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INTRODUCTIEA.

De voorstudie voor de zuidrand van het station 
Gent Sint-Pieters is begonnen als actualisatie 
van het masterplan publieke ruimte Project Gent 
Sint-Pieters, in januari 2020. Na een studie- en 
ontwerpperiode van een 15-tal maanden werd de 
opdracht in maart 2021 geschorst.

In november 2021 werd beslist om de omvang van 
de studie in te perken tot de publieke ruimte aan 
de zuidelijke kant van het station, met name:
• het kruispunt Vaerwcykweg - Sint-Denijslaan;
• de Sint-Denijslaan “West”, tussen Vaerwyckweg 

en Koningin Mathildeplein;
• het Koningin Mathildeplein;
• de aanzet van de Voskenslaan t.h.v. het plein;
• de aanzet van de Ganzendries t.h.v. het plein;
• de aanzet van de Sint-Denijslaan “Oost”, 

richting Kortrijksesteenweg.
 
In de oorspronkelijke opzet beoogde het 
masterplan een betere afstemming van noord- en 
zuidzijde van het station. Door de inperking van de 
studie is deze doelstelling gedeeltelijk bereikt. We 
spreken in dit eindrapport dan ook niet langer van 
een masterplan, maar van een voorstudie.
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A.1. Leeswijzer
Desondanks kiezen we ervoor om de oorspronkelijk gehanteerde 
processtructuur (Hoofdstuk A.) in de mate van het mogelijke aan te 
houden, evenals de algemene opbouw van het rapport. We zijn er immers 
van overtuigd dat de uitgewerkte toekomstvisie voor de stationsbuurt 
(Hoofdstuk B.) ook geldig blijft op deze kleinere schaal. De zes ruimtelijke 
figuren die in het masterplan waren voorzien, worden teruggebracht tot 
de drie die van toepassing zijn op de zuidrand (Hoofdstuk C.). Vervolgens 
worden de mobiliteitsprincipes toegelicht (Hoofdstuk D.), waarna de vier 
betrokken straatprofielen in meer detail aan bod komen (Hoofdstuk E.), en 
tot slot het Koningin Mathildeplein zelf (Hoofdstuk F.).
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A.2. Processtructuur
De oorspronkelijke opdracht was opgedeeld in drie fasen. De wijziging 
van de opdracht tot een voorstudie heeft geleid tot het toevoegen van 
een vierde fase. Verschillende werksporen werden hierdoor stopgezet 
– onder meer de case study Astridlaan – en het participatietraject werd 
onderbroken. De schema’s hieronder geven het verloop van het volledige 
proces weer.

11/03: overleg mobiliteit
 werkvergadering

FASE 0. FASE 1.

S.S.

K.K.

KBG

ruimtelijke analyse

bil. gespr.
De Lijn

10/02: sociaal-ruimtelijke studie & 
inleiding masterplan publieke ruimte

11/02
resultaten fase 0

K.
03/04

K.
30/04

K.
04/06

K.
15/05

24/04 19/06

10/01

startvergadering

10/01

huidige 
verkeersstromen

project-
definitie

basis-
kaarten

opdeling per 
profiel en modus

nota 
mobiliteit

voorstudie
Zuidrand

draft voorstudie
Zuidrand

12/06 draft
mobiliteits-

sceanrio

12-17/06 verwerking 
participatiedossier

19-28/06 online 
participatietraject

knelpunten- &
belevingskaart

fysieke
randvoorw.

eerste resultaten
mobi.

bil. gespr.
NMBS

bil. gespr.
participatie

kennisbad

sitewandeling

kerngroep:

stuurgroep:

klankbordgroep:

mobiliteitsonderzoek

KBG
11/03: KBG mobiliteit

05/03: infomarkt 
masterplan mobiliteit 

11/03: overleg mobiliteit
 werkvergadering

1/4: WS mobiliteit
 werkvergadering

8/5: WS mobiliteit
 Kiss and Ride

12/5: WS mobiliteit
 Tramconfiguratie

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december november december januari februari maartjanuari februari maart

25/06 online 
workshop

FASE 2. FASE 3.

K. K.K. K. K.

opbouw
masterplan

finalisatie
voorstudie

opbouw 
ontwerptools

focusgebied 1

focusgebied 2

draft 
handboek

draft 
cases

draft 
masterplan masterplan30/10

webinar 1.0
praatplan

inrichtingen

ontwerp-
handboek

draft ontwerp-
handboek

02/1003/09

K.
10/07 30/10

16/10

19/11 18/12

K.
22/02

K.
22/11

heropstartoverleg

IKZ
03/02

S.
10/03

S.
15/03

geannuleerd

S.

1/12
webinar 2.0

draft case-
onderzoek

KBG
KBG

10/11: open klankbordgroep
experts

14/12: open klankbordgroep
focusgebieden

kennisbad 2.0
03/09

27/04: slotmoment25/10: open 
projectdag

expertengroep
handelaars

expertengroep
scholen

19/01: voor-
bespreking IKZ

30/11: overleg
S-gebouw

07/02: terug-
koppeling IKZ

expertengroep
markt & evenementen

11/03: overleg mobiliteit
 werkvergadering

FASE 0. FASE 1.

S.S.

K.K.

KBG

ruimtelijke analyse

bil. gespr.
De Lijn

10/02: sociaal-ruimtelijke studie & 
inleiding masterplan publieke ruimte

11/02
resultaten fase 0

K.
03/04

K.
30/04

K.
04/06

K.
15/05

24/04 19/06

10/01

startvergadering

10/01

huidige 
verkeersstromen

project-
definitie

basis-
kaarten

opdeling per 
profiel en modus

nota 
mobiliteit

voorstudie
Zuidrand

draft voorstudie
Zuidrand

12/06 draft
mobiliteits-

sceanrio

12-17/06 verwerking 
participatiedossier

19-28/06 online 
participatietraject

knelpunten- &
belevingskaart

fysieke
randvoorw.

eerste resultaten
mobi.

bil. gespr.
NMBS

bil. gespr.
participatie

kennisbad

sitewandeling

kerngroep:

stuurgroep:

klankbordgroep:

mobiliteitsonderzoek

KBG
11/03: KBG mobiliteit

05/03: infomarkt 
masterplan mobiliteit 

11/03: overleg mobiliteit
 werkvergadering

1/4: WS mobiliteit
 werkvergadering

8/5: WS mobiliteit
 Kiss and Ride

12/5: WS mobiliteit
 Tramconfiguratie

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december november december januari februari maartjanuari februari maart

25/06 online 
workshop

FASE 2. FASE 3.

K. K.K. K. K.

opbouw
masterplan

finalisatie
voorstudie

opbouw 
ontwerptools

focusgebied 1

focusgebied 2

draft 
handboek

draft 
cases

draft 
masterplan masterplan30/10

webinar 1.0
praatplan

inrichtingen

ontwerp-
handboek

draft ontwerp-
handboek

02/1003/09

K.
10/07 30/10

16/10

19/11 18/12

K.
22/02

K.
22/11

heropstartoverleg

IKZ
03/02

S.
10/03

S.
15/03

geannuleerd

S.

1/12
webinar 2.0

draft case-
onderzoek

KBG
KBG

10/11: open klankbordgroep
experts

14/12: open klankbordgroep
focusgebieden

kennisbad 2.0
03/09

27/04: slotmoment25/10: open 
projectdag

expertengroep
handelaars

expertengroep
scholen

19/01: voor-
bespreking IKZ

30/11: overleg
S-gebouw

07/02: terug-
koppeling IKZ

expertengroep
markt & evenementen

januari
2020

mobiliteitsnota nota
voorstudie
zuidrand

scherpgestelde 
projectdefinitie

september
2020

april
2022

maart -
november

2021

FASE 0

KENNISBAD

FASE 1

MOBILITEITSONDERZOEK

FASE 3

VOORSTUDIE

FASE 2

MASTERLAN PUBLIEKE RUIMTE

– 7 –



Voorstudie Zuidrand Station Gent-Sint-Pieters

Le
ve

rin
ge

n 
to

ek
om

st
ig

 S
-g

eb
ou

w

Le
ve

rin
ge

n 
st

at
io

ns
ge

bo
uw

H
oo

fd
fie

ts
ro

ut
e

H
er

or
ga

ni
se

re
n 

fie
ts

en
st

al
lin

g 
in

 
st

at
io

n 
en

 o
nd

er
gr

on
ds

Ve
rg

ro
en

en
 p

le
in

 to
t 

kl
im

aa
ta

da
pt

ie
ve

 v
er

bl
ijf

sr
ui

m
te

To
ek

om
st

ig
e 

tr
am

lij
n

Vo
et

ga
ng

er
s 

va
n 

en
 n

aa
r 

st
at

io
ns

(o
m

ge
vi

ng
)

– 8 –



Basil Descheemaeker x plusoffice architects x Endeavour x Traject

TOEKOMST-THEMA’SB.

