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inhoud

VISIE VOOR DE ZUIDELIJKE STATIONSOMGEVING GENT
Het gebied ten zuiden van het Sint-Pietersstation wordt door de stad Gent beschouwd als een
belangrijk onderdeel van het Ruimtelijk Structuurplan Gent. Het gebied maakt daarbij deel uit van de
zogenaamde "zuidelijke mozaïek", zijnde het zuidwestelijke randstedelijke gebied van vier woonlobben
die vasthangen aan de kernstad.
Het gebied van de zuidelijke stationsomgeving is noch stadscentrum, noch periferie. Het heeft echter
wel potentieel om inhoud te kunnen geven aan een nieuw begrip van urbaniteit. Deze kwaliteit is aan
uiteenlopende factoren te danken, zoals de ligging in de buurt van het stadscentrum, een goede
ontsluitingspotentie (zowel voor de auto als voor het openbaar vervoer), een karakteristieke menging
van historische en moderne structuren in een contrastrijke afwisseling van grote en kleine
schaalniveaus, de aanwezigheid van woon- en schoolfuncties, en de aanwezigheid van groengebied. Dit
maakt het mogelijk sterk van elkaar verschillende activiteiten in symbiose met elkaar te realiseren, in
een combinatie van culturele, alledaagse en commerciële functies die zich bewegen tussen informele
en officiële. Noch het stadscentrum, noch de periferie voldoet aan deze condities. Het stadscentrum is
als "theme-park" aan fun-shopping en ander entertainment overgeleverd en te duur. De periferie is te
anoniem, te ver weg, te één-dimensionaal, te weinig verdicht.
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Een bepaalde mate van radicale functiemenging is voor het plangebied aangewezen. Ons inzicht is dat
reductie van autoverkeer om het openbaar vervoer te bevorderen, en het uit de stad weren van zg.
volumewinkels om de detailhandel te beschermen, contraproductief werkt. Het aanleggen van grote,
goed bereikbare parkeerfaciliteiten bij Intercitystations stimuleert het treingebruik. Het oude centrum
van Lille bijvoorbeeld heeft door de komst van een TGV-station en een grootschalig winkelcentrum een
ware revival ondergaan. Het plangebied vraagt om een ontwikkelingstrategie die is gebaseerd op het
regisseren van een gefaseerde, open-ended ontwikkeling, waarin bestaande kwaliteiten, zowel op het
gebied van de fysiek structuur als op het gebied van de activiteiten, door hun wederzijdse complementariteit en verrijking, als duurzaam kapitaal worden erkend. Dit betekent dat er een onderliggend
raamwerk moet worden opgesteld, waarin de verschillende deelopgaves zoals nieuwe infrastructuur, een
gefaseerde transformatie van de verschillende binnengebieden, de verdichting van de campus met een
wetenschapspark, de ontwikkeling van het nieuwe stationsplein als interface, en de consolidatie van
het groengebied kunnen worden ingebed.
Het gaat er daarbij om te streven naar duurzame, dynamische evenwichten tussen de verschillende
bestaande en nieuwe componenten binnen het plangebied en directe omgeving. Daartoe is, naast visie,
inzicht vereist in complexiteit, procesmatigheid en beheersmanagement voor de totstandkoming van de
meest uiteenlopende omgevingen. Ontwikkeling - of consolidatie - dient daarbij niet plaats te vinden
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op basis van het individuele gebouw, maar op basis grotere eenheden; enclaves, ensembles of
corridors. Deze strategie zal een duurzame ontwikkeling van het gebied in hoge mate bevorderen.
ONTWERP SINT-DENIJS-PLEIN
De toekomstige ontwikkeling onder de sporen van het Sint-Pietersstation voorziet in een nieuw plein
aan de zuidzijde van het station, het Sint-Denijsplein. De bebouwing aan de zuidzijde van het spoor
bestaat uit een hecht weefsel van stadsblokken. Het blok grenzend aan het station is echter
momenteel reeds onvolledig bebouwd en bevat o.a. parkeervoorzieningen op open maaiveld. Dit open
deel wordt vergroot door aan de Sint-Denijslaan bebouwing weg te nemen. Hierdoor ontstaat er ruimte
voor een nieuwe stationsplein met een bouwzone voor dat het plein voorziet van een wand en
tegelijkertijd het open blok afsluit. In deze studie naar stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden
van plein en bebouwing zijn beide onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Het pleinvoorstel kan bestaan
zonder het bebouwingsvoorstel en vice-versa. Hoewel ze elkaar versterken wanneer ze allebei volgens
voorstel zullen worden gerealiseerd.
uitgangspunten plein
Het plein dient als nieuwe zuidelijke toegang naar het station. Daarbij is het plein tegelijkertijd de
uitloper van de ontwikkeling onder de sporen. Het voorstel voorziet in de ontwikkeling van het plein als
een stedelijke transit ruimte, met een kwalitatief hoogwaardig en eigentijdse vormgeving die vertrekt
vanuit de dynamiek van vervoersknooppunten in de netwerkstad. Het voorstel is echter geen letterlijk
plan dat bij wijze van spreken rechtstreeks kan leiden tot realisatie. Veeleer worden een aantal
uitgangspunten gedefinieerd die men kan zien als een ruimtelijk programma van eisen voor het
ontwerp van het Sint-Denijsplein. In het vervolgtraject wordt dit programma vertaald naar een ontwerp.
In het ruimtelijk programma van eisen voor het Sint-Denijsplein zijn met name de volgende onderdelen
van belang:
1. positie
Maximalisatie van het plein als ruimte. Naast een 16 uurs economie en perfecte overstapmogelijkheden tussen verschillende vervoersmodaliteiten is de derde voorwaarde voor de ontwikkeling van een
succesvol stedelijk knooppunt een goed ontworpen openbare ruimte. Deze dient de reiziger leesbaarheid, herkenbaarheid en verblijfskwaliteit te bieden. Het sint denijsplein dient allereerst ruimte
voor verzelfstandiging te krijgen. Voorkomen dient te worden dat het plein zich laat lezen als een
bredere stoep van de Sint-Denijslaan ter plaatse van het station. Wij stellen allereerst voor het SintDenijsplein als uitloper van de ontwikkeling onder te sporen, als ware het vloeibaar lava, tot om de
hoeken van het plein door te laten lopen. Het plein 'vreet' zich als het ware een weg in de aangrenzende stad. Door dit uitgevulde oppervlak herkenbaar te materialiseren, bijvoorbeeld natuursteen of

