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Het stedelijk landschap van Boom en zijn regio zijn het resultaat van uiteenlopende evoluties, noem het gerust een samenloop van 
omstandigheden. Zijn ligging langs water en spoor, maar ook zijn uitzonderlijke geologie, zijn bewoners die zich in kleine kernen 
vestigden rondom de industrie, de enorme infrastructuurwerken doorheen de tijd, en ga zo maar door. Boom is dan ook een gelaagd 
territorium vandaag, met uitzonderlijke uitdagingen maar ook vele intrinsieke kwaliteiten.

Ongetwijfeld is het meest identitaire element voor de gemeente de 
enorme industriële ontwikkeling die de regio heeft doorgemaakt sinds de 
eerste steenbakkerij er zich vestigde in de Middeleeuwen. De klei in de 
ondergrond is uitzonderlijk en werd goud waard eens de constructie in 
baksteen zich in sneltempo op grote schaal ontwikkelde. De combinatie 
met de ligging langs de Rupel zorgde voor een verweven en uiterst 
efficiënt productie- en transportmodel. Tot de jaren 70 van de 20e eeuw 
was er een continue evolutie en groei van de baksteenindustrie, wat een 
gestage uitbreiding van het ontginningsgebied naar het noorden met 
zich meebracht. De morfologie van Boom heeft zich grotendeels aan dit 
industriële verleden te danken, met historische kernen die doorheen de 
tijd de verschuiving van de industrie volgden en kleiputten die als een 
onderlaag tot op vandaag het volledige landschap mee richting geven.

Het bloeiende industriële verleden is vandaag echter ver zoek in Boom. 
Enkele stille getuigen van een eens zo bruisende gemeente zijn nog te 
vinden, bijvoorbeeld in Noeveren. Verder lijkt het territorium zich stilaan af 
te zetten van zijn gelaagde industriële geschiedenis en kijkt ze voluit naar 
de toekomst. Hoe kunnen we deze waardevolle bagage, dit patrimonium 
en collectief geheugen meenemen en integreren in een duurzame 
toekomstvisie voor de stationsomgeving?

Een quasi directe link kan gelegd worden tussen het industriële verleden en de huidige 
uitzonderlijke landschappen die de regio van Boom typeren. De vroegere kleiputten werden 
ofwel gevuld (voor ontwikkeling of afvalberging) of aan de natuur overgelaten. Deze laatste 
categorie resulteerde in uitgestrekte gebieden van een uitzonderlijke waternatuur. Een 
strip ten noorden van het historische centrum van Boom strekt zich uit tussen Niel en 
Terhagen. Gedeeltelijk opengesteld als natuurrecreatiedomeinen (zoals de Schorre), zijn 
deze kleiputten nu een onderdeel van de dagelijkse recreatieve omgeving van de inwoners. 
Als een apart netwerk, naast de kleiputten, vormen ook de beekvalleien een prominente 
landschappelijke structuur. De parallelle valleien zorgen voor een duidelijk leesbare noord-
zuid richting en verbinden het hinterland met de Rupel. Dit blauwgroen netwerk draagt vele 
kansen in zich om ecologische continuïteiten te versterken, alsook recreatieve netwerken 
verder te laten ontwikkelen. 
De Rupel zelf is een blauwe ader die Boom verbindt met de grotere regio en die rechtstreeks 
in verbinding staat met de Schelde en zijn getijden. Een indrukwekkend slikke en schorre 
landschap ontstaat zo aan zijn oevers en herinnert tegelijk aan de kracht en de schoonheid 
van de waternatuur.
Het is dan ook een evidentie dat dit typische Boomse landschap een essentiële onderlaag 
vormt bij het uitzetten van een toekomstvisie. Hoe kunnen de majestueuze Rupel met 
zijn slikke en schorre, de indrukwekkende kleiputten en de fijnmazige beekvalleien 
samen een duidelijke landschappelijke structuur uitzetten voor de ontwikkeling van de 
stationsomgeving?

In Boom komen diverse infrastructuren samen. Als bundels lopen ze naar, onder of over 
de Rupel: een figuur die zich beetje bij beetje ontwikkelde doorheen de geschiedenis. De 
Boomstesteenweg baant zich een weg door het landschap als een ader die Boom steeds 
verbonden heeft met Antwerpen. De vroegere brug aan de Antwerpsestraat (waar zich 
nu de overzetboot bevindt) vormde de verbinding tot 1945 met Willebroek. In de jaren 
30 kwam daar de Rupelbrug bij. De komst van de A12 met de Rupeltunnel in de jaren 70 
consolideerde de directe link tussen Antwerpen en Brussel via Boom, maar ook meteen de 
definitieve barrière in het weefsel tussen centrum en station van Boom. 
Parallel ontwikkelde zich de spoorweginfrastructuur. In 1875 werd het station geopend en 
werd ook de link met de steenbakkerijen en de industrie gemaakt. Door diverse laad- en 
los sporen in te richten en dankzij de spoorwegbrug, waren de industriële sites langs de 
Rupel ook meteen verbonden met het hinterland. 
De veelvuldige infrastructuurlijnen en de aanwezigheid van het station brengen uitdagingen 
en opportuniteiten met zich mee. De veelheid is een complex gegeven, gezien dit zorgt 
voor meerdere barrières in het weefsel van Boom, alsook voor een onevenwichtige 
verhouding tussen bovenlokale infrastructuur en de lokale noden voor vlotte verbindingen 
tussen de verschillende wijken. Daarnaast vormt de aanwezigheid van een uitgebreid 
infrastructuurnetwerk ook de mogelijkheid om in te zetten op intermodaliteit en duurzame 
mobiliteit. Hoe kan het masterplan de overschaalde infrastructuur op een intelligente 
manier inweven in het weefsel van Boom en inzetten op een duurzame mobiliteitsstrategie 
voor de toekomst van de gemeente en de regio?

Het weefsel van Boom leest op het eerste zicht als een weinig 
hiërarchisch patchwork van losse flarden landschappelijk en bebouwd 
weefsel, van elkaar gescheiden door de bovenlokale infrastructuren of 
een ongedefinieerd postindustrieel niemandsland. Ieder fragment kent 
echter landschappelijke of bouwhistorische kwaliteiten op zich en draagt 
in die zin bij tot de diverse en rijke identiteit van Boom. Vandaag krijgen ze 
echter weinig betekenis op een groter schaalniveau door het gebrek aan 
een samenhangend overkoepelend ruimtelijk kader. 
We kunnen een duidelijk onderscheid maken tussen de historische 
kern van Boom, de diverse arbeiderswijken die ontstonden rondom de 
Kleiputten, de recentere ontwikkelingen op de vroegere kleiputten of meer 
in het noorden van de gemeente. De transformatie van het weefsel van 
Boom zet zich gestaag voort, maar de noodzaak voor een eenduidige 
structuur op schaal van het volledig gebied blijft urgent.

Hoe kan de herontwikkeling van de nabije stationsomgeving van Boom 
een opportuniteit vormen om een raamwerk mee vorm te geven en de 
coherentie tussen de morfologische elementen scherp te stellen? 
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DE EVOLUTIE VAN HET LANDSCHAP
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Wanneer we de verschillende historische kaarten doorgronden en de krachtlijnen 
ervan uitzetten, kunnen we de stapsgewijze transformatie van het Boomse 
territorium weergeven. De combinatie van industrie, weefsel, grootschalig 
grondverzet en infrastructuurontwikkelingen zijn erg specifiek doorheen de 
geschiedenis en bepalend voor Boom en zijn stationsomgeving vandaag. 