We vragen steeds meer van onze stedelijke 
publieke ruimte. De tijd dat alles werd ontworpen 
op maat van de auto, ligt gelukkig achter ons. 
Rekening houden met fietsers en voetgangers 
is ondertussen een brede basisreflex geworden. 
Maar met de stijging van het aantal fietsers in de 
openbare ruimte, verder aangevuld met gebruikers 
van nieuwe vormen van deelmobiliteit zoals 
elektrische steps, is ook duidelijk geworden dat 
fiets- en voetgangersstromen niet in om het even 
welke situatie zomaar bijeen gegooid kunnen 
worden. Een voldragen zacht mobiliteitsnetwerk 
vraagt een eigen en aangepaste infrastructuur. 
Het groeiend klimaatbesef noopt bovendien tot 
het inzetten van de publieke ruimte om tegemoet 
te komen aan de vraag naar stedelijk groen en 
biodiversiteit, en als instrument om het hitte-
eilandeffect tegen te gaan. Tenslotte moet deze 
ruimte speelmogelijkheden bieden voor kinderen, 
verblijfsruimte voor (jong-)volwassenen, moet ze 
toegankelijk zijn voor ouderen en voor mensen met 
een beperking, en moet ze veilig zijn voor iedereen.

De voorstudie voor de zuidrand van het station 
Gent Sint-Pieters moet deze gelaagdheid 
omarmen en vormgeven. Om dat te doen, wordt 
de stationsbuurt van de toekomst bekeken 
aan de hand van drie toekomst-thema’s: 
de stationsbuurt in mobiliteitstransitie, de 
klimaatrobuuste stationsbuurt, en de inclusieve 
stationsbuurt. Elk thema wordt vervolgens verder 
verfijnd aan de hand van een reeks subthema’s 
en algemene ambities. Dit is gebeurd in dialoog 
met zowel stadsdiensten als betrokken burgers 
en middenveldorganisaties. De thema’s zijn niet-
plaatsgebonden. Ze beschrijven ambities waarvan 
in elke specifieke situatie gekeken moet worden 
of ze al dan niet inzetbaar zijn – vandaar de term 
“algemene ambities”.

“ De stationsbuurt wordt 
bekeken aan de hand van 
drie toekomst-thema’s: de 
stationsbuurt in mobiliteits-
transitie, de klimaatrobuuste 
stationsbuurt, en de inclusieve 
stationsbuurt. ”
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Ambitiekader publieke ruimte fase 0 wordt vertaald naar drie thema’s die de verschillende ambities integraal behandelen

TOEGANKELIJKHEID

rolstoelgebruikers / rolatorgebruikers / 
buggy’s / slechtzienden / senioren /

dementie

IDENTITEIT

pleinscenografie / identiteit
eenvormigheid en uniformiteit / 

historische elementen / historische 
gebouwen

DOORWAADBAAR

doorwaadbare gebouwen 
/ noord-zuid-bewegingen / 
doorsteken / overbrugbare 

hoogteverschillen / fietstunnels

VEILIGHEID

conflictvrije loop- en fietslijnen 
/ werfverkeer / calamiteiten / 

brandveiligheid / sociale controle / 
ruimtelijk veiligheidsgevoel i.f.v. tram- 

en buslijnen

BUURTACTIVITEIT & 
SAMENWERKING

ontmoeten / sociale functies en 
voorzieningen / tijdelijkheid / 

verbinding en sociale cohesie / 
studenten / handel en horeca / 
markt en buurtevenementen / 

kindvriendelijke ruimte / ruimte voor 
jongeren

VERBLIJVEN

levendige handel, horeca en 
terrassen / rust en comfort / 

spelprikkels / kleine informele 
ontmoetingsruimtes / buurtgerichte 

activiteiten / geluidsoverlast / 
bezonning / windhinder

KLIMAATROBUUST & 
KLIMAATBEWUST

hemelwaterinflitratie en -beheer 
/ speelbare waterelementen 
/ ontharding en ontpitting / 

groenstructuren / klimaatassen 
/ biodiversiteit / robuuste en 

gevarieerde beplanting / hitte-
eilanden / circulariteit

MOBILITEIT

fietsfaciliteiten / OV-overstap / 
actieve verplaatsingen / snelle 

doorstroom / luwe zones / 
voetgangers / fietsparkings / 

deelplatformen / kiss ‘n ride / taxis

COMFORTABEL & 
FUNCTIONEEL

toeristen / zwaar bepakte reizigers 
/ dagelijkse pendelaars / recreaten 

/ logistieke bediening / securail / 
evenementen

LEESBAARHEID

natuurlijke wayfinding / signalisatie / 
eenheid & samenhang

Stationsbuurt  

in mobiliteitstransitie
Klimaatrobuuste 

stationsbuurt

Inclusieve 

stationsbuurt
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B.1. Stationsbuurt in mobiliteitstransitie

RUIMTE BIEDEN AAN ZACHTE MOBILITEIT
• brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen, in het bijzonder richting 

scholen en buurtvoorzieningen
• een meerlagig, complementair fietsnetwerk bestaande uit zowel bovenlokale 

“snelwegen” als stedelijke routes voor lokaal en trager fietsverkeer
• variatie in het aanbod fietsenstallingen: voor lange en kortere duur, overdekt 

en open, voor pendelaar en voor bewoners
• autovrije centrale pleinen
• nieuwe ontwikkelingen als ambitieuze pilootprojecten, met hoogwaardige 

faciliteiten voor fietsers en voetgangers

STIMULEREN VAN OPENBAAR VERVOER EN DEELMOBILITEIT
• helder ingerichte en gebundelde tram- en bushaltes, afgestemd op de 

werking van het treinstation
• een maximum aan eigen beddingen voor het openbaar vervoer
• plaats voor nieuwe vormen van deelmobiliteit op het gelijkvloers van het 

station
• bijkomende autodeelplaatsen voor de buurt

EFFICIËNT LEVEREN IN DE STATIONSOMGEVING
• duidelijke laad- en losplaatsen, in de onmiddellijke omgeving van de 

handelszaken
• inperken van het gebruik van de autovrije pleinen voor leveringen, en 

venstertijden om het gebruik ervan te organiseren wanneer wel nodig

De mobiliteitstransitie in de stationsbuurt 
streeft naar het faciliteren van het gebruik 
van de meest geschikte vervoerswijze 
voor elke verplaatsing, en het verhogen 
van de vlotheid en veiligheid van al deze 
verplaatsingen. Ze beoogt hiertoe een 
herkalibratie van de publieke ruimte-inname 
van de verschillende vervoersmodi. Soms 
door keuzes te maken voor de ene modus 
boven de andere, maar evengoed door een 
meer efficiënt medegebruik van de ruimte 
voor te stellen.

