraal plaats-

namen om live de stationsroman te schrijven.

De cover van de stationsroman werd ontworpen 

door een jonge kunststudent. Herwig Persoons, 

gedelegeerd bestuurder van Eurostation: “Dankzij 

de vernieuwingen, ontworpen en uitgevoerd door 

Eurostation in opdracht van NMBS-Holding, is 

het station meer dan ooit de motor van ver-

nieuwde stedelijke ontwikkeling. Om deze verjon-

ging van stationsomgevingen kracht bij te zetten, 

hebben we dan ook bewust gekozen om via een 

wedstrijd jonge kunstenaars de mogelijkheid 

te geven om de cover van de stationsroman te 

ontwerpen. Ik ben blij dat Rein Vyncke, een jonge 

kunststudent, als winnaar uit de bus kwam.”

Beleef een roman 
in het station
Stationsromannetjes, wie gelooft het nog? Onwaarschijnlijke 
verhalen met overdreven personages. toch geloven Eurostation 
en Euro immo Star in de kracht van stations en hun omgevingen 
en de verhalen die er zich afspelen. Stationsomgevingen, dat zijn 
ontmoetingen, dat is sfeer, dat is boekjes lezen, dat is de wissel 
van het ene hoofdstuk naar het andere. 

Het station Antwerpen-Centraal is als 
het ware de moederkloek van de stad 
Antwerpen, een gebouw dat als een statige 
dame de verschillende stationswijken 
met elkaar verbindt. Het is een van de 
vernieuwingen in de stad waar ik als 
Antwerpenaar echt trots op ben. 

Tom Naegels

”
Door de opening van de 
tweede stationstoegang woon 
ik plots 150 meter van het 
station, waardoor ik het gevoel 
heb dat ik van een afgelegen 
naar een strategische plek in 
de stad ben verhuisd, zonder 
echt te verkassen. 

Anne Provoost

”

De cover van de stationsroman 

werd ontworpen door de jonge 

kunststudent Rein Vyncke.

StatiONSOMgEViNgEN 

aNdERS BEkEkEN



Een station en een stationsomgeving zijn een en ondeelbaar. als men een goed functionerend 

station wil creëren, dan moet ook de stationsomgeving een dynamische wijk zijn. Euro immo Star 

heeft in samenwerking met de gerenommeerde urbanist guido Stegen een stedenbouwkundig 

plan voor de stationsomgeving van Brussel-Zuid uitgewerkt. Vervolgens heeft het team van 

Euro immo Star en Eurostation aan de franse architect jean Nouvel gevraagd om, rekening 

houdend met dit stedenbouwkundig plan, een architecturaal concept uit te tekenen voor enkele 

gebouwen in de stationsomgeving van Brussel-Zuid. in het kader van deze opdracht stelden we 

jean Nouvel enkele vragen.

geen koude 
monsters, maar
verticaal urbanisme

© 2009 - Mireille Roobaert fotografie
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Stationsomgeving van Brussel-Zuid 

U bestudeert momenteel het architectu-

rale concept van enkele gebouwen in de 

stationsomgeving van Brussel-Zuid. Wat 

ons echter opvalt is dat er in uw omvangrijk 

werk tot op heden geen plaats geweest is 

voor de creatie van stationsgebouwen. 

JN: Duidelijk is dat de meeste ervaren collega-

architecten die ik ken zich niet gewaagd hebben 

aan de bouw van een station. De belangrijke 

technische kant van een dergelijk project vereist 

kennis die zich, tot op heden, hoofdzakelijk bin-

nen de verschillende spoorwegmaatschappijen 

of binnen enkele gespecialiseerde bedrijven 

bevindt. Dit geldt echter veel minder als er 

een beroep wordt gedaan op de creativiteit 

van architecten in het kader van grootschalige 

projecten. Als het erop aan komt steden of 

bepaalde wijken om te bouwen tot centra van 

de toekomst, zoals dat o.m. het geval is voor 

de uitdaging van ‘Le Grand Paris’ (illustratie bij 

dit artikel komt uit de tentoonstelling van ‘Le 

Grand Pari(s)’), dan is het mogelijk maatschap-

pelijk verantwoorde oplossingen te vinden voor 

bijvoorbeeld de afwikkeling van het verkeer zon-

der daarbij absoluut rekening te moeten houden 

met de huidige infrastructuren of gebouwen.

Vindt u dat de stationsomgeving van 

Brussel-Zuid, zoals ze er nu bijligt, een be-

paalde identiteit uitstraalt? Hoe ziet u deze 

identiteit evolueren?