metaal, en te kiezen voor één overgangsdetail naar de verschillende straten en gebouwen, bijvoorbeeld
een hoogteverschil in combinatie met een 1,5 meter brede boord, krijgt het plein 'positie'. Vrij letterlijk
ontstaat er een ruimte, visuele eenheid, met voldoende impact het station te voorzien van een herkenbaar adres in de stad.
2. luifel
Het plein is echter niet groot, wel lang, maar niet echt breed. De ruimte tussen het stationsgebouw en
de nieuwbouw aan het plein bedraagt slechts ca. 45 meter. De impact van het station aan het plein
zal enorm zijn. Niet zozeer vanwege de hoogte van het gebouw, maar vooral omdat het gebouw deel
uitmaakt van de kilometerslange hoge basaltstenen wand langs de Sint-Denijslaan. De noodzaak het
gebouw uit deze muur naar voren te halen is evident. Ons voorstel is echter om geen stationsluifel als
luifel aan het gebouw te maken, maar deze als onderdeel van het plein vorm te gegeven. Bijvoorbeeld
als zelfstandige pergola-achtige constructie voorlangs het stationsgebouw, zelfstandig en herkenbaar
als onderdeel van het plein.
3. zones
Binnen het uitgangspunt van één plein zal het plein als ruimte naar gebruik worden gedifferentieerd.
We onderscheiden drie zones, de zone voorlangs het station, de zone voorlangs de nieuwbouw aan de
overzijde en als laatste de zone daar waar de trams en bussen via de brede onderdoorgang onder het
spoor verdwijnen/uitkomen. De zone voorlangs het station functioneert verkeerskundig als een 'parvis'.
Trams, bussen en taxi's rijden voorlangs, tegelijkertijd zijn er voetgangers en fietsers die het station in
of uitwillen en daarbij het tramtrace moeten oversteken dan wel voorlangs het station naar de bussen
of taxi's willen geraken. Tegelijkertijd grenst het station met diverse commerciële programma's
waaronder horeca aan deze zongerichte zone waardoor er te ambiëren mogelijkheden zijn voor cafe's,
clubs of restaurants met een zonneterras. Voor inrichting van deze zone zijn de belangrijkste
uitgangspunten:
a.
Infrastructuur (tram - auto) zoveel mogelijk gebundeld over één tracé.
b.
De luifel op het plein als drie dimensionaal element dat deze hele zone voorziet van één
overkoepeld ruimtelijk element.
c.
Integratie van het tramtracé met deze zone. Ondermeer door de uniforme verharding (stations
gangen, parvis, tracé en de rest van het plein, zie punt 1), maar ook door de verticale ele
menten van de luifel ,de 'palen', te gebruiken om de stroomdraden voor de tram op te hangen.
De tram krijgt zo geen ruimte op zich.
d.
Uniformiteit in ontwerp van puien en terrassen voor het daadwerkelijke stationsgebouw.
De zone voorlangs de nieuwbouw is verkeerskundig relatief luw en zal vooral functioneren als open
verblijfsgebied in contrast met de min of meer overdekte ruimte van het 'parvis'. De inrichting is op
voetgangers gericht die deze zones doorkruisen of er tijdelijk verblijven. Hier bevinden zich clusters