Dit thema wordt verder opgedeeld in de 
volgende subthema’s met bijbehorende 
algemene ambities:

Relevante beleidsdocumenten (niet limitatief) 
hiervoor zijn:
• Integraal Plan Openbaar Domein (“IPOD”) 1: 

richtlijnen voor materiaalgebruik binnen de 
publieke ruimte

• IPOD 2: richtlijnen voor afmetingen en 
breedtes voor de verschillende gebruikers 
van de publieke ruimte

• IPOD 3: richtlijnen voor objecten en stedelijk 
meubilair in de publieke ruimte

• Mobiliteitsplan, Circulatieplan en Parkeerplan 
Gent (2015)

• Netplannen De Lijn
• Bushaltegids (De Lijn), Bushaltegids: 

principeontwerpen (De Lijn), Brochure 
Toegankelijke Haltes (De Lijn)
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B.2. Klimaatrobuuste stationsbuurt

HERSTEL VAN DE NATUURLIJKE WATERCYCLUIS
• lokaal hergebruik van hemelwater, bijvoorbeeld voor groenonderhoud
• lokale opvang, buffering, infiltratie en evapotranspiratie van hemelwater, bij 

voorkeur steeds gravitair
• behoud van bestaande onverharde zones en waterlichamen (bv. grachten)
• verdichting van de bodem vermijden
• selectief ontharden, bijvoorbeeld door infrastructuren dubbel te gebruiken
• bij nieuwe ontwikkelingen verharding beperken tot waar dit functioneel is
• doorlaatbare verhardingen voorzien, in het bijzonder daar waar hemelwater 

anders het RWA-stelsel instroomt
• overstort van hemelwater in rioleringen enkel als last resort
• scheiden van RWA- en DWA-stelsels

OMGAAN MET KLIMAATOPWARMING EN HITTESTRESS
• vooropstellen van standplaatsgeschikte en toekomstgerichte plantensoorten
• ruime standplaatsen voorzien waar bomen groot en oud kunnen worden
• water als verkoelend element in de publieke ruimte: zowel in de vorm van 

oppervlaktewater, fonteinen, drinkfonteinen, enz.
• planten van hoogstammige bomen en ander opgaand groen, zowel omwille 

van hun schaduw als omwille van hun vochtiger en frisser microklimaat

VERHOGEN VAN DE STEDELIJKE BIODIVERSITEIT
• bodem en hydrologie als uitgangspunten nemen voor beplantingskeuzes
• verbinden van bestaande groene en blauwe elementen tot een netwerk
• gebruiken van inheemse plantensoorten, aangevuld met uitheemse soorten 

die een specifieke klimatologische waarde hebben
• valoriseren van bestaande bodems, bomen en andere groen-elementen
• een aangepast, ecologisch en natuurgericht beheer
• verticale en horizontale structuurdiversiteit: gras, kruidlaag, struiklaag, 

boomlaag voorzien waar mogelijk
• inzetten op abiotische gradiënten: nat-droog, zon-schaduw, enz.

Een klimaatrobuuste buurt is een buurt 
die maximaal instaat voor haar eigen 
hemelwaterbeheer (zowel in tijden van hevige 
neerslag als in tijden van droogte), waar het 
in de zomer koeler blijft, en waar er niet 
alleen plaats is voor de mens, maar ook voor 
vele soorten fauna en flora. De voorstudie 
richt zich hiertoe op ingrepen binnen de 
publieke ruimte.

Dit thema wordt verder opgedeeld in de 
volgende subthema’s met bijbehorende 
algemene ambities:

Relevante beleidsdocumenten (niet limitatief) 
hiervoor zijn:
• Groenklimaatassen Stad Gent
• Groenstructuurplan Stad Gent
• IPOD 4: richtlijnen en typedetails voor de 

klimaatrobuuste inrichting van de publieke 
ruimte (in opmaak)

• Vademecums Harmonisch Park- en 
Groenbeheer

• “Duurzaam ontwerpen van groene ruimten” 
(ANB, 2017)

• Biologische waarderingskaart Stad Gent
• Kwetsbaarheidsanalyses wateroverlast, 

verdroging en hitte Stad Gent
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B.3. Inclusieve stationsbuurt

ONDERSTEUNEN VAN HET SOCIAAL WEEFSEL
• sport- en speelplekken voor alle leeftijden
• plaats voor buurtinitiatieven
• polyvalente plekken, zonder vaste programmatie
• bestaande en nieuwe buurten verbinden
• plaats maken voor evenementen, ambulante handel en terrassen, maar ook 

voor verblijven-zonder-consumptie

INRICHTEN VAN EEN TOEGANKELIJK PUBLIEK DOMEIN
• geen hinderlijke niveauverschillen
• regelmatig gespreide zitgelegenheden, in het bijzonder langs belangrijke 

routes voor ouderen
• inrichtingen voor slechtzienden, zoals podotactiele tegels en andere 

geleidingen
• goed begaanbare verhardingen, met adequate maatvoering en hellingen
• veilige routes naar scholen en andere buurtvoorzieningen
• plaatselijk toegankelijk maken van water en groen

FACILITEREN VAN PROEFPROJECTEN, TIJDELIJK EN DEELGEBRUIK
• zoeken naar coalitie-kansen in het projectgebied
• omgaan met permanente tijdelijkheid van de stationsomgeving
• tijdelijke initiatieven als experiment inzetten

De inclusieve stationsbuurt maakt plaats voor 
iedereen. Ze is veilig, toegankelijk, en toe-
eigenbaar. Inclusiviteit betekent ook ruimte 
scheppen om te verblijven. Het openbaar 
domein is niet enkel een middel om van A 
naar B te bewegen, maar is een bestemming 
op zich. Binnen de context van “permanente 
tijdelijkheid” die de stationsomgeving 
kenmerkt, is het bovendien belangrijk om op 
zoek te gaan naar strategische tussentijdse 
interventies.

Dit thema wordt verder opgedeeld in de 
volgende subthema’s met bijbehorende 
algemene ambities:

Relevante beleidsdocumenten (niet limitatief) 
hiervoor zijn:
• Integraal Plan Openbaar Domein (“IPOD”) 1: 

richtlijnen voor materiaalgebruik binnen de 
publieke ruimte

• IPOD 2: richtlijnen voor afmetingen en 
breedtes voor de verschillende gebruikers 
van de publieke ruimte

• Vademecum “Toegankelijk Publiek Domein” 
Vlaanderen

• Visietekst en Actieplan “Gent, kind- en 
jeugdvriendelijke stad”
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C.1. Zuidelijke Spoormeersen

C.2. Tweezijdig Stationsplein

C.3. Geëquipeerde Hoofdfietsroute

“ De ruimtelijke figuren zijn 
projecten op zich, die tot doel 
hebben het zichtbaar maken 
en versterken van een reeds 
latent aanwezige structuur van 
de publieke ruimte. “
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RUIMTELIJKE FIGURENC.
De stationsbuurt is omvangrijk en omvat 
uiteenlopende soorten stedelijke weefsels: 
zowel pleinen die pendelaars uit het hele land 
verwelkomen, als plekken uitsluitend gericht op 
de wijk; zowel gevestigde, historische buurten, als 
zones die nog volledig te ontwikkelen zijn; zowel 
zeer groene, als volledig verharde gebieden. 
Zoals aangetoond in het voorgaand deel, zijn ook 
de ambities die op het projectgebied worden 
geprojecteerd erg divers. Er is dus een structuur 
nodig die deze ruimte leesbaar maakt, en die een 
kader biedt waarbinnen keuzes over aanleg en 
programmatie genomen kunnen worden. Dit kader 
moet bovendien flexibel zijn: niet alleen de op 
vandaag bestaande vragen moeten er een plaats in 
krijgen, het moet ook ruimte laten voor ongekende, 
toekomstige wensen.

Om dit te bieden, vertrekt de voorstudie van een 
stedelijke, landschappelijke en mobiliteitstechnische 
lezing van de zuidelijke stationsbuurt en haar 
bredere omgeving. Deze lezing leidt tot de definitie 
van drie ruimtelijke figuren (drie bijkomende 
figuren werden gedefinieerd voor de noordelijke 
stationsbuurt, maar maken geen deel uit van 
deze voorstudie). Deze figuren zijn prospectief: 
het zijn projecten op zich, die tot doel hebben 
het zichtbaar maken en versterken van een reeds 
latent aanwezige structuur van de publieke ruimte. 
Tegelijk zijn ze indicatief: elke ingreep in de 
publieke ruimte zal onderwerp uitmaken van een 
bijkomend en volwaardig ontwerptraject (inclusief 
goedkeuring door de betrokken beleidsniveaus 
en desgevallend een eigen participatieproces) 
vooraleer te worden uitgevoerd.