Het dorp Boom heeft zich gevormd langs de oevers van de Rupel, op een 
imposante kleilaag en aan de voet van een beboste helling. Op de Ferrariskaart 
(1777) is deze basisstructuur duidelijk leesbaar. Een regionale weg maakt de 
verbinding met het noorden. Op de kruising van deze weg met de Rupel ontstaat 
een lineair weefsel met een driehoekige structuur, vandaag nog duidelijk 
leesbaar in het dorpscentrum van Boom. De beekvalleien zorgen voor een nat 
landschap langs de oevers en zijn duidelijke structurerende lijnen die zich in de 
helling insnijden. De kleiontginning vormt in deze periode slechts een punctueel 
verschijnsel.

In de 19e eeuw echter zijn de steenbakkerijen veel leesbaarder in het Boomse 
landschap (zichtbaar op de Vandermaelenkaart 1845). Langsheen de oever van 
de Rupel ontstaat een bredere strook waar de kleiontginningen plaatsvinden. De 
steenbakkerijen en arbeiderswoningen clusteren zich rond de kleiputten, terwijl 
de meesterwoningen voornamelijk langs de Rupel gesitueerd zijn. De industrie 
krijgt dus al een veel prominentere plaats en de stedelijke morfologie baseert zich 
op de logica van de ontginningen, eerder dan op de inherente logica van water 
en weg.

Het succesverhaal van de baksteenindustrie zorgt voor een grootschalige 
transformatie van het Boomse landschap vanaf de 20e eeuw tot in de jaren 70. 
De ooit aanwezige beboste helling is nu grotendeels ontgonnen in een systeem 
van kleiputten. De winning van de klei op grotere diepte zorgt namelijk voor een 
specifiek landschap van putten, die grotendeels onder water staan. Deze zijn 
gesitueerd op een zekere afstand van de Rupel. Tussenin vormt zich een grote 
strook van steenbakkerijen en droogloodsen, die met hun typische configuratie een 
ritme geven dwars op de oever. Tijdens deze 20e eeuwse groeiperiode, worden 
de woontypologieën ook uitgebreid met lintbebouwing langs de infrastructuren 
en met tuinwijken. De grootschalige infrastructuren doorsnijden intussen ook de 
verschillende (stedelijke) landschappen waarover sprake.

In de laatste 50 jaar is het landschap van kleiontginning en steenbakkerijen 
opnieuw volledig getransformeerd. Een afbouw van de activiteiten na de jaren 
70 zorgt ervoor dat de kleiputten enkel nog relicten zijn in het landschap van 
de eens zo florerende industrie. De steenbakkerijen en loodsen zijn quasi 
volledig verdwenen en veel van de kleiputten werden opgevuld om zo nieuwe 
ontwikkelingen te kunnen bouwen. Een groot deel van de industriële zone 
Krekelenberg is zo gelegen op vroegere kleiputten. Anderzijds transformeerden 
sommige van de kleiputten ook in natuurgebieden. Het landschap heeft de sites 
van weleer overgroeid. Ze vormen een hedendaagse landschappelijke realiteit 
die steunt op de grootse industriële aanwezigheid in het verleden.
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TERRITORIALE STRUCTURERENDE RUGGENGRATEN

FIETS- EN VOETGANGERPARCOURS01

VERBINDING VAN STEDELIJKE POLARITEITEN03
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F17

F23F19 F28
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De territoriale structuur van Boom toont enerzijds het imposante landschap van de kleiputten die 
evenwijdig aan de Rupel een prominente structuur gevormd hebben doorheen de tijd. Anderzijds 
vormt de bundel van regionale infrastructuren een belangrijke barrière loodrecht op de Rupel. 
Naast dit scharnier tussen het onderliggende landschap en infrastucturele lijnen, is er ook een 
stedelijke structurerende continuïteit leesbaar. De historische as die parallel aan de Rupel het 
centrum van Boom met de verschillende steenbakkerijen en het gehucht Noeveren verbond, is 
namelijk nog steeds leesbaar in het weefsel van vandaag. De Nielsestraat splitst zich in het westen 
op met Noeveren en in het oosten wordt de Colonel Silvertopstraat verdeeld in de Hoogstraat 
en de Groene Hofstraat (welke de Grote Markt en de Heldenplaats verbindt). Verschillende 
karakteristieke gebouwen, enkele wijken en open ruimtes zijn gelinkt aan deze structuur. Tot op 
de dag van vandaag vormt dit de ruggengraat tussen het historisch centrum van Boom en de 
oeveractiviteiten langs de Rupel.
Naast deze historische ruggengraat lijkt het ons essentieel om een andere evenwijdige verbinding, 
die tussen de grote natuurgebieden of kleiputtencomplexen gesitueerd is, te herstellen en te 
herdefiniëren. Deze “kleiputtenroute” zal zo een strategische link vormen tussen de Walenhoek 
en de Schorre, maar tevens tussen het industrieterrein Krekelenberg, het station, de Klamp en 
de scholen- en administratieve campus van Boom. Deze route herinterpreteert de historische 
parallelle buurtweg die nog zichtbaar is op de kaart van Popp (1842-1879). Het parcours 

baseert zich grotendeels op bestaande wegenis: op oostelijke zijde de industrieweg, hoofdas 
van het bedrijventerrein Krekelenberg; op westelijke zijde, de Advokaatstraat, historische straat 
doorheen het centrum van Boom. Enkel de verbinding tussen beide is onderbroken ter hoogte 
van het station. Een herwaardering, een upgrade en vooral het verzekeren van een continuïteit 
zal ervoor zorgen dat de noordelijke wijken een vlottere toegang krijgen, dat de stationsomgeving 
mee gedesenclaveerd wordt en dat het identitaire landschap van de kleiputten ook symbolisch 
verbonden wordt met de verschillende delen van Boom. De doorwaadbaarheid en de verbinding 
onder/over de infrastructuurlijnen vormt ter hoogte van de stationsbuurt een cruciaal onderwerp, 
wat bij de strategische herinrichting van de stationsomgeving staspgewijs uitgewerkt zal worden.

De historische as en de kleiputtenroute worden zo samen de ruggengraten en cruciale continuïteiten 
voor Boom, evenwijdig aan de Rupel. Hun belang is des te groter omdat ze verschillende andere 
structuren kruisen en zo kunnen interageren. Zo vormen ze de contactpunten met diverse stedelijke 
polariteiten en bestemmingen. Daarnaast interageren ze ook met diverse waternetwerken op 
het terrein (al dan niet verdwenen kleiputten, beken, overstromingsgebieden, …) en kunnen 
ze dus een rol spelen in het duurzaam waterbeheer. Tenslotte kunnen deze ruggengraten ook 
een complementaire structuur vormen in het netwerk voor traag verkeer (interactie met fiets- en 
wandelroutes). 

 kleiputtenroute 
 historische ruggengraat 
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STEDELIJK EN LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK

DRIE CONTINUÏTEITEN: BASIS VAN HET RAAMWERK

Vanuit de ruimtelijke en historische analyse definiëren we een duidelijk 
hiërarchisch stedelijk en landschappelijk raamwerk dat enerzijds als kapstok 
kan functioneren voor de ontwikkeling en anderzijds een ruimtelijke continuïteit 
genereert over de bestaande fragmenten heen. Het raamwerk integreert de 
verschillende bestaande stedelijke en landschappelijke linten en bouwt verder op 
de historische, maar ondergewaardeerde continuïteiten. 

