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 Stations verdienen sterke architectuur
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Berlijnse treinstation symboliseert toekomst van duitse natie

Poponcini & Lootens geeft startschot voor nieuwe gentse stationswijk 



Grote architecten willen 
een prestigieus  
stationsproject op hun 
palmares hebben staan.”
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kathedralen en stations waren, tot voor de komst van de 
moderne hoogbouw, vaak de grootste bouwwerken in een stad. 
Bovendien waren het de visitekaartjes van een stad, waardoor er 
veel aandacht werd besteed aan de prestigieuze uitstraling en de 
architectuur van deze bouwwerken. de ‘vroegere’ grootsheid van 
de stations is nog altijd terug te vinden in ons taalgebruik. denk 
maar aan het woord ‘spoorwegkathedraal’.

door de enorme populariteit van de wagen, verminderde de 
aandacht voor stations. Stationsgebouwen moesten niet langer 

mooi, maar vooral functioneel zijn. ook de stationsomgevingen werden minder belangrijk 
in de stedelijke ontwikkeling. de vroeger zo florerende stationswijken, verloren hun 
aantrekkingskracht en begonnen langzaam te verloederen.

nu we met z’n allen dagelijks in de file staan en het milieuprobleem hoog op de 
politieke agenda staat, wordt ‘koning auto’ stilaan van zijn troon gestoten. Ruimtelijke 
planners krijgen stationsomgevingen weer in hun vizier. Als geen ander vervoermiddel 
brengt de trein immers duurzame mobiliteit tot in het hart van een samenleving. een 
stationsomgeving wordt terug een strategische locatie voor nieuwe ontwikkelingen.

Stationsomgevingen zijn duidelijk aan een heropleving bezig. deze groeiende interesse 
vertaalt zich ook in een hernieuwde aandacht voor de architectuur in deze buurten. 
Iedere grote architect wil tegenwoordig maar al te graag een stationsproject 
op zijn palmares hebben staan. ook de burgemeester en inwoners van een stad 
beschouwen een stationsomgeving terug als de poort naar het centrum en daar 
past hoogstaande en hedendaagse architectuur bij. een mooie omgeving bevordert 
trouwens het veiligheidsgevoel van een buurt. door meer in te zetten op architectuur 
in een stationsomgeving, komt bovenop de functionele laag - het station als ultiem 
overstapplatform - een sociale en culturele laag, die deze omgevingen nieuw leven inblaast.

Ik ben blij te constateren dat onze huidige samenleving de stationsomgeving terug in haar 
hart heeft gesloten.

veel leesplezier!

Herwig Persoons
Gedelegeerd Bestuurder Eurostation

edIto
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eén van de belangrijkste ambities van de minister van justitie is  
het moderniseren van het gerechtelijke apparaat. de rechterlijke orde 
moet een hedendaagse en doorzichtige institutionele instelling worden,  
die duidelijk aanwezig is in de samenleving en in de stad. de vlotte  
bereikbaarheid van de gerechtsgebouwen is hierbij een belangrijk criterium. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat justitie de stations omgeving van 
Hasselt uitkoos als nieuwe locatie voor haar gerechtelijke diensten. 

Bovendien bekrachtigt de architectuur van het nieuwe gerechtsgebouw de 
laagdrempeligheid en de toegankelijkheid van justitie en creëert het een 
stedelijk baken in de nieuw te ontwikkelen stationsomgeving.

De hazelaar als poort naar de stad

Door haar poortfunctie speelt een stationsom-

geving een voortrekkersrol voor een stad of een 

regio. De stationsomgeving is het visitekaartje 

van de stad. Het opvallende gerechtsgebouw, 

dat ontworpen is door het Berlijnse J. MAYER H. 

Architekten in samenwerking met a2o-architecten 

en Lens°Ass architects (Twins), past perfect in 

de culturele identiteit van Hasselt. 

De naam Hasselt komt immers van ‘Hasaluth’, 

dat staat voor ‘plaats waar hazelaren staan’. 