Door te vertrekken van meerdere, enigszins 
overlappende figuren, waarborgt de voorstudie 
de identiteit en coherentie van de publieke 
ruimte, zonder te vervallen in een globale 
uniformiteit die de reële veelzijdigheid van de 
buurt zou miskennen of tenietdoen. Op vlak van 
bijvoorbeeld materiaalgebruik en groenaanleg, kan 
de voorstudie keuzes voorstellen die de eenheid 
binnen één enkele ruimtelijke figuur benadrukken, 
en die tegelijk het contrast tussen figuren onderling 
benadrukken. Complementaire programma’s 
kunnen geclusterd worden binnen één figuur.

Deze structuur vormt ook een afwegingskader: het 
laat toe om te motiveren waarom op specifieke 
plekken voorrang wordt gegeven aan de ene of 
de andere “algemene ambitie”. Deze ambities 
worden vertaald in een verzameling lokale eisen, 
die een plek krijgen in de ruimtelijke figuren. De 
som van alle relevante lokale eisen vormt een 
eerste “programma van eisen”, opgelegd door de 
voorstudie, waar alle toekomstige projecten in de 
publieke ruimte aan moeten voldoen. De figuren 
komen samen in de synthesekaart. Hier wordt 
in één beeld de toekomstvisie op de zuidelijke 
stationsbuurt samengevat.
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C.1. Zuidelijke Spoormeersen

Overmeers Gent

(foto: Project Gent Sint-Pieters)

Sneppemeersen, Gent 

(foto: Catherine Boone)

Gentbrugse Meersen, Gent

(foto: David Samyn)

Spontane vegetatie in de Sint-Denijslaan Oost

De bredere stationsomgeving is dooraderd met waterlopen: de 
Ringvaart, de Leie, de Schelde, en nog vele kanalen en zijtakken van deze 
hoofdstromen. Het is een laaggelegen gebied, van oudsher gekenmerkt 
door talrijke meersen. Sommige hiervan zijn intussen herschapen tot 
recreatieve stedelijke groenruimtes – zoals de Blaarmeersen – terwijl in 
andere natuurwaarde voorop staat: de recent in ere herstelde Overmeers 
is hier een voorbeeld van. Deze natte, ruige vegetatie vindt haar droge 
tegenhanger in de pioniersvegetatie van de spoortaluds. Samen vormen ze 
de basis van de figuur van de Zuidelijke Spoormeersen.

Door de publieke ruimte van de stationsomgeving in te schakelen in 
deze figuur, kan er geput worden uit meersen en taluds om een lokale 
identiteit te ontwikkelen. Dit gaat verder dan enkel beeldkwaliteit en 
beplantingskeuzes. De Zuidelijke Spoormeersen bieden strategieën aan 
hoe om te gaan met water, flora en fauna: water wordt ter plekke gebufferd 
in ruime groenzones in plaats van afgevoerd, en beheer is gericht op de 
begeleiding van de spontane ontwikkeling van ecologisch waardevol groen 
met grote soort- en structuurdiversiteit.
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Groenzone inzetten voor 
lokale infiltratie

Groenzones inzetten 
voor lokale buffering en 
infiltratie

Aangepast beheer 
van spontaan 
ontwikkelde soorten

Rekening houden met 
schaduwwerking S-gebouw 
op KMP voor plantenkeuze

Nadruk op inheemse, 
klimaatrobuuste 
plantsoorten

figuur 1: Zuidelijke spoormeersen
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Opportunistisch ontharden 
op kruispunten

Uitgebreide 
boomspiegels in lanen Sporen ontharden.

Nieuwe clusters 
bomen waar mogelijk 
op de pleinen

Continu doorwortelbare 
en infiltreerbare 
skeletbodem
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C.2. Tweezijdig Stationsplein

Maria Hendrikaplein: zicht op luifel hoofdingang station Koningin Mathildeplein: zicht bij het verlaten van het 

stationsgebouw

Koningin Mathildeplein: zicht op fototunnel Koningin Mathildeplein: zicht richting de Voskenslaan en 

gebouw fietsambassade

Het Maria Hendrikaplein en het Koningin Mathildeplein bekleden een bijzondere 
plek binnen de stad. Het is hier dat Gent al wie de stad via het station 
binnenkomt, ontvangt: inwoners en pendelaars, dagtrippers en internationale 
toeristen. De pleinen zijn dus representatief voor de stad zelf. Het Maria 
Hendrikaplein komt hier op verschillende vlakken te kort. Met het Mathildeplein 
is het nog erger gesteld: een duidelijke achterzijde, volgezet met alles waar aan 
de “voorzijde” geen plaats voor was. De figuur van het Tweezijdig Stationsplein 
vertrekt van de stelling dat Maria Hendrikaplein en Mathildeplein samen met 
de stationshal één stedelijke ruimte vormen. Het station heeft geen voor- en 
achterkant, maar staat centraal op een plein met twee evenwaardige koppen.

Dit betekent dat materiaalgebruik, aanplantingen en stedelijk meubilair van 
beide pleinen op elkaar afgestemd worden (wat niet betekent dat ze steeds 
identiek moeten zijn). Het station is bovendien een regionale, multimodale 
knoop, en de publieke ruimte aan beide zijden moet dus voorzien zijn op 
het doorstromen van grote aantallen voetgangers, fietsers, trams en bussen. 
Het Tweezijdig Stationsplein is tenslotte ook een toegankelijke, inclusieve en 
programmeerbare stedelijke verblijfsplek.
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Verblijfsruimte voor 
zowel buurtbewoners 

als pendelaars

Duidelijke looplijnen 
over de pleinen, van en 

naar het station

Regelmatige 
zitgelegenheden

Nieuwe groenzones met 
waterinfiltratie of -buffering

Vlotte toegang
ondergrondse
fietsenstalling

Voldoende ruimte 
voor groen en 

ontmoeten op plein

Gebundelde 
tramhalte

figuur 2: Tweezijdig stationsplein
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Gebundelde bushalte 
en busbufferplaatsen

Nieuwe clusters bomen op 
de pleinen waar mogelijk

Ondergrondse 
infiltratie en buffering 
van hemelwater

Compacte en overzichtelijke 
oversteekplaatsen

Cloquetgang als 
doorsteek onder viaduct 
(fiets aan de hand)

Toegang tot autovrije 
pleinen voor leveringen 
tijdens venstertijden

Geclusterde interne 
laad- en loszone voor 
het station

Terrassen en banken 
onder de kruinen van 
nieuwe bomen
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Koningin Mathildeplein: huidig fiets- en voetpad

De Sint-Denijslaan West maakt deel uit van de hoofdfietsroute 

F400 doorheen het projectgebied

Gevaarlijke situaties fietsers en OV op Maria Hendrikaplein

C.3. Geëquipeerde Hoofdfietsroute

Het spreekt voor zich dat het station Gent Sint-Pieters een belangrijke 
bestemming is voor fietsers. De uitbouw van een hoofdfietsroute die het 
station verbindt met het netwerk van primaire fietsassen in en rond Gent 
is dan ook een evidente ambitie. Maar een fietsnetwerk is meer dan een 
fietspad alleen.

De figuur van de Geëquipeerde Hoofdfietsroute koppelt een reeks 
ondersteunende ruimtes en elementen aan deze hoofdfietsroute. 
Sommige dienen om het wisselen van fiets naar andere vervoersmodi te 
vergemakkelijken, zoals de fietsenstallingen aan het station. Andere hebben 
tot doel om het comfort voor fietsers te vergroten en de drempel tot het 
gebruik van de fiets te verlagen: fietsenstallingen voor bewoners en een 
fietsherstelplaats met buurtwerking. Tot slot worden alternatieve vormen 
van deelmobiliteit gefaciliteerd en beheerst, door ze specifieke ruimtes en 
inrichtingen toe te kennen.
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figuur 3: Geëquipeerde hoofdfietsroute

Pilootproject S-gebouw 
(met fietsherstelplaats, en bvb. 
elektrische laadpunten, deelfietsen,...)

Vlotte op en afritten 
van de hoofdfietsroute 

dubbelrichtingsfietspad aangesloten 
op het noordelijke fietsnetwerk op de 
Sint-Denijslaan west, kant sporen
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Duidelijke fietsloper op 
het Koning Mathildeplein

Vlotte toegangen tot 
fietsenstalling station 

Extra buurtfietsen-
stalling

Plaats voor deelfietsen, -steps, 
etc. op maaiveldniveau
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B.2.7. Synthesekaart
B.2.4. Synthesekaart figuren

C.4. Synthesekaart
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MOBILITEITSPRINCIPESD.

