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Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
2006 



Synthesedocument 2010 



Opmaak nieuw inrichtingsplan zone B 
(2017 - …) 

 Gronden komen vrij vanaf 2019 (Infrabel) 

 Stadsgebouw > DBFM procedure  

 Verkoop gronden à sociale bouwmaatschappij (Woningent) 

 Voorbereiding opmaak VK-vergunning 

 



Nieuwe randvoorwaarden – wijzigingen 
t.o.v. aannames Synthesedocument 2010 

 Verlies netto bebouwbare terreinoppervlakte 
• Beschikbare terreinoppervlakte 

• Nota CBS 28.08.2014 ‘Nota begrippenkader …’ 

 

 Ontdubbelde fietsinfrastructuur 
• Hoofdfietsroute (snel fietspad 4m) langsheen spoorwegdomein > andere invulling ‘pad van stad naar land’  

• Continue fietsinfrastructuur langsheen de K. Fabiolalaan, kant projectzijde (dubbel richting fietspad 2,7m) 

 

 Evaluatietraject 10 jaar GSP 

 

 Sociaal-ruimtelijke studie 
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Ruimtelijk onderzoek zone B  (2018 -2019) 

Ruimtelijke aansluiting nieuwe gebouwen bij de bestaande Rijsenbergwijk: 

 Zoeken naar evenwichtig straatbeeld t.o.v. bestaande rijbebouwing; 

 Schaal van de nieuwe gebouwen; evenwicht i.f.v. lichten en zichten, doorzichten en 
variatie in bebouwing;   

 Aandacht bestaande natuurwaarden en historiek of DNA van de site (<> zone A,C) 

 



Ruimtelijk onderzoek zone B  (2018 -2019) 

Functionele aansluiting nieuwe gebouwen bij de bestaande Rijsenbergwijk: 

 

 Invulling gebouwen/plinten voor jeugd, horeca, winkels, … 

 Wijkpleinen op niveau van de K. Fabiolalaan of behoud reliëf 

 Inrichting openbaar domein voor speelvoorzieningen, moestuinen, water, rustpunten, … 

 Inrichting Koningin Fabiolalaan als ruimte voor voetgangers, fietsers, laanbeplanting en 
parkeren, …. 

 









Smalste deel K. Fabiolalaan 
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Dwarsdoorsnede Fabiolalaan – zone B 



Houtkant of bestaande laanbeplanting? 

19.80m 14.70m 



Typeprofiel 19m GRUP zone A en C 

19m 



DBFM-procedure stadsgebouw (TAB/NSMBL) 





Stadsgebouw - inrichtingsstudie zone B  
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2 scenario’s zone B 

1. behoud houtkant   2. behoud laan 



scenario 1: behoud houtkant  scenario 2: behoud laan 



Afwegingstabel  

 Basisprofiel K. Fabiolalaan (inrichting, parkeerplaatsen, afvalsortering, …) 

 Bruto vloeroppervlakte (BVO) 

 Verhouding tussen marktconforme en sociale woningen 

 Kansen (nieuwe) en verlies (bestaande) natuurwaarden 

 Belevingswaarde publieke ruimte K. Fabiolalaan en talud  

 Ruimte voor publieksgerichte en buurt-ondersteunende functies 

 Ondergronds parkeren 

 Grondverzet 



behoud houtkant 

behoud laan 
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