Ook in het wapenschild van de stad prijken 

drie hazelaren. In het centrale gedeelte van het 

nieuwe gerechtsgebouw herken je duidelijk de 

structuur van een boom. De hazelaar wordt 

dankzij het nieuwe gebouw dan ook terug een 

kenmerkend baken van de stad. Bovendien  

verwijst de boomstructuur naar de eerste vormen 

van rechtspraak, die plaatsvonden onder de 

beschutting van het bladerdak van grote bomen 

die centraal in een dorp of stad stonden.

Motor voor vernieuwde stedelijke 
ontwikkeling

Architect Jürgen Mayer H. is ervan overtuigd 

dat het gerechtsgebouw niet alleen een nieuw 

dynamisme op gang brengt voor de stationsom-

geving, maar ook voor Hasselt zelf. Het gebouw 

wordt immers een ‘landmark’ voor de stad. 

“Bovendien is de keuze voor deze hedendaagse 

architectuur een fantastisch statement van de 

stad”, zegt Jürgen Mayer H., “Hasselt laat hierdoor 

zien dat ze geen provinciestadje is en dat de stad 

vernieuwend en toekomstgericht denkt.” 

Plaats waar hazelaren staan

 PRojeCt In de kIjkeR

Het gerechtsgebouw in het kort:

- Aantal verdiepingen: 13,  
 waarvan een sokkel van 6 verdiepingen

- Totale oppervlakte: 21.600m²

- Bovenin de toren komt een  
 restaurant met een panoramisch 
 zicht op de stad

- Eerstesteenlegging: december 2008

- Ingebruikname: midden 2011

Hasselt  
stations omgeving

www.eurostation.be/nl/hasselt
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Overheid heeft een 
voorbeeldfunctie

Ook Justitie is natuurlijk een  

organisatie met personeel dat  

kantoorruimtes nodig heeft. 

De optimale bereikbaarheid van  

de stationsomgeving is zowel voor de  

rechtzoekende, de burger als voor het  

personeel van het gerechtsgebouw een enorm 

voordeel. De overheid heeft een belangrijke 

voorbeeldfunctie in het stimuleren van duurzame 

woon-werkverplaatsingen en kiest meer en 

meer stationsomgevingen als locatie voor 

nieuwe kantoren. Denk maar aan het Vlaams 

Administratief Centrum in Leuven en Hasselt, 

de pensioentoren in Brussel-Zuid en de Vlaamse 

administratie in de Brusselse noordwijk. 

Bovendien is de overheid dé grootste werk-

gever van het land. Naast het geven van het 

goede voorbeeld heeft het milieuvriendelijke 

mobiliteitsbeleid van de overheid dan ook een 

werkelijke impact. 



BeRLIjn
een station als politiek statement

de val van de muur in 1989 zorgde voor een sterke roep naar een herenigd duitsland. de 
relaties, en dus ook de mobiliteit, tussen de twee landsdelen moesten zo snel mogelijk worden 
hersteld. Het nieuwe Hauptbahnhof in Berlijn is hiervan een mooi voorbeeld. de beslissing om 
het project te realiseren, werd genomen in de eerste jaren na de val van de muur. Bovendien 
is het nieuwe station gevestigd op een terrein tussen het voormalige oost- en west-Berlijn 
en de Spree-rivier. Het station is m.a.w. het symbool voor de hernieuwde verbondenheid. de 
hedendaagse architectuur van het gebouw reflecteert het herwonnen vertrouwen van de duitse 
natie in de toekomst.

door de vele roltrappen kunnen 
reizigers zich makkelijk verplaatsen 
van het ene naar het andere perron.
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Sterke visuele oriëntatie

Alhoewel het Hauptbahnhof een van de 

grootste Europese stations is, vinden de reizigers 

intuïtief hun weg in dit complex. De vijf  

verdiepingen zijn volledig opengewerkt en het 

dak is helemaal van glas. Dit zorgt niet alleen 

voor daglicht op alle niveaus, maar ook voor 

een sterke visuele oriëntatie. En dit was zeker 

geen evidentie. Het station is immers een krui-

singsstation, waar de bovengrondse sporen van 

de oost-west Stadtbahn en de ondergrondse 

tunnels van de metro elkaar kruisen. Toch zorgde 

de architect Meinhard von Gerkan ervoor dat 

het station een ultiem overstapplatform werd, 

dankzij de korte loopafstanden, de vele liften en 

roltrappen en de open architectuur.