De mobiliteitsprincipes beschrijven de richtlijnen 
die van toepassing zijn op elke afzonderlijke 
vervoersmodus. De volgorde waarin de modi aan 
bod komen, geeft al aan dat het STOP-principe 
hier als vertrekpunt geldt. De voorstudie waakt 
over het comfort en de veiligheid van voetgangers 
en fietsers. Tegelijk is het station Gent Sint-
Pieters het belangrijkste knooppunt van openbaar 
vervoer van de hele stad. Het gebruiksgemak 
en de performantie van bussen en trams moet 
dus gegarandeerd worden. Op specifieke 
plaatsen, in het bijzonder in de onmiddellijke 
omgeving van het station, noopt dit tot het 
voorrang geven aan het openbaar vervoer. De 
voorstudie reduceert de ruimte voorbehouden aan 
individueel gemotoriseerd vervoer. De ruimte die 
overblijft, wordt echter duidelijker en kwalitatiever 
ingericht dan vandaag het geval is. Het betreft 
welomlijnde ruimtes die dienen voor leveringen, 
voor buurtbewoners, voor mindervaliden, en om 
handelaren te kunnen bereiken.

“ De voorstudie waakt over 
het comfort en de veiligheid 
van voetgangers en fietsers. 
Tegelijk is het station Gent 
Sint-Pieters het belangrijkste 
knooppunt van openbaar 
vervoer van de hele stad. 
Het gebruiksgemak en de 
performantie van bussen en 
trams moet dus gegarandeerd 
worden. “
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D.3. Openbaar Vervoer: trams & bussen



Basil Descheemaeker x plusoffice architects x Endeavour x Traject

– 37 –



D.4. Auto’s
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STRAATPROFIELENE.

De straat vormt het generisch basis-element van de 
publieke ruimte. Dit is geen miskenning van haar 
belang, integendeel. Meer dan om het even welk 
ander element bepaalt ze wie de publieke ruimte 
kan gebruiken, en op welke manier. Vandaar wordt 
deze generische ruimte in de voorstudie verder 
uitgewerkt. Vier straatprofielen, gelegen in of aan 
het studiegebied, worden toegelicht. Eerst door ze 
te kaderen binnen een bredere stedelijke context, 
en door de sterktes en zwaktes van hun huidige 
toestand te analyseren. Vervolgens door precieze 
interventies voor te stellen, gegroepeerd volgens 
de toekomst-thema’s die aan de grondslag liggen 
van de voorstudie.

De straten verbinden de plekken met elkaar, en 
met de rest van Gent. Ze zorgen ervoor dat alle 
gebruikers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen: 
te voet, met de fiets, met de rolstoel, met het 
openbaar vervoer, en als er geen alternatieven 
voorhanden zijn ook met de auto. Door continue 
groenstructuren te voorzien, worden de straten ook 
routes voor bepaalde diersoorten.

De voorstudie besteedt echter evenveel aandacht 
aan de ondergrond als aan de bovengrond. Ook 
hier moet de beschikbare ruimte slim verdeeld 
worden tussen nutsleidingen, rioleringen, infiltratie- 
en buffervolumes, en voldoende doorwortelbaar 
substraat voor langlevende bomen en ander groen.

“ De straten zorgen ervoor dat 
alle gebruikers zich vlot en 
veilig kunnen verplaatsen: 
te voet, met de fiets, met de 
rolstoel, met het openbaar 
vervoer, en als er geen 
alternatieven voorhanden zijn 
ook met de auto. ”
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E.1. Sint-Denijslaan West

De Sint-Denijslaan West maakt deel uit van:
• De wandelroute van het station Gent Sint-Pieters naar de HOGENT campus Schoonmeersen
• De hoofdfietsroute (F400)
• Het tracé van de buslijnen 34, 35 en 36
• Het tracé voor leveringen van de stationsbuurt
• De lokale toegangsweg die de Voskenslaan met de Valentin Vaerwyckweg verbindt, en enkele opritten 

van huizen en parkings (waaronder die van de HOGENT) in het binnengebied

Sterktes
• Brede en afgescheiden voetpaden
• Groenruimte met bomen van eerste grootteorde 

op goede onderlinge tussenafstand langsheen 
spoortalud

• Goed begaanbare materialen
• Podotactiele tegels ter hoogte van oversteek 

aan stationstunnel

Zwaktes
• Fietssuggestiestroken als onveilige 

verkeersoplossing voor baan met busverkeer
• Gemengd rioolstelsel

Bestaande toestand
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17,5 m
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Mobiliteitstransitie

Vrijwaren van het breed voetpad aan de huizenkant als 
voetgangersroute naar de HOGENT.

Aanleggen van een kwalitatief dubbelrichtingsfietspad 
met breedte 4m aan de zijde van het talud, om het 
fietscomfort te verhogen en te zorgen voor een leesbaar 
en veilig wegprofiel.

Schrappen van parkeerplaatsen (9 bewonersparkeer-
plaatsen & 22 parkeerplaatsen volgens het parkeertarief 
in de gele zone) om ruimte te maken voor andere modi. 
Voor bewoners wordt gezocht naar alternatieven in de 
buurt, bijvoorbeeld medegebruik van de ondergrondse 
parking van het station. 

Klimaatrobuustheid

Behouden van de bestaande bomen langs het talud. Op 
lange termijn kan er bij de inboet geopteerd worden om 
diverse inheemse soorten aan te planten.

Verhogen van de structuurdiversiteit door toevoegen van 
lagere vegetatiestrata.

Afvoeren van hemelwater richting groenstrook langs het 
spoortalud en herprofileren van de groenstrook om meer 
water te kunnen bufferen, steeds rekening houdend met 
het wortelgestel van de aanwezige bomen. 

Inclusiviteit

Behouden van breed voetpad als kwalitatieve, 
toegankelijke verbindingsruimte van het station naar de 
HOGENT.

1

2

7

3

4

5

6

Toekomst
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Verbinding Vaerwyckweg - Timichegtunnel - Sint-Denijslaan West

Voor deze verkeersknoop werden volgende 
consensussen afgesproken:

1. Samenvoegen van beide rijstroken kant 
spoortalud aan het kruispunt om genoeg 
ruimte te winnen voor het 4m-brede 
dubbelrichtingsfietspad

2. Ingaande rijstrook Timichegtunnel schrappen 
ten voordele van kortere oversteeklengte voor 
hoofdfietsroute en bijkomende opstelruimte voor 
fietsers

3. Linksaf rijden vanuit Timichegtunnel richting 
Sint-Denijslaan niet langer mogelijk, wel 
twee rijstroken rechtdoor (richting Valentin 
Vaerwyckweg), om stationsbuurt verkeersluwer te 
maken

4. Huidige positie fietspad (westzijde) in 
Timichegtunnel behouden

5. Beperkte verschuiving oversteekplaats aan de 
Valentin Vaerwyckweg, verder geen wijzigingen 
aan deze weginrichting

1

3

5

2

4
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E.2. Voskenslaan

De Voskenslaan maakt deel uit van:
• De wandelroute van het station Gent Sint-Pieters naar het Atheneum Voskenslaan en de HOGENT 

campus Schoonmeersen
• De lokale/aanvullende stedelijke fietsroute
• Het tracé van de toekomstige tramlijn A en meerdere buslijnen
• Het tracé voor leveringen van de stationsbuurt
• De wijkontsluiting vanaf de Sterre

Sterktes
• Goed begaanbare materialen langs westzijde 

van Voskenslaan
• Podotactiele tegels ter hoogte van oversteken 

en tramhaltes
• (Deels) gescheiden OV-bedding
• Gescheiden rioolstelsel

Zwaktes
• Smalle voet- en fietspaden, te weinig ruimte 

voor actieve weggebruikers (fietspad oostzijde 
niet conform IPOD)

• Aangrenzende ligging voet- en fietspaden zorgt 
voor conflicten tussen gebruikers

• Gebrek aan waterdoorlatende zones en 
groenzones zorgt voor oververhitting en beperkt 
mogelijkheden voor waterinfiltratie en -buffering

• Onduidelijke leesbaarheid van wegprofiel dat 
ontworpen is voor éénrichtingsverkeer

Bestaande toestand
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19,5 m
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Mobiliteitstransitie

Verbreden van het voetpad door het fietspad te 
verplaatsen, zodat er een aangename wandelzone 
ontstaat.

