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Infrabel – dienstgebouw 
Deze nieuwe infrastructuur (met een ruimte inname van 25.245 m2, waarvan het merendeel voor de 

buitenaanleg is bestemd) voorziet op straatniveau: een kantoorgebouw voor het Infrabel personeel 

dat momenteel werkzaam is in de buurt van Gent-Sint-Pieters en een seinhuis. Verder komt op het 

niveau van de sporen ook een logistiek centrum infrastructuur met een magazijn en de buite-

naanleg naast het gebouw zoals een toegangsweg, parkeerplaatsen voor het logistiek centrum en 

de inrichting van een stapelplaats met luifel.
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Het dienstgebouw zal deels bovenop de bestaande 

ondergrondse parkeergarage gebouwd worden en deels 

bovenop een reeds gerealiseerde fundering. 



Bij het ontwerp is bijzondere aandacht gegaan naar duurzaamheid. 

De daken van de terugspringende volumes worden ingericht als dak-

tuinen die vanop de straat zichtbaar zijn. Dit geeft een groen straat-

beeld en draagt bij aan de verhoging van de biodiversiteit. Het gebouw 

heeft een getrapte vorm die voldoet aan de geldende stedenbouw-

kundige voorschriften. Aan de zijde van de Boentweg kunnen licht 

en lucht hierdoor maximaal tot op straatniveau reiken.

Het ontwerp

De Boentweg is de nieuwe lokale weg die parallel loopt met de Fabiolalaan, 

waar onder andere de fietssnelweg langs komt. 

Het gebouw wordt voor voetgangers en fietsers ontsloten via de ontsluitings-

weg (Boentweg) en is maximum 12,5 m hoog ter hoogte van de Boentweg.  

Deze Boentweg zal ook bruikbaar zijn voor de hulpdiensten.
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Een project-MER of Milieueffectrapportage is een juridisch-administra-

tieve procedure waarbij de milieugevolgen van een gepland project op een 

wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en beoor-

deeld worden. De milieueffectrapportage wordt vooraf aan de aanvraag 

van een omgevingsvergunning opgesteld. Dit rapport wordt samen met 

vergunningsaanvraag ingediend en wordt mee opgenomen in het open-

baar onderzoek en de inspraak- en adviesronde. De goedkeuring van het 

project-MER zit mee vervat in deze vergunningsaanvraag. Bij de beslis-

sing tot vergunning van dit project wordt ook rekening gehouden met de 

conclusies uit het MER.

De conclusie van het project-MER, enkel 

milderende maatregelen voorzien bij: 

Mens ruimtelijke aspecten 

Bij nacht- en weekendwerken moet er ruim 

op voorhand en helder gecommuniceerd 

worden naar de omwonenden.

Mens mobiliteit

Extra fietsenstalling voor 

eigen personeel te voorzien 

binnen het project

Timing

In het project-MER zijn de volgende disciplines onderzocht:

Project-MER

Indienen omgevings- 
vergunning en project MER 
herfst 2021

Start van de werken 
midden 2022 
(onder voorbehoud)

Start openbaar onderzoek
herfst 2021 

Mens en mobiliteit

Mens en ruimtelijke  
aspecten

Grondwater

Geluid en trillingen

Waterhuishouding en  
oppervlaktewater

Klimaat

Bodem

Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie

Lucht

Biodiversiteit, bouwkundig 
erfgoed en archeologie