Is een station meer dan reizen?

Het Hauptbahnhof is een sterk functioneel 

gebouw. Hoewel in het station 80 winkels en 

restaurants te vinden zijn, straalt het gebouw 

weinig ‘gezelligheid’ uit. Dit luchthavengevoel 

wordt nog eens extra versterkt door het gebrek 

aan gezellige stationspleinen of stedelijke drukte 

rond het station. Moet een station niet meer zijn 

dan een gebouw waar men de trein kan nemen? 

Volgens de filosofie van Euro Immo Star in 

ieder geval wel. Een station mag geen eiland in 

de stad zijn. De stad moet dwars doorheen het 

station verder groeien.

Een station als museum

500 meter van het nieuwe Hauptbahnhof ligt 

een van de oudste Duitse stationsgebouwen, 

het Hamburger Bahnhof. Dit voormalige spoor-

wegstation is momenteel ingericht als museum 

voor hedendaagse kunst. Hoewel de functies 

van het Hauptbahnhof en Hamburger Bahnhof 

momenteel natuurlijk uiteenlopend zijn, is het 

verschil in sfeer tussen de twee stationsgebouwen 

toch opmerkelijk. Zo nemen heel wat Berlijners 

‘s zondags het openbaar vervoer tot in het 

Hauptbahnhof, om vervolgens 500 meter in 

een ander stationsgebouw een tentoonstelling 

te bezoeken of te brunchen in het aanpalende 

restaurant. Spijtig dat de functies reizen en 

ontspannen niet in één gebouw gecombineerd 

konden worden.

wist u dat…

De architect van het Hauptbahnhof 

(Meinhard von Gerkan) een  

rechtszaak om het ‘auteursrecht’ 

heeft aangespannen? 

Het als ‘kathedraal der techniek’ 

gelanceerde gebouw onderscheidt zich 

namelijk op wezenlijke punten van het 

oorspronkelijke ontwerp. De rechter 

bepaalde dat de opdrachtgever met 

de ‘aanpassingen’ van het ontwerp het 

‘auteursrecht’ van de architect heeft 

geschonden. Het complex moet als een 

Gesamtkunstwerk worden beschouwd 

en mag niet straffeloos worden gewijzigd.

Het glazen dak zorgt voor 
daglicht op de vijf niveaus.

Het Hamburger Bahnhof ligt op 500 meter van het nieuwe 
Hauptbahnhof en is nu een museum voor hedendaagse kunst.

ConneCted CItIeS

Richard Long: Berlin Circle
© Paul mannings

© Hanne Adam



Het kamgebouw, het kantorencomplex 
dat grenst aan de sporen van het 
station Brugge Sint-michiels, wordt 
al zeker de nieuwe werkplek van de 
Regie der gebouwen. mogelijk zal ook 
het vlaams Administratief Centrum 
haar kantoren hier vestigen.

www.eurostation.be/nl/bruggesint-michiels

BRugge StAtIonSomgevIng
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StAtIonSomgevIngen 

AndeRS Bekeken

de merit Awards selecteerde naar goede gewoonte  
de beste marketingcampagnes van het afgelopen 
jaar. dit maal waren de genomineerden:

>> de stationsroman van eurostation 

De werkzaamheden in het station Antwerpen-Centraal zijn achter de 

rug. Om dit te vieren kreeg het station een eigen stationsroman, die live 

geschreven en gedrukt werd in de historische inkomhal. 

>> de geboorte van de olifant kai-mook
De geboorte van de olifant Kai-Mook in de zoo van Antwerpen was niet 

alleen live te volgen, er was ook een geboortekaartje, een babyborrel en 

andere activiteiten om de komst van de baby te vieren. 

een stationsroman,  
een olifant en michael jackson

>> ‘the eternal moonwalk’ van Studio Brussel
Deze actie werd opgezet als eerbetoon aan de vorig jaar overleden 

Michael Jackson. Over heel de wereld konden fans de achterwaartse 

danspasjes van de King of Pop op het internet posten. Op de website 

werden de filmpjes allemaal achter elkaar geplakt, zodat er een  

‘eternal moonwalk’ ontstond.

trots op het resultaat
De drie campagnes kregen heel wat media-aandacht, zowel in de  

klassieke media als in de nieuwe media zoals facebook, twitter en blogs. 