Drie lineaire structuren bieden kansen om continuïteit te creëren in oost-west 
richting. Ze verlopen dwars over de bovenlokale infrastructuren die belangrijke 
breuklijnen vormen. Deze 3 hoofdlijnen vormen de basisstructuur om de 
verschillende stedelijke en landschappelijke fragmenten aan op te hangen. We 
onderscheiden hierbij in de eerste plaats de Rupel als een evidente en inherente 
drager van landschap en ontwikkeling doorheen de tijd, zowel in het verleden 
als in de toekomst. Vervolgens lezen we de historische ruggegraat van de 
Nielsestraat waarlangs Boom zich ontwikkelde in oost-west richting. We voegen 
hier een derde continuïteit aan toe, de “kleiputtenroute”. 

BEBOUWDE EN LANDSCHAPPELIJKE LINTEN 

Tussen deze drie ruggengraten in oost-west richting spannen zich verschillende 
bestaande lineaire fragmenten op in noord-zuid richting. Deze zijn zowel 
bebouwd als landschappelijk van aard en nemen uiteenlopende vormen aan. Als 
bebouwde linten herkennen we zo het gehucht van Noeveren, de Scheldeweg 
die samen met de Rupelweg een dwarse as vormt doorheen het bedrijventerrein 
van Krekelenberg en de Antwerpsestraat die uitmondt op de Heldenplaats en zich 
verderzet met de veerboot naar Willebroek. Ook de bestaande stationsbuurt die 
zich heeft ontwikkeld langsheen de Jean-Baptiste Corremansstraat vormt één 
van deze bebouwde linten.  

Als onderdeel van de open ruimte herkennen we meerdere lineaire 
landschappelijke fragmenten die zich in noord-zuid richting positioneren. 
We onderscheiden de groen- en waterstructuren langsheen de Dijleweg, de 
Industrieweg en de Scheldeweg doorheen Krekelenberg, welke hydrologisch en 
landschappelijk kunnen worden ingezet; de ondergewaardeerde landschappen 
van de Molenbeek en de parallelle beken als herinneringen aan de natuurlijke 
valleien; de groenstructuur die zich spontaan heeft ontwikkeld langsheen de 
Frateursite als een natuurlijke buffer langs de A12; de Varkensmarkt en de 
groenstructuur langsheen de Pachterslei, …

Binnen dit ruimtelijk raamwerk, opgebouwd uit stedelijke en landschappelijke 
linten en 3 ruggengraten in oost-west richting, introduceren we 3 nieuwe lineaire 
figuren: 1 langs westzijde van de sporen, 1 langs oostzijde en tenslotte een derde 
aan de Frateursite. Deze 3 duidelijk afgebakende platformen positioneren zich 
strategisch langsheen de bovenlokale infrastructuren. Eerder dan ze de rug toe te 
keren, benaderen we de randen van deze infrastructuren, die vandaag beschouwd 
worden als onderbenutte restruimtes, als ons belangrijkste projectgebied. De 
voorgestelde platformen vervolledigen het hiërarchisch raamwerk en verbinden 
de vandaag doodlopende stationsbuurt met de Rupel en de historische weg 
enerzijds, met de historische weg en de kleiputtenroute anderzijds. 

DRIE PLATFORMEN STRUCTUREREN DE STATIONSBUURT
ONDERLIGGEND LANDSCHAP 
VAN DE KLEIPUTTEN

3 RUGGENGRATEN

LANDSCHAPPELIJKE LINTEN

BEBOUWDE LINTEN

3 PLATFORMEN
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MOBILITEITSKADE

LOGISTIEKE KADE

1

2

3

4

5

lineaire groenstructuur langs de industrieweg

bebouwde lint van de Jan-Baptist Corremansstraat

‘spontane’ lineaire groenbuffer langs de A12

lineair landschap van de Molenbeek
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1   Noeveren
2   Scheldeweg / Rupelweg
3   Diepestraat / Lange Lei 
4   Jan-Baptiste Corremansstraat
5   Antwerpse straat

1   ‘Noeverenpark’
2   groenstructuren Krekelenberg
3   Lange Lei 
4   Frateur
5   Pachterslei / Varkensmarkt

A   de Rupel
B   de historische ruggengraat
C   de Kleiputtenroute
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VERVOLLEDIGEN VAN DE BUSLOB

BOVENLOKAAL INTERMODAAL KNOOPPUNT

INSPELEN OP DE VERLENGING VAN DE N171A

VALORISEREN VAN FRATEUR MET FIETSOSTRADE  

Om de programmatorische en ruimtelijke betekenis van de drie platformen ten volle 
te begrijpen, is het belangrijk eerst de voorgestelde ontsluiting van de stationsbuurt te 
duiden op bovenlokaal niveau. Ieder van de drie voorgestelde platformen is immers 
gekoppeld aan bepaalde vervoersmodi en samen maken ze van de stationsomgeving 
van Boom een (boven-)lokaal intermodaal knooppunt. 

Grote investeringen werden al gemaakt voor het optimaal ontsluiten van het 
bedrijventerrein Krekelenberg via het noorden. Er liggen bovendien plannen op tafel om 
de zogenaamde ‘banaan’, vandaag gerealiseerd tot aan de A12, te verlengen richting 
de E19. Deze ontsluiting via het noorden krijgt hierdoor een bovenlokale betekenis 
en we willen hier voor de herontwikkeling van de stationsomgeving slim op inspelen. 
Deze keuze onderschrijft en versterkt ook het intergemeentelijk mobiliteitsplan om via 
een beperkt aantal voorkeursaansluitingen de A12 als centrale en bovenlokale as te 
benutten. De ontsluiting voor bovenlokaal auto- en vrachtverkeer en langdurig parkeren 
zien we daarom eerder aan de westzijde van de sporen georganiseerd. Hierdoor 
kunnen we enerzijds de woonbuurt en het centrum van Boom zoveel mogelijk ontlasten 
van doorgaand verkeer richting station, anderzijds kunnen we de parkeerinfrastructuur 
aan de oostzijde beperken tot kortparkeren en een Kiss-&-Ride.  

Aan de oostzijde van de sporen creëren we ruimte voor de duurzame vervoersmodi: de 
bus, de fiets en de trein. Om de doorstroming voor bussen ter hoogte van het station te 
verbeteren en het effect van een eindstation te vermijden, stellen we voor de bestaande 
“bus-lob” die het centrum van Boom omringt te gaan vervolledigen. We voorzien daarom 
een doorsteek ter hoogte van het station naar het noorden, langsheen de Molenbeek, 
welke aansluit bij de bestaande wegenis ter hoogte van de spaghettiknoop. Hierdoor 
kan het busstation worden ontsloten zowel via het noorden als via het zuiden en kan 
het aantal bussen dat langs het station passeert worden opgedreven zonder te moeten 
inboeten in reistijd. Hierdoor kunnen we bovendien het busstation efficiënt en compact 
organiseren in noord-zuid richting, gebundeld langsheen de sporen. Dit minimaliseert 
de afstand voor het overstappen tussen trein en bus. 