JN: Als men nu uit het station van Brussel-

Zuid stapt is het moeilijk te geloven dat men 

zich aan de poort van de Europese hoofdstad 

bevindt. Ik heb niet het gevoel ‘dit is een station’ 

en ik heb niet het gevoel ‘dit is een stad, dit is 

stedelijk weefsel’. Ik zie of voel geen identiteit, 

ik zie of voel geen symboliek die mij duide-

lijk maakt dat ik me in de omgeving van het 

belangrijkste station, het meest internationale 

station van Brussel bevind. Men komt toch toe 

in een stad met een rijk historisch verleden en 

met een wellicht even rijke toekomst, maar de 

omgeving mist transparantie en leesbaarheid. 

Om dit grondig te veranderen is er behoefte 

aan een stedelijk baken en van daaruit een 

uitgetekend en ononderbroken traject door de 

stad met eveneens een oplossing voor de kleine 

Ring die nu echt als een breuk wordt ervaren. 

De verbinding met het stadscentrum, met de 

Europese site en met de twee aangrenzende 

gemeenten verdient veel aandacht.

Welke zijn volgens u de onmisbare ingredi-

enten om de stationsomgeving van Brussel-

Zuid te laten evolueren naar een wijk met 

een dichtere bevolking die uitgroeit tot een 

aangename leefwereld en toch de functie 

van belangrijk intermodaal verkeerspunt 

blijft vervullen?

JN: Het leven en de sfeer rond een station 

wordt mede bepaald door de ontwikkeling van 

een reeks activiteiten. Ecologisch is het ver-

dichten van de bevolking één punt, maar even 

essentieel is de vermenging van functies zoals 

wonen, kantoren, handelszaken, culturele- en 

ontspanningsruimten. Enkel dan treedt er een 

positieve verandering op in de dynamiek van 

de omgeving en van zij die er dagelijks leven of 

werken. 

Een gedeelte van uw levenswerk bestaat 

uit het ontwerpen van torengebouwen: 

sommige zijn wereldvermaard. Bij dit soort 

constructies wordt dikwijls nogal wat kritiek 

geleverd op o.m. de leefbaarheid rond en in 

deze torens. Hoe valt “toren” en “levenskwa-

liteit” te rijmen?

JN: Er zijn, over gans de wereld, nogal wat to-

rens die her en der worden opgetrokken en die 

puur monofunctioneel zijn. Het zijn vaak ofwel 

appartementen ofwel kantoren. Een toren- 

gebouw is en blijft een middel om de densiteit 

in welbepaalde wijken te verhogen. Zomaar 

torens optrekken zonder rekening te houden 

met de onmiddellijke omgeving leidt onvermij-

delijk tot een toename van de verkeersproble-

men en een vermindering van de transparantie 

en de veiligheid: zo ontstaan ‘koude monsters’. 

Een torengebouw moet integendeel een 

oplossing brengen voor de stedelijke densiteit 

en eveneens een positieve impuls geven aan 

het verticale urbanisme op de plaatsen die 

daarvoor geschikt zijn. Op die manier wordt 

een gemeente, een stad of een stationswijk een 

ontmoetingsplaats waar het goed is te leven, te 

werken, zich te ontspannen en er dagelijks aan 

te komen of te vertrekken in een aangename 

atmosfeer. 

Dit interview werd in september 2009 afgenomen.
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 SPECialiSt aaN HEt wOORdIllustratie van Jean Nouvel uit ‘Le Grand Pari(s)’

wie is jean Nouvel?

jean Nouvel is architect-urbanist 
en werd geboren op 12 augustus 
1945 in fumel, frankrijk.

Zijn belangrijkste werken zijn:

Musée du quai Branly, Parijs•	

institut du Monde arabe, Parijs•	

torre agbar, Barcelona•	

gasometer, wenen•	

©
 g

as
to

n 
Be

rg
er

et



15

Door grondige investeringswerken is het station Antwerpen-Centraal 

klaargestoomd voor de 21ste eeuw. Het is belangrijk dat deze investering 

een meerwaarde creëert voor zowel de treinreiziger als de stationsbuurt. Een 

cruciale volgende stap is dan ook de herinrichting van de Keyzerlei en het 

openwerken van de Diamantwijk naar het Antwerpse stadspark, dankzij een 

nieuw plein en een indrukwekkend diamantcenter. Voor dit laatste project 

liggen er al concrete plannen op tafel, die Euro Immo Star in samenwerking 

met de stad Antwerpen wil realiseren.

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2009 

– 2014 wordt er veel aandacht besteed aan 

een groen en dynamisch stedengewest. 

Welke rol krijgen stationsomgevingen in dit 

stedenbeleid?