De winnaar was de campagne rond de geboorte van Kai-Mook. 

Toch is Eurostation trots op het resultaat: het vernieuwde station 

werd door de campagne nog eens extra in de kijker gezet en bovendien 

ondersteunde de actie de ‘citymarketing’ van Antwerpen als boekenstad. 

Auto en trein kunnen elkaar perfect aanvullen. 

In de meeste plannen voor vernieuwde 

stationsomgevingen wordt aandacht besteed 

aan een stationsparking. Soms stuit dit op 

protest en luidt de kritiek dat je hierdoor extra 

verkeer aantrekt in plaats van volledig in te 

zetten op openbaar vervoer. Het is echter geen 

of/of-verhaal. Wie niet dicht bij een aansluiting 

op het openbare vervoer woont, moet ook de 

kans krijgen om daar, eventueel per auto, te 

komen. En dus moet er opvang voorzien worden 

in de vorm van parkeergelegenheid dicht bij 

deze openbaar vervoersknooppunten en dus ook 

bij stations. Een stationsparking moet m.a.w 

gezien worden als een ‘park&ride’. 

Deze filosofie wordt ook toegepast 

door de NMBS in haar nieuwe formule 

‘Railease’. Hierdoor kan een werknemer een 

treinabonnement kiezen als optie bij zijn 

bedrijfswagen. Voor sommige mensen is de 

woon-werkverplaatsing met de trein immers 

sneller dan met auto. Als de werknemer op 

bepaalde dagen zijn bedrijfswagen niet nodig 

heeft, omdat hij die dag bijvoorbeeld geen 

klanten moet bezoeken, kan hij gewoon met de 

trein naar het werk komen. Dat biedt voordelen 

voor bedrijven en bestuurders, maar het is ook 

positief voor het milieu en de mobiliteit. 

een bedrijfswagen  
en toch met de trein?

Naast een vermindering van de kostprijs van het 

leasingcontract, dankzij een kilometerdaling, is 

ook een beperking van de CO
2
-uitstoot een van 

de voornaamste voordelen.

‘Autodelen’ of ‘carsharing’ is een ander 

initiatief dat bewijst dat trein en auto een mooi 

duo kunnen vormen. Autodelen is ideaal voor 

wie alleen een auto wil als hij die echt nodig 

heeft. Door een samenwerking tussen Het 

Station en Cambio kan je 24/24 een auto 

huren in de stations Brussel-Zuid,  

Antwerpen-Centraal, Antwerpen-Berchem  

en Namen. Deze maand krijgen ook de stations 

van Leuven en Liège-Guillemins een Cambio-

standplaats en andere stations zullen volgen. 

© Zoo Antwerpen
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een stationsroman,  
een olifant en michael jackson

Dinsdag 5 mei 1835 reed de eerste trein op het Europese vasteland van Brussel naar Mechelen 

en terug. België koos als eerste land op het Europese continent voor deze nieuwe vervoerswijze, 

omdat de overheid door de Belgische onafhankelijkheid in 1830 niet langer gebruik kon maken 

van de Nederlandse waterwegen. Hierdoor dreigde de haven van Antwerpen afgesneden te worden 

van haar Duitse achterland. België had dus dringend een alternatieve vervoerswijze nodig en de 

Belgische overheid koos toen voor de revolutionaire nieuwe spoorwegtechniek. Nu nog is België op 

het vlak van spoorinfrastructuur een koploper in Europa. Zo beschikken we als eerste Europees land 

over een volledig operationeel hogesnelheidsnetwerk.

na 175 jaar nog steeds toonaangevend

Het ontwerp van Poponcini & Lootens voor de eerste kantoortoren langsheen 

de Gentse Koningin Fabiolalaan (zone SOFA) is gekend. Het gebouw heeft 

echter nog geen naam en daarvoor doet Euro Immo Star een beroep op 

de inspiratie van de Gentenaars, treinreizigers of andere creatievelingen. 