Als fietsstraat inrichten van de rijbaan richting station om 
een leesbaar en veilig wegprofiel te doen ontstaan, waar 
de fietser voorrang krijgt op het autoverkeer.

Toevoegen van een laad- en losplek aan de kop van de 
Voskenslaan. 

Klimaatrobuustheid

Onderbreken van de parkeerstrook door enkele 
bovenmaatse groenvakken (met hoogstammige bomen en 
snelgroeiende lage beplantingen), die de verblijfskwaliteit 
verhogen en het hitte-eilandeffect tegengaan.

Afvoeren van hemelwater richting groenvakken, en 
uitvoeren van parkeerstroken in waterdoorlatende 
kasseien. 

Inclusiviteit

Voetpad verbreden aan de oostkant verhoogt de 
begaanbaarheid richting Atheneum Voskenslaan, in het 
bijzonder voor personen met beperkte mobiliteit.

Parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien aan de kop 
van de Voskenslaan.

1

2

3

6

7

4

5

Toekomst

– 52 –



Basil Descheemaeker x plusoffice architects x Endeavour x Traject

19,5 m

1
2 6

7

4

5

3

– 53 –



Voorstudie Zuidrand Station Gent-Sint-Pieters

E.3. Ganzendries

De Ganzendries maakt deel uit van:
• De fiets- en wandelroute naar het Lucernacollege
• De wijkontsluiting vanaf de Kortrijksesteenweg

Sterktes
• Bomen in begin van de straat laden de publieke 

ruimte op
• Gevelgroen zorgt voor groenkarakter in de straat

Zwaktes
• Kleine boomvakken beperken groei bomen
• Dubbelparkeren zorgt voor grote ruimte-inname 

en beperkt de mogelijkheden van de straat als 
publieke ruimte

• Gebrek aan waterdoorlatende zones en 
groenzones zorgt voor oververhitting en beperkt 
mogelijkheden voor waterinfiltratie en -buffering

• Gemengd rioolstelsel

Bestaande toestand
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12 m
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Mobiliteitstransitie

Omvormen van de rijweg naar breedte 4m, om fietsers 
toe te laten veilig in twee richtingen te rijden, in combinatie 
met beperkt leveringsverkeer in één richting.

Schrappen van één parkeerstrook (13 plaatsen tussen 
Mathildeplein en kruising met Poelsnepstraat) om bredere 
voetpaden te voorzien en de verblijfskwaliteit van de 
straat te vergroten.

Toevoegen van een laad- en losplek aan de kop van de 
Ganzendries. 

Klimaatrobuustheid

Onderbreken van de resterende parkeerstrook door 
enkele bovenmaatse groenvakken (met hoogstammige 
bomen en snelgroeiende lage beplantingen), die de 
verblijfskwaliteit verhogen en het hitte-eilandeffect 
tegengaan.

Afvoeren van hemelwater richting groenvakken, en 
uitvoeren van de parkeerstrok in waterdoorlatende 
kasseien.

Realisatie van een gescheiden rioolstelsel onderzoeken. 

Toevoegen van enkele kleine geveltuinen (30 à 60 cm)

Inclusiviteit

Parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien aan de kop 
van de Ganzendries.
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E.4. Sint-Denijslaan Oost

De Sint-Denijslaan Oost maakt deel uit van:
• De hoofdfietsroute
• Het tracé van de toekomstige tramlijn 7
• Het tracé voor leveringen
• De wijkontsluiting vanaf de Kortrijksesteenweg

Sterktes
• Fietsstraat geeft voorrang aan fietser op 

autoverkeer
• Gescheiden trambedding
• Sporadische bomen en spontane vegetatie langs 

spoortalud zorgen voor beperkt groenkarakter in 
de straat

Zwaktes
• Kleine boomvakken in het midden van de straat 

beperken groei bomen
• Gebrek aan waterdoorlatende zones en 

groenzones zorgt voor oververhitting en beperkt 
mogelijkheden voor waterinfiltratie en -buffering

• Gemengd rioolstelsel

Bestaande toestand
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17,5 m
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Mobiliteitstransitie

Voorzien van buurtfietsenstallingen in de bestaande 
parkeerstrook. 

Klimaatrobuustheid

Uitbreiden van de bestaande boomvakken om de groei 
van de bomen te bevorderen. Dit gebeurt zowel in de 
lengte (inname van enkele parkeerplaatsen) als in de 
breedte (opbreken van het smal, onderbenut voetpad 
tussen boomvakken en tramsporen).

Vergroening van de trambedding en de steile wand van 
het spoortalud.

Verhogen van de structuurdiversiteit door toevoegen van 
lagere vegetatiestrata rondom de bestaande bomen. Op 
lange termijn kan er bij de inboet geopteerd worden om 
diverse inheemse soorten aan te planten ter vervanging 
van de huidige bomen.

Realisatie van een gescheiden rioolstelsel onderzoeken. 

Inclusiviteit

Bepalen van de positie van de parkeerplaatsen, 
groenzones en buurtfietsenstallingen in samenspraak met 
de buurt.
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KONINGIN 
MATHILDEPLEINF.

Het Koningin Mathildeplein vormt 
ontegensprekelijk het centrum van de zuidelijke 
stationsbuurt. Het is een bijzondere plek die 
vraagt om een gedetailleerd en specifiek 
ontwerp, dat tot stand komt aan de hand van 
doorgedreven discussies tussen ontwerpers, 
beleidsvoerders, stadsdiensten, buurtbewoners 
en middenveldorganisaties. Dergelijke ambitie 
overstijgt de omvang van de voorstudie, maar 
de studie speelt wel een voorbereidende rol. De 
overlapping van ruimtelijke figuren doet immers 
een kaart ontstaan die het Mathildeplein verankert 
in haar bredere omgeving. De bijbehorende lokale 
eisen, afgeleid uit de toekomst-thema’s, vormen in 
combinatie met de mobiliteitsprincipes een eerste 
programma van eisen waaraan het uiteindelijke 
ontwerp zal moeten voldoen. De straatprofielen 
vormen (vrij letterlijk) bijkomende randvoorwaarden.

In dit hoofdstuk zetten we een nog een laatste stap: 
de opmaak van een referentieontwerp voor het 
Mathildeplein. De keuzes gemaakt in dit ontwerp 
zijn niet te lezen als de enige mogelijke opties, 
of als gevalideerde beslissingen. Daar ontbreken 
op vandaag in sommige gevallen zelfs de nodige 
gegevens toe.

Het doel van het referentieontwerp is tweeledig. 
Enerzijds: om aan de hand van ontwerpend 
onderzoek na te gaan of de vastgelegde wensen 
en ambities onderling compatibel zijn, volledig zijn, 
en inpasbaar zijn in de ruimtelijke context van het 
Mathildeplein. En anderzijds: het ver-beelden van 
een mogelijke toekomst voor het Mathildeplein, 
als drager voor verdere besprekingen en als ijkpunt 
voor verdere ontwerpen.

“ ... het ver-beelden van een 
mogelijke toekomst voor het 
Mathildeplein, als drager 
voor verdere besprekingen 
en als ijkpunt voor verdere 
ontwerpen. ”
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F.1. Een multimodale knoop
Het staat vast dat het Mathildeplein een cruciale rol speelt binnen de 
ambitie om van het station een kwalitatieve, multimodale knoop te maken: 
hier kruisen omvangrijke stromen voetgangers, fietsers, trams, bussen en 
auto’s. Er is voor gekozen om hier geen “shared space”-principe toe te 
passen: de gebruiksintensiteiten liggen te hoog en potentiële conflicten zijn 
te groot. Elke verplaatsingsmodus moet een volwaardige en duidelijke plek 
op het plein krijgen. 