Een fietsostrade is in de eerste plaats een snelle bovenlokale fietsverbinding met 
een minimaal aantal hindernissen. Daarnaast willen we een aangename fietservaring 
garanderen, met een maximaal comfort en ingebed in een groene context waar 
mogelijk. Ter hoogte van de stationsomgeving van Boom vormt de Frateursite een 
bestaande continue groene buffer langsheen de A12, waar we bovendien weinig 
vastgoedontwikkelingskansen zien. De zwaar verontreinigde ondergrond, met ‘slechts’ 
een vernieuwing van 50cm van de leeflaag, maakt het bouwtechnisch uiterst complex 
en duur om hier te bouwen. De positie van deze site als een “tweede rij” achter een 
woongebied hypothekeert daarenboven de commerciële grondwaarde. Tenslotte valt 
deze zone zo goed als volledig binnen de 30m bouwvrije zone van de A12 volgens de 
wet van 1956 en het BVR van 25 januari 2019.  
We zetten daarom het geplande project voor de verlenging van de fietsostrade F13 in 
om opnieuw betekenis te geven aan Frateur. De Statiestraat vormt hierbij een evidente 
en directe verbinding tussen het station en deze fietsostrade. Bovendien kan de F13 
hierdoor op eenvoudige wijze worden doorgetrokken tot aan de Rupel en hierdoor 
gelijkvloers aansluiten op de F17. Vanaf de Frateursite stellen we ook een passerelle 
voor die de sleuf van de A12 oversteekt en de fietsostrade verbindt met de bestaande 
fietspaden langsheen de N177 die de Rupel oversteken. Hierdoor kan een vlotte 
verbinding worden gerealiseerd tussen de stationsomgeving en het centrum van Boom 
enerzijds, tussen de fietsostrades F13, F19, F28, F23 en F17 anderzijds. 

 auto- en vrachtverkeer 
 busnetwerk
 fietsostrade netwerk

F13

F19 F28 F23

F17

N171A
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1 2 3

A B C

3 PLATFORMEN BRENGEN STRUCTUUR EN CONTINUIÏTEIT

Drie lineaire platformen vervolledigen de bestaande gelaagde opbouw van de stationsbuurt 
van Boom. Het infrastructuurlandschap van de A12, de bestaande groene corridor van 
de Frateursite, de woonstrip van de Jean-Baptiste Corremansstraat, het landschap van 
de Molenbeek, het landschap van sporen en treinen en het kleiputtenlandschap langs 
de Lange Lei vormen parallelle lagen waaruit de stationsbuurt van Boom vandaag is 
opgebouwd. Dit systeem van lagen of stroken wordt vervolledigd door het inschuiven van 
drie bijkomende duidelijk gearticuleerde strips.  
We onderscheiden aan de westzijde, op de huidige goederenkoer, de logistieke kade. 
Gezien de nabijheid van het regionale bedrijventerrein en de onderbenutte doch aanzienlijke 
oppervlakte van deze koer, zien we hier kansen voor een belangrijke vastgoedontwikkeling 
op schaal van Krekelenberg en in nabijheid van het station van Boom. We combineren in 
één architecturaal geheel overslag tussen trein- en vrachtwagenverkeer met productieve- 
en distributieve (KMO-)ruimtes en bijkomende kantoorontwikkeling bovenop. 

Door de vastgoedontwikkelingen te bundelen aan de westzijde van de sporen, kunnen 
we het landschappelijke karakter aan de oostzijde van de spoorinfrastructuur gaan 
vrijwaren en versterken. We kiezen er dus bewust voor om de densiteit op te drijven aan 
de meest economisch interessante zijde en anderzijds de stationsbuurt te erkennen en te 
versterken als een lokale en aangename woonbuurt. Langs het voorgestelde stationspark 
functioneert de mobiliteitskade enerzijds als trein- en busstation, anderzijds rijgt het 
verschillende publieke ruimtes van noord naar zuid aan elkaar.   
Tenslotte geven we de blackfield Frateur opnieuw betekenis door de fietsostrade door 
deze huidige reststrook te laten lopen. De bestaande gebouwen en het betonnen dek 
tussenin vormen het derde platform, een rustpunt langsheen de fietsostrade. Langsheen 
deze fietskade herwaarderen we de groene corridor die enerzijds een landschappelijk 
kader vormt voor de fietsroute, anderzijds een groene buffer tussen de woningen en de 
A12. 

1 de logistieke kade
2 de mobiliteitskade
3 de fietskade

A spoorinfrastructuur
B A12 snelweg
C N177 

SLEUF A12

JAN-BAPTIST CORREMANSSTRAAT

MOLENBEEK

SPOORLANDSCHAP

KLEIPUT LANGS LANGE LEI

DE LOGISTIEKE KADE

DE MOBILITEITSKADE

DE FIETSKADE

KREKELENBERG

CENTRUM
kleiputtenroute 
dwarse verbindingen

KLEIPUTTENROUTE
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DE LOGISTIEKE KADE

Gezien de hoofdzakelijk grootschalige tertiaire context zien 
we op de goederenkoer mogelijkheden voor een belangrijke 
stedelijke ontwikkeling met de nodige densiteit. Als een 
etalage voor het bedrijventerrein vanaf het station, maar 
zonder de kansen voor overslag van goederen teniet te doen. 
De voorgestelde ontwikkeling werkt de ongedefinieerde rand 
van het bedrijventerrein af en versterkt de richting van het 
sporenlandschap. Het vormt ook de aanzet tot het opwaarderen 
van de publieke ruimte van de Lange Lei. Het platform vormt een 
minerale kade met aan één zijde de sporen, aan de andere zijde 
een waterrijke depressie, een oude kleiput. 
Op deze vandaag onderbenutte strook van 28 meter breed en 
350 meter lang stellen we een gemengd gebouw voor met een 
productieve sokkel. In deze sokkel wordt zowel de overslag 
van goederen tussen spoor en vrachtwagen georganiseerd als 
dubbelzijdige KMO-units gesitueerd aan de straat die zowel 
productieve activiteiten als opslag of distributieactiviteiten 

kunnen opvangen. Het treinspoor 7 rijdt de open sokkel binnen. De 
overslagzone wordt georganiseerd in de eerste 10 meter ten opzichte 
van dit treinspoor, waardoor de private ontwikkeling zelf de 10 meter 
afstand respecteert ten opzichte van de spoorlijn. De dubbelzijdige units 
zijn modulair georganiseerd volgens een vermarktbare oppervlakte 
en kunnen worden opgesplitst of gegroepeerd in verschillende 
grootteordes. Boven op deze units past een lineaire parkeerruimte 
(207 plaatsen), welke enerzijds kan ingezet worden voor het privaat 
programma, anderzijds als P+R voor het station. Bovenop deze 
productieve sokkel voorzien we een private kantoorontwikkeling die een 
stedelijk front en façade vormt. Halverwege de sokkel voorzien we op 
langere termijn een nieuwe tunnel voor voetgangers en fietsers onder de 
sporen die de Kleiputtenroute vervolledigt en beide zijden van het spoor 
met elkaar verbindt. We voorzien op het gelijkvloers ondersteunende 
complementaire functies zoals horeca, co-working met ruimte voor start-
ups en gedeelde vergaderfaciliteiten die de omliggende open ruimte 
animeren en programmatorisch de relatie aangaan met de woonwijk. 