Een vakjury, samengesteld uit architect Mauro Poponcini, oud-burgemeester van 

Gent Frank Beke, communicatieverantwoordelijke van Euro Immo Star Gwenn 

Nevelsteen en Gents stadsdichter Peter Verhelst, zullen uit de inzendingen de 

beste naam kiezen. 

Als naamgever van het allereerste gebouw in dit gloednieuwe stadsdeel,  

schrijft de winnaar mee een stukje geschiedenis. Bovendien krijgt hij of zij  

een weekend Londen cadeau en mogen ook de tweede en derde finalist 

hun koffers pakken. De wedstrijd loopt nog tot 1 mei. 

Meer informatie vind je op  
www.projectsofa.be 
Op de volgende pagina: een interview met de ontwerpers Poponcini & Lootens. 

wIn
een weekend Londen

de glazen boxen 
van Lijn 36
In het voorjaar wordt de vernieuwde lijn tussen  
Brussel en Leuven ingehuldigd. eurostation  
moderniseerde op deze lijn de stations van Zaventem  
en kortenberg en de zes stopplaatsen Haren-Zuid,  
diegem, nossegem, erps-kwerps, veltem en Herent.  
de werken maken deel uit van het gewestelijk expresnet 
(gen) rond Brussel.

Om een uniforme uitstraling te bekomen, paste 

Eurostation eenzelfde concept toe op al deze 

plaatsen. Voor de belangrijkere toegangen van 

de grotere haltes en stations (Diegem, Zaventem, 

Kortenberg en Herent) koos Eurostation voor 

een representatieve ‘glazen box’ die bestaat 

uit een staalstructuur met grote glaspanelen. 

De kleinere haltes Veltem, Erps-Kwerps en de 

minder prominente toegangen van de grotere 

haltes (Diegem, Kortenberg en Herent) worden 

voorzien van een overkapping met strekmetaal-

wanden. De perrons in Nossegem en Haren zijn 

toegankelijk van op een brug via een trapkoker, 

eveneens met strekmetaalwanden. 

Alle hoofdtoegangen krijgen een overdekte 

fietsenstalling, hetzij in de glazen boxen  

en in de overkappingen, hetzij door aparte of 

geïntegreerde fietsluifels uit staal en glas.

In de stations van Zaventem en Kortenberg is 

het stationsgebouw geïntegreerd in de glazen 

boxen. Ook de perrons van deze stations en 

stopplaatsen werden vernieuwd. Reizigers kunnen 

voortaan vanuit de hoofdtoegangen via een 

beschutte, transparante wandelzone de trein op 

en bij slecht weer schuilen in de ‘schuilhuisjes’. 

StAtIonSomgevIngen AndeRS Bekeken

Bedenk een naam voor de nieuwe kantoortoren  
in de gentse stationsomgeving



euro Immo Star organiseerde eind juli 2009 een 
wedstrijd voor de projectontwikkeling langsheen  
de koningin fabiolalaan waarvoor heel wat 
ontwerpteams zich inschreven.

“Ik ben blij dat zoveel gerenommeerde ontwerpteams interesse toonden in de ontwikkeling van 
de stationsomgeving van gent Sint-Pieters. dit onderstreept de trend dat stationsomgevingen 
interessante locaties zijn voor stedelijke vernieuwingsprojecten”, zegt Lieve de Cock, general manager 
van euro Immo Star. uiteindelijk werden vijf teams geselecteerd. euro Immo Star gaf hen de opdracht 
om een inrichtingsplan voor de zone SofA uit te werken én om een schetsontwerp te maken voor 
een eerste kantoorgebouw op deze zone. daarbij moest de klemtoon liggen op stedenbouwkundige 
en architecturale kwaliteit, duurzaamheid, energie-efficiëntie en economische haalbaarheid. Poponcini 
& Lootens Architecten kwam als winnaar uit de bus en ziet haar ontwerp dus effectief uitgevoerd 
worden. we vroegen mauro Poponcini en Patrick Lootens naar hun visie.

