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1. Hoe ervaren en gebruiken we de stationsbuurt?





1. Hoe gebruiken en ervaren we de stationsbuurt? 

Leren door te kijken. 

De stationsbuurt is meer dan een plek waar functionele verkeersstromen 
samenkomen. 

De stationsbuurt is een plek waar zeer diverse mensen dagdagelijks wonen, 
winkelen, werken, passeren, middagpauze houden,… 

 



Er is gebrek aan ruimte voor jongeren.  



Er is gebrek aan overdekte ruimte voor jongeren en andere gebruikers. 









Tijdelijkheid duurt lang. Werken met de tijd in plaats van tegen de tijd. 



Er is relatief veel groen aanwezig in de stationsbuurt (buurtparken, collectieve tuinen, 
groene infrastructuur. Toch hebben bewoners niet het gevoel dat ze in een groen buurt 

wonen. Meer aandacht voor toegankelijk groen, betere (dwars)verbindingen, en alternatieve 
fiets- en wandelroutes. 



Het spoor deelt de stationsbuurt letterlijk in twee. Aan de zuidkant van het station verdwijnen 
buurtwinkels en blijven vooral zaken gericht op studenten over.  
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2. Hoe ontmoeten we elkaar in de stationsbuurt?





naast mekaar i.p.v. met mekaar 

‘Met mekaar’: de schoenmaker op de hoek van de 
Duifhuisstraat en Verpleegstersstraat vormt een spontaan 
sociaal knooppunt 

‘Naast mekaar’: Vina Bovypark mikt op dynamiek maar is sterk 
gericht op de bewoners van de naastgelegen residenties 



Tijdelijke versus permanente aanwezigheid, veel deeltijdse gebruikers. 



Spanning tussen lokale en bovenlokale 





Studentencoach zorgt voor goede afspraken met de buurtbewoners. Aandacht nodig voor 
plekken van ‘kleine ontmoeting’. Bruggenbouwers of ‘wevers’ nodig die nieuwe en huidige 
bewoners met elkaar verbinden.  



Koppelingen tussen de dynamieken die reeds aanwezig zijn in de wijk, meer samenwerking 
tussen lokale partijen organiseren en ondersteunen, tijdelijk gebruik als hefboom. 
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3. Communicatie en samenwerking





Bij het buurtoverleg is gaandeweg het gevoel ontstaan dat “alles al in 
kannen en kruiken” is, dat plannen al op voorhand zijn vastgelegd. Dat 
deze momenten louter informatief zijn en niet participatief. 

quote: “alles is al in kannen en kruiken” 



 De huidige participatieprocessen hebben een sterk voorgestructureerd 
karakter (bv. enquete). Hierbij wordt door de personen geïnterviewd 
door de studenten opgemerkt dat dit weinig ruimte laat om eigen noden 
en wensen mee te geven. 

- Reacties op het inspraaktraject voor de inrichting van het Koningin 
Matildeplein: samenvatting op basis van bevragingen bij bewoners thuis 
in de directe omgeving van de stationsbuurt. 
a) is niet mijn expertise > ik beschik niet over het talent, de capaciteit > 
 “Tekenen is voor mij een stap te ver.” (liever een tekstueel voorstel) 
b) het kost me teveel tijd en energie 
c) angst / onzekerheid t.a.v. projectleiders / recht van spreken 

   - “Mijn mening is te eenvoudig.” 
 - “Ik woon mss nog niet lang genoeg in de buurt?” 

quote: “alles is al in kannen en kruiken” 



Groot contrast tussen een beperkte groep van bewoners die zeer goed op de hoogte is een 
grote groep die niet (meer) geïnteresseerd of betrokken is. 



Functionaliteit en tijdelijkheid ombuigen naar een logica van continue metamorfose. Ruimte 
voor duurzaam sociaal-ruimtelijk opdrachtgeverschap. 
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