PM: Stationsomgevingen moeten weer veel 

meer worden wat ze eigenlijk zijn: een kruis-

punt. Een kruispunt tussen privaat en openbaar 

vervoer. En dit vanuit het idee dat beide eerder 

complementair dan concurrentieel zijn. Stations 

moeten we zien als belangrijke sleutels in het 

mobiliteitssysteem. Ze bieden kansen om tot 

slimme en duurzame mobiliteit te komen voor 

woon-werkverkeer. Die kansen zien én benut-

ten is de uitdaging. Maar stationsomgevingen 

zijn natuurlijk veel meer dan alleen maar een 

kruispunt. Het zijn de logische locaties om de 

functies wonen, werken, winkelen en ontspan-

nen te clusteren. 

Wat zijn hierbij uw belangrijkste prioritei-

ten?

PM: Het is nog een beetje vroeg om al echt 

prioriteiten aan te duiden. De beleidsnota is in 

voorbereiding en de verdere uitwerking volgt 

later. In algemene termen kan ik wel al stellen 

dat het creëren van duurzame tewerkstelling 

een absolute prioriteit is. Ontsluitingsprojecten 

die én een belangrijke impuls geven aan de 

economie én duurzame tewerkstelling creëren, 

verdienen een snelle en vlotte vergunningspro-

cedure. Daar is nog ruimte voor verbetering. Ik 

heb al gevraagd aan de denkgroep die ik voor 

ruimtelijke ordening heb geïnstalleerd om actief 

na te denken over manieren om dit ook effec-

tief mogelijk te maken. Ik besef dat dit morgen 

nog niet gerealiseerd zal zijn, maar juist daarom 

wil ik niet langer wachten met het zetten van 

de eerste stappen. 

Wat vindt u van de projecten van 

Eurostation en Euro Immo Star?

PM: Er zijn een aantal projecten van Eurostation 

en Euro Immo Star die ik gezien heb en die een 

bijzondere indruk op me hebben gemaakt. Het 

station Antwerpen-Centraal hoort daar uiter-

aard bij. Tegelijkertijd de grootsheid van weleer 

herstellen, de functionaliteit van het gebouw 

gevoelig uitbreiden en het gebouw ontsluiten 

we trokken naar Philippe Muyters, de nieuwe Vlaamse minister van financiën, Begroting, 

werk, Ruimtelijke Ordening en Sport met vragen over ruimtelijke ordening en de rol die 

stationsomgevingen spelen in dit beleid.

Stations zijn belangrijke
sleutels in het 
mobiliteitssysteem

Hoe ziet Euro immo Star 
de toekomst van 
antwerpen-Centraal?

Minister Philippe Muyters

en betrekken bij de omgeving: schitterend. Het-

zelfde kan gezegd worden van de plannen die ik 

gezien het voor de Gentse stationsomgeving. 

Het regeerakkoord past binnen de lange-

termijnvisie van Vlaanderen (Vlaanderen in 

actie). Wat zijn volgens u de maatschappelij-

ke trends (wonen, reizen, werken, recreëren) 

waarmee we nu in onze stedenbouwkundige 

ontwerpen al rekening kunnen houden?

PM: De verschuiving in de richting van een ken-

niseconomie, maakt dat Vlaanderen vandaag 

een heel andere ruimtevraag heeft dan in het 

verleden. Voeg daar nog aan toe dat Vlaan-

deren in het centrum van Europa ligt en dus 

een transitregio is, en je begrijpt meteen dat 

de uitdagingen enorm zijn. Met de langeter-

mijnvisie die Vlaanderen in Actie uitdraagt, zet 

Vlaanderen in op slimme logistiek. Stationsom-

gevingen zijn daarin bij uitstek plaatsen waar 

multimodaal transport centraal staat. Auto’s, 

voetgangers, fietsers en verschillende vormen 

van openbaar vervoer komen er samen. Het is 

geen eenvoudige oefening om dit veilig, over-

zichtelijk, snel en praktisch te laten verlopen. 

Maar het is wel noodzakelijk. Omdat ruimte in 

stationsomgevingen slechts beperkt aanwezig 

is, is ook de keuze voor ruimtezuinig wonen en 

werken essentieel. 

Ook de klimaatsverandering vraagt een aange-

past denken over stedenbouw. Duurzaamheid 

staat voorop, zowel wat betreft materiaal als 

wat betreft ontwerp, inrichting, gebruik en 

beheer. Hetzelfde geldt voor de gewijzigde 

demografische ontwikkeling: gezinsverdunning 

en vergrijzing vormen een grote uitdaging. Het 

dwingt ons om de hele omkadering van wonen 

te herbekijken. Mensen blijven minder lang op 

dezelfde plaats wonen, maar verwachten ook 

om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen 

wonen. Dat vraagt gepaste aanwezigheid van 

ondersteunende functies om de leefkwaliteit te 

kunnen handhaven. 

En uiteraard is er ook de constante en terechte 

eis voor ruimtelijke kwaliteit op het terrein. 
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