Project SofA

Poponcini & Lootens ontwerpt 
kantoortoren in  
gentse koningin fabiolalaan
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Welke materialen gebruiken jullie in het 

ontwerp?

POLO:  We willen twee sferen creëren. Voor 

de gevel die je ziet als je vanop de Fabiolalaan 

richting de sporen kijkt kiezen we voor een 

ruwe, introverte sfeer waarbij we gebruik maken 

van steenachtige materialen met markante 

structuur, zoals baksteen. Enerzijds omdat 

dit materiaal veelvuldig gebruikt wordt in de 

omgeving, anderzijds omdat de openheid langs 

deze zijde beperkt is. Transparantie is dan weer 

de sfeer die we willen creëren voor de gevel 

om en rond de esplanade, die als nieuwe route 

doorheen de projectonwikkeling loopt. De 

esplanade ligt tussen en loopt parellel met de 

Koningin Fabiolalaan en de sporen. Rond deze 

esplanade verkiezen we gladde materialen zoals 

architectonisch beton en glas.

Jullie pleiten voor een beeldkwaliteitsplan. 

Waarom?

POLO:  Een site die opgedeeld wordt in zones 

en in verschillende deelprojecten is meestal 

complex en daardoor niet steeds eenduidig te 

benaderen. De kans bestaat dat verschillende 

initiatiefnemers bij de deelprojecten betrokken 

worden en er gaan soms verschillende jaren 

voorbij voordat men een volgend stukje aan de 

puzzel bouwt. Vaak wijkt men dan qua ideologieën 

en bouwwijze af van het initiële plan, zodat 

men op het einde eerder een mozaïek bekomt, 

zonder veel homogeniteit. Daarom moet er een 

beeldkwaliteitsplan komen, dat de kwaliteit en de 

samenhang van zowel de architectuur als de bui-

tenruimte bewaakt. Dat plan biedt een houvast 

op korte termijn en laat ruimte op lange termijn.

Jullie hechten belang aan de integratie van 

kunst. Hoe uit zich dat in het ontwerp?

POLO:  We willen kunstenaars de mogelijkheid 

geven om een werk te maken dat de dialoog 

aangaat met het gebouw en zijn omgeving. De 

grote overdekte buitenruimte die ontstaat onder 

het bruggebouw en het lage volume kan hiervoor 

een interessante plek zijn. Daarnaast is er in het 

ontwerp voldoende ruimte gecreëerd waar kunst-

werken kunnen tentoongesteld worden.

 SPeCIALISt AAn Het wooRd

Andere ontwerpteams  
die de shortlist haalden :

1 Benthem Crouwel  
 Architekten (Amsterdam)
2 Asymptote Architecture  
 (New York)
3 AWG Architecten  
 (Antwerpen)
4 OAB  (Barcelona)/  
 Jaspers-Eyers & Partners  
 (Brussel)

Bekijk op www.projectsofa.be  
de ontwerpen van de vijf 
genomineerde bureaus.

Hoe zien jullie de nieuwe kantoortoren in 

relatie met de omgeving?

POLO:  Als je op het stationsplein naar het 

Sint-Pietersstation kijkt, dan ligt de Koningin 

Fabiolalaan rechts van het station evenwijdig 

met de sporen. Op het stationsplein zijn de  

gebouwen allemaal gericht naar het station, 

maar de kant van de Koningin Fabiolalaan schiet 

hier tekort. We moesten dus eerst en vooral 

op zoek naar een gepaste aansluiting met het 

stationsplein. Een nieuw transferiumplein en 

entreeplein zijn hierbij cruciaal. Het opwaarde-

ren van de Koningin Fabiolalaan is een ander 

belangrijk element. Deze laan is momenteel een 

eerder troosteloos gebied. Met de kantoortoren 

is het startschot gegeven voor de heraanleg van 

de laan, waarin groenaanleg en waterpartijen 

prominent aanwezig zullen zijn. 