met bomen, bankjes en verlichting in de 'leegte'. Vanzelfsprekend kent deze zone eveneens de
uitgangspunten van uniformiteit qua verharding, verlichting en overige accessoires. De nieuwbouw
staat met een plint van stedelijke en commerciële programma's aan het plein. De laatste zone wordt
ingericht met een aantal eilanden die als ca 80 centimeter hoge lichtsculpturen als verkeersgeleiders
voor auto, trams, bussen én voetganger reguleren. Door de rand van deze eilanden als verlichtingselement uit te voeren wordt de ruimte onder de sporen verbonden met het Sint-Denijsplein en viceversa. De verlichting verbetert daarbij natuurlijk ook de verblijfskwaliteit en sociale veiligheid.
4. dynamiek
Het ontwerp van het plein dient te vertrekken van een overkoepelend thema met dynamiek als
vertrekpunt. Het thema kan men herkennen van concept tot uitwerking en het wordt doorgevoerd in de
materialisatie en detaillering van het plein. Naast een specifieke materialisatie en detaillering van het
pleinoppervlak, betekent dit o.m voor alle losse inrichtingselementen, verlichting, banken, afvalbakken,
etc. dat er niet wordt geput uit een catalogus, maar dat deze speciaal voor het plein worden
ontwikkeld.
Voorbeelduitwerking plein
Het voorliggende ontwerp voor het Sint-Denijsplein dient te worden gezien als een illustratie van hoe
dit ruimtelijk programma van eisen vertaald kan worden. Het is geen voorstel op zich, maar een
illustratie van de mogelijkheden. Dynamiek is hier vertaald in een concept waar de wind van
voorbijrazende treinen de masten en palen laten golven en knikken en de voorbij denderende massa
het oppervlak beroert en laat trillen en rimpelen. De luifel bestaat uit meerdere pergola's van metaal
en hout die, hoewel verschillen in hoogte en afmetingen, elkaar overlappen en aaneensluiten tot een
dynamische dak voorlangs het station. Variatie in openingen tussen de houten delen (spleten)
genereert een gedifferentieerd palet aan zon- en schaduwstreepjes op het 'parvis'.