Een belangrijke ingreep is om de fietsloper, onderdeel van de 
“geëquipeerde hoofdfietsroute”, los te koppelen van de tramsporen. 
Conflicten tussen beide worden zo maximaal vermeden, en voor 
voetgangers verbetert de oversteekbaarheid, omdat deze in twee tijden 
kan plaatsvinden. De ruimte voelt meer als plein aan, en minder als straat, 
doordat deze twee belangrijke circulatiebewegingen niet parallel aan elkaar 
lopen. Tenslotte zal dit ook toelaten om de brandweertoegang voor het 
S-gebouw maximaal te laten overlappen met de fietsloper, zodat er meer 
ruimte overblijft om groen te voorzien.
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De knoop tussen het plein, de Voskenslaan, de Sint-Denijslaan en de 
doorsteek richting busstation, is op mobiliteitsvlak de meest complexe 
opgave. Helderheid voor alle verschillende gebruikers is hier cruciaal. Privé-
voertuigen blijven zo veel als mogelijk aan de rand van het plein, en op het 
plein zelf zijn er geen parkeerplaatsen voorzien. De in- en uitrit voor bussen 
richting busstation wordt gecombineerd in één dubbelrichting rijbaan. 
De verschillende fietspaden sluiten steeds op elkaar aan in de vorm van 
T-kruispunten, om afslagbewegingen te vereenvoudigen. Dit alles vrijwaart 
ruimte voor voetgangers die zich van en naar het station verplaatsen.

Een mogelijke bijkomende verbetering van de verkeerssituatie voor fietsers 
kan worden bekomen door de voorziene helling richting de ondergrondse 
fietsparking te verplaatsen. De belangrijke “as fototunnel” onder het 
viaduct wordt zo deels ontlast, en voet- en fietspad kunnen er breder dan 
op de huidige stationsplannen ingetekend. De fietshelling wordt beter 
zichtbaar en vlotter toegankelijk vanuit het zuiden. De beslissing om de 
helling al dan niet te herdenken, maakt echter deel uit van het project voor 
het stationsgebouw zelf, niet van het Mathildeplein.

Basisvariant Optie verplaatsen helling
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1. Gevel doorlopend toegankelijk 
≤10m (vanaf twee opstelplaatsen)

2. Twee varianten: 1. doorlopend 
10m afstand, 2. lokaal >10m

3. Straatnaamwijziging nodig 
omwille van knip Mathildeplein

4. 2m naast sporen beschikbaar als 
opstelruimte

5. Route blijft zo lang mogelijk op 
4m afstand van gevel

6. Onvoldoende ruimte voor 
draaibeweging brandweer voor 
het S-gebouw

BrandweerVoetgangers & fietsers

Auto’s en leveringen

Openbaar vervoer

1. Laad- en losplaats
2. PBM-plaatsen
3. Laad- en losplaats + ruimte 

voor containers IVAGO

4. 

1. Logische oversteekplaatsen voor 
voetgangers

2. Doortrekken fietspad tot aan 
Cloquetgang

3. Tramsporen en fietsloper uit 
elkaar getrokken = makkelijker 
oversteekbaar voor voetgangers

4. “calamiteitensporen” zullen 
worden opgevuld met oog op 
fietsveiligheid

5. T-kruispunten voor fietsers

1. Drie Securailplaatsen
2. Enkele in- en uitrit voor bussen
3. Twee busbufferplaatsen, 

enkel te gebruiken bij 
spoorcalamiteiten
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F.2. Een 21e eeuwse groenruimte
Het vereenvoudigen en uit elkaar trekken van de mobiliteitsstromen heeft 
ook als doel om ruimte te maken voor één pleinvullende groenfiguur, 
een contra-vorm voor de bomencirkel op het Maria Hendrikaplein. De 
bestaande bomencirkel vertegenwoordigt een 20e-eeuwse kijk op groen 
in de publieke ruimte: een formele, representatieve ruimte, gericht op 
een centraal waterelement. De nieuwe groenfiguur op het Mathildeplein 
moet op haar beurt een nieuwe, 21e-eeuwse visie vertegenwoordigen. Dit 
betekent dat ze naast een aangename verblijfsruimte ook een performante 
rol moet opnemen inzake hemelwaterbeheer, temperen van hitte-
eilandeffecten, verbinden van biotopen en biodiversiteit. 

– 68 –



Basil Descheemaeker x plusoffice architects x Endeavour x Traject

Spoortalud Gentbrugse Meersen

De beplantingen op het plein schikken zich naar de grotere natuurlijke 
figuren die de omgeving kenmerken: de spontane begroeiing van de 
spoortaluds en van de meersen. Deze bestaande figuren worden via de 
Sint-Denijslaan doorgetrokken tot op het Mathildeplein. Verder onderzoek 
zal nodig zijn om te bepalen welke beplantingen geschikt zijn voor de 
verstoorde, artificiële omstandigheden van het plein. Er moet onder meer 
rekening worden gehouden met de grondsoort, pH, grondwaterpeil, 
verdichting van de ondergrond, hitte-reflectie van de omliggende 
verharding, en mogelijke wind-effecten ten gevolge van de omringende 
gevels. Een belangrijk deel van deze gegevens zijn op vandaag nog 
niet verzameld, en kunnen dus nog niet worden geïntegreerd in het 
referentieontwerp.
 
De gekozen beplantingen moeten ook tegemoet komen aan de 
gebruikseisen van de publieke ruimte. De zichtlijnen over het plein blijven 
open: bomen zijn dus hoogstammig, en er wordt ingezet op een gras- en 
kruidlaag eerder dan op een struiklaag. De kruinen van de bomen zijn 
licht genoeg om in de zomer het licht te filteren zonder het volledig te 
weren, en verliezen in de winter hun blad zodat het licht ongehinderd op 
het plein valt. Onder het bladerdek van de bomen is ruimte voor banken 
en terrassen. Ook kleinschalige buurtactiviteiten kunnen hier worden 
voorzien, of uitlopers van activiteiten gehuisvest op het gelijkvloers van 
het S-gebouw, maar grotere evenementen vinden plaats op het Maria 
Hendrikaplein.
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F.3. Een intelligente ondergrond
De overlappende ambities op vlak van mobiliteit en groen zijn typisch voor 
complexe, stedelijke omgevingen zoals het Mathildeplein. Om beide te 
kunnen waarmaken, is niet enkel een slimme inrichting van de oppervlakte 
vereist, maar ook van de ondergrond. Doorwortelbaarheid is cruciaal, en 
hemelwater moet lokaal kunnen infiltreren.

Uit een eerste meting, uitgevoerd in januari 2022, blijkt dat het 
grondwaterpeil ca. 190 cm onder maaiveldniveau zou liggen, en dat de KSAT-
waarde van de bodem varieert tussen 4,68x10-6 m/s en 8,46x10-6 m/s. Dit 
zou betekenen dat het terrein geschikt is om een lokaal infiltratiesysteem 
met overloop te voorzien (volgens richtlijnen VMM). Dit zal in een volgende 
fase echter nog bijkomend geverifieerd moeten worden, door plaatsing 
en monitoring van peilbuizen en door bijkomende infiltratieproeven uit 
te voeren verspreid over het terrein. De meting laat wel toe om aan te 
nemen dat er op het Mathildeplein een getrapt systeem dient te worden 
nagestreefd: opvangen van water in verdiepte groenvakken; verdeling van 
het water in een aangepaste ondergrond (eventueel aangevuld met een 
draagkrachtige en doorwortelbare skeletbodem onder verhardingen) om 
infiltratie en opname door beplantingen te stimuleren; voorzien van een 
noodoverstort richting riolering als “last resort”.