In het ontwerp moesten jullie rekening 

houden met het plan voor de openbare 

ruimte van Alain Marguerit. Vormde dit een 

belemmering?

POLO:  Wij kunnen ons, samen met landschaps-

architect Bas Smets, terugvinden in de voorgestelde 

krachtlijnen van Marguerit. Het heeft geen zin 

om alles opnieuw te ontwerpen. Vandaar dat wij 

inzetten op een aantal punctuele ingrepen, die 

de huidige krachtlijnen en concepten nog iets 

scherper kunnen stellen. 

Speelt duurzaamheid een grote rol in de 

uitwerking van het ontwerp?

POLO:  Absoluut. Duurzaam ontwerpen gebeurt 

op drie niveaus. Ten eerste op ecologisch 

niveau. Hieronder vallen aspecten zoals energie, 

materialen, transport, afval, water, … Daarnaast 

op economisch niveau. Dit omvat zaken zoals 

rentabiliteit, levensduur, flexibiliteit, correcte 

verhoudingen, … en ten slotte op sociaal niveau 

waarbij we denken aan comfort, veiligheid, 

esthetiek, integratie in de omgeving, … Al deze 

aspecten staan niet op zich, maar zijn nauw 

verweven met elkaar. Deze geïntegreerde aanpak 

gaat uit van minder energie, meer comfort 

en een efficiënter gebruik, maar houdt ook 

rekening met de verschillende ‘levensfasen’ van 

het gebouw.

De ‘entree’ van de nieuwe zone wordt een 

verhoogd stedelijk voorplein. Waarom?

POLO:  Het niveauverschil vergroot de 

‘leesbaarheid’ van de omgeving, het biedt 

een podium voor ruimtelijke interactie tussen 

de gebruikers van de publieke ruimte, nl. de 

busterminal, de uitgang van het station en het 

Maria Hendrikaplein. Bovendien geeft het aan 

het kantoorgebouw een uitgesproken en veilige 

toegang.

Het kantoorcomplex bestaat uit twee delen: 

een laag gebouw in L-vorm en een toren. Wat 

is de onderlinge verdeling?

POLO:  Het lage gebouw heeft een publieke 

functie. Zo zullen o.a. de inkomhal en een 

tentoonstellingsruimte hier gelegen zijn. De 

kantoren zelf bevinden zich dan weer in de 

toren. We kunnen dus spreken van de ‘publieke’ 

arm en de ‘private’ toren.

Het geheel is als een 
elegante dame die 
zorgzaam haar omgeving 
omhult. De arm interageert 
met de onmiddellijke 
omgeving, de toren geeft 
betekenis aan de site  
op niveau van de stad.

”
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minister van overheidsbedrijven Inge vervotte is bevoegd voor de beheerscontracten tussen de 
federale overheid en de nmBS-groep. deze contracten worden afgesloten voor een periode van 
5 jaar en zijn bepalend voor de strategische én operationele prioriteiten van de spoorweggroep. 
graag laten we dan ook de minister vervotte aan het woord over stationsomgevingen, over de 
rol van het openbaar vervoer en andere topics uit haar beleidsdomein.

Het spoorvervoer is  
de ruggengraat van  
ons openbaar vervoer

minister Inge vervotte

In de beheerscontracten van de NMBS-Groep 

staat dat de trein een schakel moet vormen 

tussen de verschillende vervoerswijzen. Wat 

bedoelt u hiermee?

IV:  Het spoorvervoer is en blijft de ruggengraat 

van het openbaar vervoersnet in ons land. Dit 

betekent dat de NMBS-Groep een coördinerende 

functie heeft tussen de verschillende openbaar 

vervoerswijzen. Er moet dan ook op geregelde 

basis overleg worden gepleegd met de Gewesten 

om zo een globale mobiliteitspolitiek uit te 

werken voor de verschillende vervoersmodi zoals 

trein, bus of tram.