KREKELENBERG CENTRUM BOOM

1
2

3

4

6 5

1 Overslag trein-vrachtwagen
2 Dubbelzijdige KMO-units
3 Gedeelde faciliteiten
4 Parking
5 Gedeelde daktuin
6 Private kantoorontwikkeling

KADE LANGS DE LANGE LEI

DUBBELZIJDIGE KMO-UNITS + 
COMPLEMENTAIR PROGRAMMA

PARKING 

GEDEELDE DAKTUIN

PRIVATE KANTOORONTWIKKELING
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DE MOBILITEITSKADE

De mobiliteitskade vormt een doorlopend platform 
dat deels de ruimte inneemt van het huidige perron 
1, van het opgebroken spoor 1 en van de bestaande 
stationsgebouwen. Het vormt een doorlopende 
verharde publieke ruimte die de verschillende 
landschappelijke open ruimte sequenties langsheen 
het perron aan elkaar rijgt en de rand met het spoor 
afwerkt. Deze kade genereert ruimtelijke samenhang 
en verbindt het stationspark langs de Molenbeek 
met de bestaande boomstructuren en volkstuintjes 
langs de Statiestraat, maar ook de verschillende 
onderdoorgangen van de sporen (de bestaande 
fietstunnel ten zuiden van het station, de bestaande 
tunnel onder de sporen en de nieuwe tunnel in het 
noorden ter hoogte van de kleiputtenroute). 

Op dit uitgedikt platform bevinden zich ter hoogte 
van het station onder één grote luifel de nodige 
faciliteiten: een reizigerscafé, een wachtruimte, 
het nodige sanitair en een fietsenstalling van 240 
plaatsen. Het reizigerscafé animeert de zuidelijke kop 
van de luifel, gebruikt het platform als terras en maakt 
programmatorisch de overgang naar de woonbuurt. 
De noordelijke kop integreert de fietsenstalling en 
ontvangt de fietsers vanuit het noorden. Het platform 
wordt gedeeld tussen de trein- en busreizigers. Op 
westelijke zijde doet het dienst als perron voor spoor 
2, op oostelijke zijde vormt het platform het busperron 
voor de bussen uit het noorden. Het gedeelde trein-
bus platform biedt via de bestaande tunnel toegang 
tot het tweede bestaande perron voor sporen 3 en 
4. Het lijkt ons opportuun de bestaande tunnel te 
verlengen, zodat de perrons ook vanuit het westen 
bereikbaar zijn en beide zijden van de sporen beter 
aan elkaar worden verbonden. 

De dubbele busbedding loopt langs dit platform en 
gaat verder door naar het noorden. Een losstaand 
perron met luifel positioneert zich in het park en 
begrenst het busstation op oostzijde. De Molenbeek 
vormt de ruggengraat van het park en krijgt de 
nodige ademruimte voor landschappelijke aanleg 
en waterbuffering. Door deze landschappelijke 
kwaliteiten ten volle uit te spelen komt het station 
in een buurtpark te liggen en wordt de confrontatie 
tussen de woonbuurt en de spoorinfrastructuur 
verzacht. 

Tenslotte verlengen we, via de bestaande fietstunnel, 
het mobiliteitsplatform van de sporen tot aan de 
Rupel, zodat hier een halte kan worden gerealiseerd 
voor de waterbus. De bestaande spoorwegbrug over 
de Rupel kent immers een beperkte vrije hoogte 
waardoor deze niet verder kan richting centrum. Dit 
vormt tegelijk een kans om langsheen de sporen 
een groen-blauwe bufferzone aan te leggen voor 
dit waterrijke industriegebied. In die zin vormt de 
mobiliteitskade een intermodaal platform tussen 
boot, trein, bus en fiets. 

KREKELENBERG CENTRUM BOOM

1 het stationspark
2 de Molenbeek
3 de stationsluifel
4 bestaand perron spoor 2 & 3
5 busluifel
6 de bestaande tunnel verlengd

7 Kortparkeren + K&R
8 Bestaande volkstuintjes met buurthuis
9 Buurthuis in oud stationsgebouw
10 Reizigerscafé
11 Reizigerssanitair
12 Fietsenstalling (240 pp.)
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DE FIETSKADE

De fietskade vormt het derde platform en herdenkt 
de Frateursite. De verlenging van de fietsostrade F13 
vermijdt hierdoor de moeilijk oversteek van de A12 ter 
hoogte van de spaghettiknoop en het tracé laat ook 
toe de fietsverbinding door te trekken tot aan de Rupel. 
Hierdoor kan de fietsostrade F13 direct aansluiten op 
de F17 richting Terhagen.  

De Statiestraat alsook het mobiliteitsplatform 
verzekeren de directe toegang tot aan het station 
vanaf deze bovenlokale fietsroute. Om rechtsreeks 
te kunnen aansluiten op de dubbele fietspaden 
langs de N177 voorzien we een passerelle over 
de sleuf van de A12 voor fietsers en voetgangers. 
Deze verbinding, los van de spaghettiknoop, maakt 
enerzijds de fietsostrade F13 rechtsreeks bereikbaar 
vanuit het centrum van Boom en verbetert anderzijds 
de toegankelijkheid tussen het centrum en het station. 
Bovendien draagt deze verbinding bij tot het opbouwen 
van de Kleiputtenroute op grote schaal. Op lokaal 
niveau vormt deze landschappelijke lineaire ruimte 
een aangename groene fietsomgeving opgebouwd 
uit verschillende sequenties. Geluidswerende 
maatregelen kunnen hierbij op een landschappelijke 
manier worden geïntegreerd binnen het voorgestelde 
profiel en het effect van groenbuffer tussen de A12 en 
de woningen versterken. 

De bestaande loodsen vormen een bestemming of 
rustpunt langsheen dit fiets- en wandelparcours, 
waar we een socio-maatschappelijke invulling zien in 
relatie met de buurt of met de fietsostrade. We denken 
hierbij aan een fietsenherstelplaats gecombineerd 
met een fietscafé (in samenwerking met naburige 
maatwerkbedrijf Vlotter?), maakateliers of indoor 
sportactiviteiten voor de buurt (zoals een klimmuur, 
escape-room, speleo-box etc).Door het dak van de 
halfverzonken kelderverdieping tussen beide loodsen 
af te breken, ontstaat een interessante ommuurde 
verlaagde kuip die kan worden ontworpen als een 
dynamische spel- en sportruimte voor de buurt, in 
relatie met de twee buurtfuncties aan beide zijden.  De 
verhoogde fietsroute geniet van interessante zichten 
op de specifieke publieke ruimte. 

KREKELENBERG CENTRUM BOOM

1 sleuf A12
2 Passerelle over A12
3 Groenbuffer
4 Fietsostrade
5 Socio-maatschappelijke functies in oude loodsen
6 Ludieke sport- en spelruimte
7 Tuinen private woningen Jan-Baptiste Corremansstraat
8 Integratie van geluidscherm op keermuur A12

STATION

RUPEL

F13

CENTRUM

8
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GELAAGDE PUBLIEKE RUIMTE ARMATUUR

De 3 voorgestelde platformen creëren ruimtelijke 
continuïteit op schaal van de stationsbuurt en 
verbeteren de ruimtelijke inpassing van de 
bovenlokale infrastructuren op schaal van de buurt. 
Ze zijn ook dragers van de dwarse continuïteiten, 
die van één platform naar het andere lopen. In die 
zin vormen ze stapstenen tussen de stationsbuurt 
en Krekelenberg enerzijds, tussen de stationsbuurt 
en het centrum van Boom anderzijds. Elk platform 
kent door de verschillende context en ontsluiting een 
andere programmatorische invulling, landschappelijke 
en architecturale vorm en krijgt een andere betekenis 
binnen het ruimere mobiliteitsnetwerk.