inleiding

5

ONTWERP NIEUWBOUWZONE AAN HET SINT DENIJSPLEIN
De ontwikkelingen onder de sporen van het Sint-Pietersstation voorziet in een nieuw plein aan de
zuidzijde van het station, het Sint-Denijsplein. De bebouwing aan de zuidzijde van het spoor bestaat
uit een hecht weefsel van stadsblokken. Het blok grenzend aan het station is echter momenteel reeds
onvolledig bebouwd en bevat o.a. parkeervoorzieningen op open maaiveld. Dit open deel wordt vergroot
door aan de Sint-Denijslaan bebouwing weg te nemen. De hierdoor ontstane ruimte voor het nieuwe
stationsplein voorziet meteen een bouwzone voor nieuwbouw die het plein begrenst met een wand en
tegelijkertijd het open blok afsluit. In deze studie naar stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden
van plein en bebouwing zijn beide onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Het pleinvoorstel kan bestaan
zonder het bebouwingsvoorstel en vice-versa. Hoewel ze elkaar versterken wanneer ze allebei volgens
voorstel zullen worden gerealiseerd.
uitgangspunten nieuwbouw
Het voorstel voorziet in de ontwikkeling van een gebouw als een onderdeel van een stedelijke
transitruimte, met een kwalitatief hoogwaardige en eigentijdse vormgeving die vertrekt vanuit de
dynamiek van vervoersknooppunten in de netwerkstad. De architectuur van het gebouw zoekt
aansluiting met dynamiek van station & hogesnelheidslijn. Zo heeft het gebouw dynamische en
golvende contouren, zowel in hoogte als in rooilijn, en is daarbij horizontaal geleed en een
doeltreffende en pakkende sculptuur. Het gebouw dient als gebouw aan het Sint-Denijsplein en heeft
een plint met commerciële en stedelijke programma's die bijdragen aan de levendigheid en uitstraling
van het plein en de 16-uurs economie van het knooppunt Gent Sint-Pieters. Naast deze programma's
is het gebouw residentieel (appartementen).
Het voorstel is echter geen letterlijk plan dat bij wijze van spreken rechtstreeks kan leiden tot
realisatie. Veeleer worden in deze studie een aantal uitgangspunten gedefinieerd die men kan zien als
een ruimtelijk programma van eisen voor het ontwerp van de invulling van de bouwzone aan het
Sint-Denijsplein. In het vervolgtraject wordt dit programma vertaald naar een ontwerp. In het ruimtelijk
programma van eisen voor de invulling van deze bouwzone zijn met name de volgende onderdelen van
belang.

op naar 5 á 6 asymmetrisch van het midden. Dit verloop in hoogte wordt soepel ontworpen, er wordt
niet gestaffeld. Ook de rooilijn van het gebouw golft. De rooilijn is niet gefixeerd maar is via een
specifieke bebouwingsregel te optimaliseren naar gewenst effect. Deze regel koppelt een
gegarandeerde minimumoppervlakte voor het plein aan een flexibiliteit voor de gebouwontwikkeling. De
regel is ook ingesteld om de eventuele halteplaatsen voor 3 trams van de Lijn in het gebouw zodanig in
de plint te verwerken dat de stedelijke uitstraling van het gebouw gemaximaliseerd wordt (en de trams
zoveel als mogelijk weggewerkt).
3. gemengd gebouw
Het gebouw heeft een plint van 4,5 meter hoogte netto voor commerciële en stedelijke programma's
die een adres hebben aan het plein. De programmering van deze plint verlevendigt en ondersteunt het
Sint-Denijsplein als stedelijke, dynamische, transit- en verblijfsruimte. In de plint bevinden zich
bovendien de lobbies van de boven de plint gesitueerde bouwlagen met appartementen. De lobbies
verlengen het plein tot in het gebouw, maar bieden tegelijkertijd vanaf het plein, doorzicht op de
achter het gebouw gesitueerde groengebied (zie 4).
4. groen, intermediair, tussengebied
Tussen het bestaande binnengebied van het blok en de nieuwe bebouwing wordt een groen gebied
voorzien. Dit binnengebied is een soort tussengebied dat werkt als intermediair. Het betreft een zone
van ten minste 7 m breed met een eenduidige inrichting, onderdeel van het gebouw, als groene tuin
met bomen. Met eventuele gebruiksmogelijkheden als bijvoorbeeld terras/tuin voor horeca in de plint.
5. parkeren
Het gebouw kent een parkeervoorziening volledig onder het gebouw. Ook worden hier eventuele
bergingen voor de appartementen gerealiseerd. De garage is bereikbaar vanuit de twee straten op de
einden, ontsluiting vindt dus niet plaats vanaf het plein. Liften en trappenhuizen gaan door tot in de
garage. De parkeervoorziening is in principe bedoeld voor de appartementen, maar kan ook worden
vergroot tot publiek toegankelijke parking.
Rotterdam 10 mei 2004