Ik heb daarom aan de spoorwegen gevraagd 

om, in nauwe samenwerking met de regionale 

vervoersmaatschappijen, mij dit jaar een nieuw 

vervoersconcept voor te leggen dat rekening 

houdt met de toenemende capaciteitseisen. Een 

concept dat ook afgestemd is op de behoeften 

van de huidige en potentiële klanten en dat 

rekening houdt met de overstapmogelijkheden 

op andere vormen van vervoer.

Er zijn nog te veel reizigers die niet met het 

openbaar vervoer naar een station of een halte 

komen. We vergeten hen niet: het aantal auto- 

en fietsenparkings aan de stations wordt aan-

zienlijk uitgebreid. De doelstelling is om in 2012 

te komen tot 78.000 fietsenrekken en 54.000 

parkeerplaatsen voor auto’s.

Wat zijn hierbij uw belangrijkste  

beleidsprioriteiten?

IV:  De stiptheid van het treinverkeer en de 

communicatie daarover moeten verbeteren. 

Een ander belangrijk werkpunt is de financiële 

gezondmaking van de NMBS-Groep. Tot slot 

wil ik ook de investeringen op peil houden. Die 

komen naast de prioriteit die er altijd moet zijn: 

de veiligheid van reizigers en werknemers!

Welke stationsprojecten in binnen-  

of buitenland zijn voor u goede voorbeelden 

en waarom?

IV:  Antwerpen-Centraal! Vroeger al een van de 

mooiste stations ter wereld, maar sinds de grote 

werken nog indrukwekkender. De combinatie van 

het klassieke stationsgebouw met de moderne 

ondertunneling is zeer geslaagd. De NMBS-Groep 

is erin gelukt om het station te laten uitgroeien 

tot een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, 

een plaats die tegelijk ook integraal deel uit-

maakt van de stad.

Hoe ziet u op langere termijn de rol van 

stationsomgevingen evolueren?

IV:  De stationsomgeving is nog te vaak een 

minder populaire plaats in een stad. Het station 

vormt dan echt een barrière. Het moet de 

bedoeling zijn om een station te integreren in de 

stad. Vele stationsomgevingen bieden ook nog 

mogelijkheden tot ontwikkeling, omdat er nog 

ruimte voorhanden is via ongebruikte spoor-

terreinen. Gezien de schaarste aan gronden biedt 

dit de betrokken steden ook enorme mogelijkheden. 

Bewoning, handelsactiviteiten en recreatie kunnen 

dan hand in hand gaan.

De trein is nu al een belangrijke speler in het 

woon-werkverkeer. Kan het aandeel van de 

trein hierin nog groeien, denkt u?

IV:  In de beheerscontracten heb ik gevraagd  

een groei van het reizigersvervoer met 25%  

te realiseren, in de periode 2006-2012. Het 

woon-werkverkeer speelt daarin een grote rol. 

Daarom ook blijft het gratis woon-werkverkeer 

gegarandeerd. Maar die groei dient te gebeuren 

met veel aandacht voor de veiligheid en kwaliteit.  

Ik denk dan aan stiptheid, aan voldoende  

zitplaatsen, aan nette en aangename stations, …  

En we leveren daartoe forse inspanningen:  

de NMBS-Groep is vandaag en ook de volgende 

jaren de belangrijkste investeerder van het land. 

Zo is in 2008 beslist om te investeren waardoor 

er niet minder dan 1.000 extra rijtuigen op  

het net zullen komen. Vanaf april worden deze 

stelselmatig geleverd.

En wat met het goederenvervoer over het 

spoor?

IV:  De toekomst van het goederenvervoer per 

spoor in België is uitermate belangrijk voor 

de mobiliteit in dit land. Het fileprobleem en 

de CO2
-uitstoot maken van de trein een sterk 

alternatief voor het vrachtvervoer op de weg.  

Ik ben dan ook erg gemotiveerd om een ruim 

aanbod aan spoorvervoer van goederen 

in stand te houden en er groeimogelijkheden 

voor te zoeken.

Hierbij zie ik veel toekomstmogelijkheden voor 

een Belgische operator, die de kans krijgt om zich 

waar te maken in deze sector. De toegevoegde 

waarde die het goederenvervoer kan opleveren, 

mogen we niet enkel overlaten aan buitenlandse 

spelers.
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