Op basis van de opmetingen die op heden beschikbaar zijn, lijkt het 
aangewezen om het plein aan te leggen met een V-profiel, waarbij 
het laagste punt aan de rand van de tramsporen komt te liggen. Deze 
hypothese moet in een volgende fase verder uitgewerkt worden: hoewel 
de peilen van het stationsgebouw zelf vast liggen (hier getekend conform 
plannen ontvangen september 2020), is het peil van de trambedding nog 
niet gekend. Ook de peilen t.h.v. het S-gebouw moeten, in overleg met 

Hoogtepeilen op het plein volgen een V-profiel, waarbij het 

laagste punt aan de rand van de tramsporen komt te liggen.
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de ontwikkelaar en ontwerpers van het gebouw, bepaald worden, in het 
bijzonder daar waar het plein aansluit op Voskenslaan en Ganzendries. Het 
in deze studie aangeduide peil (+9.00 mTAW) is dus te interpreteren als 
eerste voorstel.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de grote hoeveelheid kabels en 
leidingen die onder het plein lopen. Verder onderzoek zal de precieze 
impact op de bovenbouw moeten nagaan, maar uit een eerste analyse 
blijkt dat de meeste hiervan het toekomstig ontwerp van het plein – en in 
het bijzonder de positie van opgaand groen – niet zouden beïnvloeden.
Verschillende nutsleidingen zijn immers al buiten dienst gesteld, of zullen 
sowieso verplaatst moeten worden bij de bouw van het S-gebouw en 
de heraanleg van de tramsporen. Andere lijken zonder grote problemen 
verplaatst te kunnen worden bij de volledige heraanleg van het plein. 
Eén element zal vermoedelijk op haar plaats moeten blijven liggen: de 
collector van Aquafin die langs de gevel van het stationsgebouw loopt. 
Deze zou idealiter dichter tegen het station komen te liggen, om zo minder 
te interfereren met mogelijke aanplantingen, maar Aquafin lijkt op heden 
geen werken te hebben voorzien om deze collector te vervangen. Hier, en 
eventueel ook elders, kunnen bijzondere maatregelen zoals geleidende 
wortelschermen een oplossing bieden om alsnog in de nabije omgeving 
opgaand groen te kunnen aanplanten. Er dient ook te worden opgemerkt 
dat de “lijst van toegelaten bomen en struiken”, aangeleverd door Aquafin, 
enkele soorten bevat die compatibel zouden kunnen zijn met het beoogde 
groenbeeld: Acer campestre; Alnus glutinosa; Betula pendula; en Salix 
caprea. Dit opnieuw onder voorbehoud van verder onderzoek naar de 
standplaats van deze toekomstige bomen.

Overzichtsschema van de ondergrondse water-, gas- en elektriciteitsinfrastructuur. De infrastructuur 

met betrekking tot telecommunicatie werd voor de helderheid uit het schema gehouden.

Aquafin Hoofdcollector
TMVW Rioleringstelsel
TMVW Drinkwater
Eandis/Fluvius Gas
Eandis & DeLijn Elektriciteit

Legende
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fietsloper
400 cm

leidingenzone
300 cm
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leidingenzone
300 cm

trambedding
600 cm

Aquafin-collector
daim. 120 cm

afstand tussen buitenste spoor 
en boomstam min. 2m
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F.4. Verhardingen en meubilair

Het referentieontwerp wil de ruimtelijke figuur van het “dubbelzijdig 
stationsplein” versterken, en kiest er dus voor om de natuursteenverharding 
van het Maria Hendrikaplein (dat ook voorzien is in de stationshal) door te 
trekken over het Mathildeplein. Dit is een herbevestiging van een keuze 
die destijds ook werd gemaakt in het “Masterplan Marguerit” uit 2005. De 
fietsloper wordt uitgevoerd in KWS met rode toplaag, in overeenstemming 
met de bepalingen van Stad Gent inzake fietspaden.

De tramsporen, potentiële barrières, worden subtiel opgevangen 
in het plein, zonder hoogteverschillen. De bedding van de tram 
wordt aangegeven door een andere verharding (beton in plaats van 
natuursteen) en paaltjes. Deze laatste kunnen ook ingezet worden om 
het stationsgebouw te beschermen tegen ramkraken in kader van anti-
terrorismemaatregelen.

Banken, verlichting en ander stedelijk meubilair vervolledigen het plein. 
De precieze keuze van deze elementen, en de afstemming ervan met 
beleidsdocumenten zoals het IPOD en het stedelijk Lichtplan, zal deel 
uitmaken van een volgende ontwerpfase. De mogelijke gedeeltelijke 
heraanleg van het Maria Hendrikaplein – om de problematische en auto-
centrische mobiliteitssituatie aan te pakken – zou in elk geval wel een 
opportuniteit bieden om deze elementen af te stemmen tussen de twee 
pleinen.

Detail verhardingspatroon (uit: Masterplan Marquerit, 2005)Foto helling Maria Hendrikaplein

GENT SINT-PIETERS
                 INRICHTING VAN DE OPENBARE RUIMTE IN DE OMGEVING VAN HET STATION

pag. 38

ATELIER DES PAYSAGES
Alain Marguerit

Augustus 2005
Voorontwerp

Details van de tegelverdeling.

2.  EEN RUIMTE MET EIGEN KARAKTER, HOMOGEEN ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
IV – HET PROJECT VAN HET MARIA-HENDRIKAPLEIN, HET SINT-DENIJSPLEIN, DE UITWISSELINGSPLEINEN OOST/WEST EN NOORD/ZUID 

2 MODULES VOOR ALLE RUIMTES VOOR VOETGANGERS

kassei
8 x 8

tegel
60 x 120

boordsteen
30 x 100

greppel
2 x 30 x 100

kassei
8 x 8

gekloofd opp.

tegel
60 x 120

gevlamd opp.

MATEN VAN DE TEGELS 

De maten van de tegels moeten aangepast worden naar 
gelang de afmeting van de voegen (plaatsingsvoeg:  
scheur- of dilatatievoeg) op projectniveau.

STRAMIEN BUITEN  -  AS VAN HET STATION
Het stramien buiten het station is samengesteld uit banden van 28cm (8x3 
+ 4 voegen van 1 cm) breed met gekloven kasseien (8x8 cm) in graniet 
28x60cm (voegen inbegrepen) en gevlamde graniettegels 60x120cm.

STRAMIEN BINNEN  - AS VAN HET STATION
Het stramien in het station is samengesteld uit banden van 28cm breed, ge-
vlamde graniettegels 60x120cm.

tegel 60/120 greppel 30/120

tegel 30/60

tegel 30 /100
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Basil Descheemaeker x plusoffice architects x Endeavour x Traject

Referentie: Place Masséna, Nice

Referentie: Place des Quinconces, Bordeaux

Referentie: Place de la Révolution, Besancon
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Voorstudie Zuidrand Station Gent-Sint-Pieters

Verhardingen en groenzones wisselen elkaar af 
op het plein, rekening houdend met mobiliteits-, 
gebruiks- en ondergrondse eisen. Het precies 
vastleggen van groenzones en bomen overstrijgt 
het referentieontwerp. Wel worden er twee 
varianten uitgewerkt, die als praatplannen kunnen 
dienen binnen het toekomstig traject.

In een eerste variant wordt er gestreefd naar 
maximaal aaneengesloten groenvakken. Dit biedt 
verschillende voordelen op vlak van uitvoering en 
beheer.

F.5. Groenvak-varianten: aaneengesloten

Referentie: The Battery, New York, USA
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Voorstudie Zuidrand Station Gent-Sint-Pieters

Plan - aaneengesloten groenvakken

B

E
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Basil Descheemaeker x plusoffice architects x Endeavour x Traject

1. Natuursteen Graniet: Groot formaat, idem MHP
2. Natuursteen Graniet: Klein formaat
3. Fietsloper: KWS rood gekleurd
4. Fietsstraat: KWS rood gekleurd
5. Uitgewassen beton
6. Beplanting: boomspiegels

Materialen

A

A

B

B

C

C

D

D

E
F

F
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Voorstudie Zuidrand Station Gent-Sint-Pieters

Referentie: Parc Dräi Eechelen, Luxemburg

In de tweede variant wordt de vorm van de 
groenzones ingewerkt in het verhardingspatroon. 
De verwantschap tussen de pleinen wordt zo 
benadrukt, en er ontstaat ruimte voor kleine 
ontmoetingsplaatsen en secundaire looplijnen.

F.6. Groenvak-varianten: ingewerkt
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Voorstudie Zuidrand Station Gent-Sint-Pieters

Plan - ingewerkte groenvakken

B

E
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Basil Descheemaeker x plusoffice architects x Endeavour x Traject

1. Natuursteen Graniet: Groot formaat, idem MHP
2. Natuursteen Graniet: Klein formaat
3. Fietsloper: KWS rood gekleurd
4. Fietsstraat: KWS rood gekleurd
5. Uitgewassen beton
6. Beplanting: boomspiegels

Materialen

A
B
C
D
E
F

A

B

C

D

F
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