1. sculptuur
Het gebouw is geen optelsom van aparte entiteiten (rijtjeswoningen). Het gebouw is een groot gebaar,
een doeltreffende en horizontaal golvende sculptuur die op het netvlies brandt tijdens het voorbijrijden
in de trein en als een landmark aan het plein verschijnt.
2. golvende contouren
Het gebouw kent een verloop in hoogte en in rooilijn. De hoogte loopt van 3 bouwlagen aan de einden
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materiaalgebruik als grondton



door middel van een aantal twee- en
driedimensionele elementen wordt het
plein geordend en ingericht

horizontale lichtsculpturen
als verkeersgeleiders

lichtmasten ter hoogte
van stationsuitgang
lichte luifelconstructie
als overgang naar
stationsgebied

rillen als zachte
ophogingen in pleinvloer
accessoires als zitbanken,
bomen en verlichting
bieden verblijkskwaliteit

thema: dynamiek
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3 deelgebieden:
differentiatie naar functie en context

het plein wordt opgedeeld in 3 deelgebieden
met elk een eigen thema:
bewegingselementen aan de stationszijde
verblijfskwaliteit aan de bebouwingszijde
lichtsculpturen aan de infrastructuurzijde
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thema’s: differentiatie
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Infrastructuur

Voorzone
nieuwe bebouwing

thema’s: differentiatie
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sculpturale lichtmasten als dragers van een lichte luifelconstructie

thema 1: beweging

enric miralles, tagliabue, barcelona
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perspectief lichtmasten/ luifel

them 1:beweging
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zachte rillen in het vloeroppervlak bestrooid met zitbanken, bomen, lichtmasten en andere accessoires
geven verblijfskwaliteit aan het gebied vóór de nieuwe bebouwing

thema 2: verblijf

enric miralles, tagliabue, barcelona
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perspectief verblijfsruimte

thema 2: verblijf

jenny holzer , new york

,IGHT /LFKW
bolles en wilson, rotterdam
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lichtsculpturen als grote verkeersgeleiders scheiden de diverse soorten beweging van auto,
tram, bus, fietser en voetganger

oma, rotterdam

jean nouvel, tours
thema 3: licht
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perspectief lichtsculpturen

thema 3: licht
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mogelijk eindbeeld
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stedelijke plint:
flexibele invulling (ook in tijd) mix van commerciële & residentiële
functies
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residentiëel programma: tot 3 woningen per stijgpunt
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ondergronds parkeren: gefaseerd uitvoerbaar
parkeren
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trambaan is te beschouwen als zone voor infrastructuur waarin tramtracé kan variëren
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maquette
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impressie
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bothe richter teherani, bureaugebouw, 2003
referenties
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EAA, appartementen, 2002

oscar niemeyer, appartementen, 1954
referenties

ontwikkeling varianten

58

ontwikkeling varianten
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ontwikkeling varianten
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