LOGISTIEKE KADE FIETSKADEMOBILITEITSKADE

SPOREN JAN BAPTIST CORREMANSSTRAAT A12

KREKELENBERG CENTRUM BOOM

KREKELENBERG CENTRUM BOOM

Michel Desvigne - île Séguin Laurance Rockefeller Preserve Bruel Delmar -  Bottiµre Chênaie Bruel Delmar - Saint-Jacques Parc Ecologique BCA Landscape KAWS

Thomas Phifer and Partners  - Brochstein Pavilion Baukunst + Bruther - Artefactory Lab Saclay - CAB architectes Grindbakken te Gent - RotorThomas Phifer and Partners  - Brochstein Pavilion 
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DE STATIONSOMGEVING ALS STEDELIJK ONTHAAL

De drie platformen – de logistieke kade, de mobiliteitskade en de fietskade - vormen samen een 
armatuur van publieke ruimte. Ze vormen deelprojecten op zich en creëren samen het kader 
waarbinnen andere deelprojecten kunnen worden ingepast. Dit ruimtelijk raamwerk verzekert op 
die manier een coherentie op schaal van de buurt, maar verankert tevens de stationsbuurt in zijn 
nabije omgeving en met de grotere schaal. Tegelijk biedt dit raamwerk de nodige flexibiliteit naar 
invulling toe, zodat toekomstige opportuniteiten kunnen worden geabsorbeerd en veranderende 
randvoorwaarden in rekening kunnen worden gebracht.   

1 de logistieke kade
2 de mobiliteitskade
3	 de	fietskade

A spoorinfrastructuur
B A12 snelweg
C N177 

1

2

3

A

B

C

een nieuwe passerelle over de A12 
verbindt het station met het centrum

een nieuwe stedelijk 
onthaal voor Boom!  

gemengde vastgoedontwikkeling
op een productieve sokkel

herontwikkeling van 
de glasfabriek

een park voor de buurt 
langs de Molenbeek

de kleiputtenroute 
verbindt Krekelenberg

watergebonden bedrijvigheid
stimuleren

groenbuffer tot aan de waterbus 
versterkt de relatie met de Rupel

de Frateursite heractiveren met 
socio-maatschappelijke functies

opwaarderen van 
de kleiput Lange Lei

de	fietsostrade	verlengen	
tot aan de Rupel

de verbinding met de 
Rupel bestendigen

buurthuis brengt de 
bewoners samen

kleine woonontwikkelingen 
verbeteren de beeldkwaliteit

vebinden van beide zijden 
van het station
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DRIJFVEER VAN VERMENGING EN INTERACTIE

BOVENLOKALE BEDRIJVIGHEID WONEN TUSSEN TWEE PARKEN HERACTIVEREN VAN BROWNFIELD FRATEUR

EEN STATION OP SCHAAL VAN BOOM GROENRUIMTE VOOR DE BUURT RELATIE MET DE RUPEL VERSTERKEN

De betekenis van de 3 platformen op verschillende schaalniveaus is vooral leesbaar door de 
verschillende sequenties en atmosferen die met elkaar worden verbonden. Zo verenigen we met 
deze open ruimte figuur een bovenlokale vastgoedontwikkeling met regionale bedrijvigheid, met een 
gemeentelijk stationspark voor de bewoners van Boom, met volkstuintjes voor de buurtbewoners, 
met een fietsenherstelplaats langs de fietsostrade, … Het is deze programmatorische vermenging, 
de opwaardering van de publieke ruimte in een samenhangend raamwerk en het efficiënt 
organiseren van de intermodaliteit wat de stationsomgeving zal opwaarderen tot een sterk en 
specifiek stedelijk onthaal voor de gemeente Boom. 
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STAPSGEWIJS CONCRETISEREN VAN DE KLEIPUTTENROUTE

Het concept van de kleiputtenroute werd vanuit de territoriale strategie gedefinieerd als 
een landschappelijke verbinding tussen de kleiputten van de Walenhoek op westzijde en 
de Schorre op oostzijde. Deze dwarse verbinding vormt ter hoogte van het station een 
concrete verbinding tussen het centrum van Boom, het station en het bedrijventerrein 
van Krekelenberg. Dit parcours kan stapsgewijs worden uitgewerkt door het realiseren 
van de 3 voorgestelde platformen. Het tracé is in die zin opgebouwd uit verschillende 
sequenties die elk op zich een afgewerkt deelproject vormen. Hierdoor kan de realisatie 
van de Kleiputtenroute in opeenvolgende fases worden vervolledigd en de financiering 
worden verspreid doorheen de tijd en tussen de verschillende partners (private partners, 
gemeente, provincie, NMBS/infrabel, AWV).
We herkennen hierbij volgende deelzones: de doorsteek tussen het privaat bedrijventerrein 
van Renault en het bedrijventerrein van Belgo Care (1), de nieuwe tunnel onder de sporen 
ter hoogte van het logistiek platform (2), de doorsteek doorheen de woonbuurt over 
braakliggende private percelen (3), de passerelle over de A12 tot aan de N177 (4). De 
passerelle over de A12 kruist de snelweg wanneer deze al is ingegraven en kan hierdoor 
op gelijke hoogte blijven en eventueel de keermuren van de A12-sleuf mee gebruiken als 
steunpunten. 
Ieder van bovenstaande segmenten vormt een meerwaarde op zich voor de ontsluiting van 
de stationsbuurt. Ieder deeltracé vormt een belangrijke verbinding: tussen Krekelenberg 
en het station, of tussen beide zijden van Boom langs de A12, of tussen beide zijden van 
de stationsbuurt, of tussen de fietsostrade op de Frateursite en het stationspark. 

1
2

3

A

B
C

1 2 3 4
verbinding door private terreinen tunnel onder sporen passage door woonwijk passerelle A12

1

2

3

4

1 de logistieke kade
2 de mobiliteitskade
3 de fietskade

A spoorinfrastructuur
B A12 snelweg
C N177 

KLEIPUTTENROUTE

VERBINDING 
KREKELENBERG - CENTRUM BOOM

DEELPROJECTEN

KREKELENBERG CENTRUM BOOM
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4. Stapsgewijs realiseren van de Kleiputtenroute

Voor sommige deelprojecten zullen de investeringsbudgetten tussen 
betrokken partijen duidelijk afgelijnd en toegekend moeten worden, ook 
binnen een coherent kwaliteitscharter. Dit zal voornamelijk gelden voor de 
infrastructuurgerelateerde projecten, die hoofdzakelijk vervat zitten in de 
voorgestelde oost-west verbinding.

Indicatief volgt de raming van een aantal structurele elementen (exclusief 
erelonen, bouwheerschap en desgevallend BTW):
Fietsbrug over A12: ca. €1 mio
Nieuwe tunnel onder de sporen: ca. €600.000
Verlenging van de bestaande tunnel onder de sporen: ca. €400.000
Andere infrastructuurwerken (oa.ponton en toegang tot waterbus, plein 
aanleg statiestraat, missing links: ca €800.000

5. Andere investeringen

Specifieke projectonderdelen zullen zich tonen als een deelproject waarbij 
(een deel van) de voorinvestering door de actoren gebeurt, waarbij deze 
projectonderdelen verhuurd of beschikbaar gesteld kunnen worden aan 
derden als horeca of commerciële functies, voorzieningen, … 

Of net andersom, waarbij de investeringen gebeuren door een private partij 
en functies beschikbaar worden gesteld aan de (semi) publieke actoren 
binnen het gebied, bijvoorbeeld parkings, publieke voorzieningen, …  
Zakelijke rechten en PPS’en kunnen hier aan de orde zijn.  We denken hierbij 
bijvoorbeeld aan de complementaire functies en de parking in het logistieke 
platform. 

KADES ALS DEELPROJECTEN EN FINANCIERINGSMODELLEN

De gemeente Boom staat samen met haar partners voor een grote uitdaging in de stationsomgeving. Deze 
omwenteling zal gepaard gaan met belangrijke investeringen. De financierbaarheid van het project zal dan 
ook een belangrijk aandachtspunt zijn. 
We willen inzage geven in onze visie voor het gebied en op de hoofdlijnen van de ingrepen. Het verder 
verfijnen zal een traject zijn, gebaseerd op onderling overleg en respect voor de randvoorwaarden. Finaal zal 
het masterplan vermoedelijk afwijken van de veronderstellingen die gemaakt zijn, maar gedragen zijn door de 
sterke figuren waaraan de herontwikkeling opgehangen wordt.
Ook de raming van de investeringen, de toekenning ervan aan partners en het zoeken naar 
financieringsmechanismen zullen moeten rijpen en evolueren in het traject samen met de uitgangspunten. 
We werken daarom met een methode van ‘tekenen en rekenen’ en verfijning van de gegevens per fase.
Het uiteindelijke financieel plan zal finaal inzage moeten geven in de globale raming van het masterplan, 
maar ook in de deelprojecten en de verwachtingen van en tegenover de verschillende actoren. Zowel het 
masterplan, alsook de individuele deelprojecten dienen een sluitend verhaal te zijn. Binnen deze algemene 
insteek willen we de nadrukken leggen op volgende methodologische principes.

Het financieel plan wordt opgevat als een dynamische tool dat ingezet zal worden om tot communicatie 
en afspraken te komen tussen partners en actoren. We willen hierbij het voorgestelde concept-masterplan 
inzetten als een eerste drager van het debat tijdens de verkennende fase (fase 1). De link tussen masterplan 
en ontwerpproces wordt doorheen het ganse traject behouden en punctueel bijgewerkt. 

We stellen binnen ons plan van aanpak een financiële terugkoppeling voor per fase, waardoor de opdrachtgever 
zich stelselmatig kan vergewissen van de kwaliteit, het draagvlak en de financiële haalbaarheid van de 
ontwerpvoorstellen. Iedere fase gaat daarom gepaard met een thematische workshop waarbij de financiële 
haalbaarheid van de ontwerpvoorstellen wordt nagegaan samen met onze expert in vastgoed en financiële 
haalbaarheid Orientes. 

De financiële inventarisatie van het project zal parallel lopen met de fasering van het ontwerpproces:
• In de offertefase hebben wij al een eerste gooi gedaan naar de budgettering van de investeringen. In 

deze fase zien wij ze eerder als een communicatiemiddel om budgetten bespreekbaar te maken dan een 
uitgewerkte gedetailleerde raming. 

• Tijdens de verkennende fase zullen wij een eerste keer hierover met de opdrachtgevers in overleg 
gaan om de voorliggende raming te verfijnen, beschikbare budgetten te inventariseren en eventuele 
randvoorwaarden te definiëren. Ook zullen we dan al de mogelijkheid tot samenwerkingsvormen en PPS 
aftoetsen.

• In fase 2, waarbij de alternatieven onderzocht worden, zullen we in het licht van bovenstaande een 
kader opmaken dat meegenomen kan worden in de globale afweging tussen de verschillende scenario’s 
(maximaal 3).

• Bij de uitwerking van het voorkeurscenario zal vanzelfsprekend het financieel plan gefinaliseerd en 
verfijnd worden. In deze fase zal de aandacht verlegd worden naar de specifieke deelprojecten en de rol 
van de verschillende partners bij de realisatie en financiering ervan.

Door het financieel model op te splitsen in deelprojecten met elk een eigen financieringsmodel zullen de 
inzichten concreet en toepasbaar zijn. Hierbij kunnen de voorgestelde platformen een leidraad vormen, elk 
met een eigen financieringsmodel. 

Een aantal financieringstypes zullen hierbij toepasselijk zijn op specifieke deelgebieden:

• Zelfbedruipendheid voor sommige specifieke ontwikkelingen
• Afgebakende investeringen door de publieke partners  
• Vermarkten van gronden als (gedeeltelijke) financiering
• Verhuren van projectonderdelen

EEN CONTINU PROCES VAN TEKENEN EN REKENEN 

DENKEN IN DEELPROJECTEN MET EIGEN FINANCIERINGSMODELLEN

HET MASTERPLAN INZETTEN ALS DRAGER VAN OVERLEG

Binnen deze offertefase werd al een eerste doorrekening gemaakt met als 
voornaamste doel zicht te krijgen op de grootteorde van de investeringen en eventuele 
grondopbrengsten. Hierbij wordt, parallel aan de ontwerpoefening, gefocust op de 3 
platformen en enkele kunstwerken. De doorrekening is gebaseerd op m² prijzen gezien 
het stadium van het project, maar ook om de budgetten concreet en bespreekbaar te 
maken. U kan deze oefening terugvinden in de aangeleverde tabel “projectparameters”. 
Hieronder beschrijven we de onderliggende financieringsmechanismes. 

SPECIFIEKE ONTWERPGERELATEERDE FINANCIERINGSMECHANISMEN

1. Het logistiek- en het mobiliteitsplatform als communicerende vaten

Het bouwprogramma op het logistiek platform zou in de vorm van een PPS samen met 
een private partner gerealiseerd kunnen worden. De gerealiseerde meerwaarde op de 
gronden kan dan benut worden om bij te dragen aan de financiering van de omliggende 
infrastructuur en in het bijzonder voor het mobiliteitsplatform. Beide platformen, het 
logistieke platform en het mobiliteitsplatform, bevinden zich op terreinen in eigendom 
en beheer van NMBS/Infrabel. Deze relatief eenvoudige eigendomsstructuur kan een 
mogelijke financiële wisselwerking tussen beide zijden van het spoor bevorderen. 
Bijkomende middelen zullen echter nodig zijn om beide platformen te realiseren. In 
eerste instantie kijken we hiervoor naar de betrokken mobiliteitsactoren zelf (De lijn, 
NMBS). 

De gezamenlijke (semi-) publieke investeringen voor beide platformen worden in deze 
fase ingeschat op ca. €5,5 mio, (exclusief erelonen, bouwheerschap en desgevallend 
BTW). De grondinkomsten voor het logistieke platform worden ingeschat als een vork 
tussen €4 mio en €7 mio, afhankelijk van het te realiseren en vermarktbaar programma.

2.	 Strategisch	inzetten	van	de	geplande	investering	van	de	fietsostrade

De site Frateur biedt binnen onze visie geen rechtstreekse ontwikkelingskansen 
gezien de ligging van de site in de “tweede rij” ten opzichte van de woonomgeving, de 
bestaande verontreiniging en de wettelijk 30m-afstand naar de A12. De investering van 
de verlenging van de fietsostrade is gepland door de provincie Antwerpen. De voorziene 
middelen kunnen efficiënt worden ingezet om de infrastructuur van de fietsostrade te 
financieren en simultaan de Frateursite te heractiveren.
We rekenen hierbij op middelen van de gemeente om de bestaande gebouwen te 
renoveren voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Afhankelijk van de finale 
invulling kunnen hier beperkte huurinkomsten tegenover staan.

De infrastructurele investeringen op de site, inclusief publieke ruimte en fietsostrade, 
worden momenteel geraamd op ca. €1.5 mio. De ingrepen in de gebouwen wordt 
een budget van €650.000 vooropgesteld. Beide werden berekend exclusief erelonen, 
bouwheerschap en desgevallend BTW.

3.	 Zelfbedruipendheid	van	specifieke	deelprojecten

Voor sommige deelprojecten, bijvoorbeeld de site van de voormalige glasfabriek, de 
watergebonden bedrijvigheid aan de Rupel en eventueel kleinere verdichtingsprojecten 
binnen het projectgebied, zal ernaar gestreefd worden naar zelfbedruipendheid, 
waarbij, al dan niet in het kader van een PPS, de kwalitatieve inrichting en publieke 
(groen)voorzieningen gefinancierd wordt vanuit grondopbrengsten van bouwprojecten 
of (semi) publieke functies binnen een duidelijk afgelijnd kwaliteitsvol kader. 

LOGISTIEKE KADE MOBILITEITSKADE FIETSKADE
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KADES ALS DRAGERS VAN DEBAT

Het masterplan voor de stationsomgeving is zonder twijfel een veelzijdige en gelaagde 
opgave. Het is dan ook noodzakelijk om over schalen en tijdsperspectieven heen te werken 
en om een iteratieve benadering gedurende het volledige proces te bewaren. Door een 
continu in- en uitzoomen wordt het masterplan in de grotere context geplaatst, maar tegelijk 
ook uitgewerkt tot op een niveau dat toelaat om de haalbaarheid naar uitvoering te evalueren. 
Ontwerpend onderzoek is voor ons team de sleutel om tot een gedragen visie te komen. 
Het ontwerp wordt hierbij ingezet als drager van debat. Zo kan er voldoende aandacht en 
tijd gaan naar het uitzetten van alternatieven voor de verschillende onderdelen van het 
masterplan. 
Tenslotte willen we ook inzetten op duidelijke vervolgstappen, met zowel aandacht voor 
quick-wins, pilootprojecten als transformaties op lange termijn. Het masterplan wordt zo een 
project van projecten en wordt dan ook geïnterpreteerd als een vaste structuur (principes, 
thematieken), een visieschets en flexibele deelprojecten die hierbinnen als aparte schakels 
kunnen gerealiseerd worden binnen hun eigen randvoorwaarden. 

Bij het ontwikkelen van het masterplan is ook een gedeeld auteurschap cruciaal. Het 
ontwerpteam zal er dan ook over waken om regelmatig en op verschillende niveaus 
inspraakmomenten in te passen:

• Om evoluties in het ontwerpproces te kunnen afstemmen en goedkeuren, wordt een 
regelmatig samenkomen van de werkgroep en projectgroep voorgesteld. 

• Per fase zal wordt een stuurgroep georganiseerd.
• Daarnaast worden thematische werksessies voorgesteld, om op diverse thematieken 

(mobiliteit, financiële haalbaarheid, procesvorming, ...) dieper in te gaan. Door experten 
vanuit het team en van de kant van de opdrachtgever in dialoog te laten gaan, kunnen 
er concrete strategieën uitgezet worden.

• Verder wordt er ook ingezet op (spontaan) bilateraal overleg, naargelang de noden 
tijdens het proces.

• Tenslotte worden twee participatiemomenten met bewoners en actoren voorzien.

Om een zo efficiënt mogelijke samenwerking met de opdrachtgever te garanderen, wordt 
er uitgegaan van een werkgroep en projectgroep waarin de administratie van de provincie 
en gemeente vertegenwoordigd zijn, in hun uiteenlopende thema’s (planologie, ecologie, 
mobiliteit, erfgoed, cultuur, ...), alsook de noodzakelijke partners (AWV, OVAM, NMBS, 
Infrabel, Vlaamse Waterweg, ...). Voor de thematische werksessies wordt deze configuratie 
uitgebreid met experten waar nodig (e.g. ANB, Natuurpunt, verenigingen, ...). De exacte 
samenstelling zal samen bepaald worden aan het begin van het traject. Voor de stuurgroep 
is ook een politieke vertegenwoordiging noodzakelijk.

In de verkenningsfase worden de verschillende stakeholders en opportuniteiten/
uitdagingen gedefinieerd voor elk van de platformen. Het masterplan zal 
uitgewerkt worden met de drie kades als deelprojecten, elk met hun eigen logica, 
functionaliteit en stakeholders, maar telkens gekaderd binnen het algemene plan. 
Dit laat toe om nadien gericht in dialoog te gaan en om tijdens het proces deze 
geïdentificeerde prioriteiten mee te nemen als afwegingskader. We schetsen 
hieronder het principe van de matrix die opgesteld kan worden per kade en per 
invloedsschaal. Dit werk is geenszins volledig en zal uitgediept worden in de 
eerste fase van het masterplan.

Er wordt voorgesteld om de 12 maanden voor de studie-opdracht in te delen volgens drie projectfases. 
Elk van de fases heeft een eigen prioriteit en focus, maar voedt tegelijk het geheel van het masterplan. De 
verschillende fases laten ook toe om enkele mijlpalen binnen het project te plannen, die een tussentijdse 
evaluatie en goedkeuring garanderen. Ook de verschillende experten binnen het team worden tijdens 
de drie fases gericht en efficiënt ingezet. 

• FASE 0 - CONCEPT-MASTERPLAN: We gaan er vanuit dat het ontwerp dat uitgewerkt werd tijdens 
de wedstrijdfase als basis kan dienen om het debat aan te gaan in de volgende fases. Door dit 
meteen in te zetten, zullen er gerichte discussies en onderzoeken kunnen plaatsvinden.

• FASE 1 - VERKENNENDE FASE: In deze eerste projectfase van 2 maanden wordt een 
gedetailleerde en gelaagde lezing van de site uitgevoerd. Dit zal toelaten om de visie van het 
concept-masterplan te verfijnen. Deze visie steunt op precies veldwerk en bilateraal overleg/ 
workshops. Verder wordt een nauwgezette stakeholderanalyse uitgevoerd. Aan het einde van deze 
fase wordt een verkenningsnota ingediend waarin de visie grafisch en tekstueel verbeeld wordt. 
Daarnaast wordt ook een matrix opgesteld voor de drie kades (de deelprojecten) om de prioriteiten,  
aandachtspunten en stakeholders per kade samen te vatten. Dit zal als een instrument kunnen 
dienen doorheen de volgende fases. Er worden 2 projectgroepen en 1 stuurgroep voorzien. De 
experten binnen het team zorgen in deze fase voor gericht advies.

• FASE 2 - ALTERNATIEVENONDERZOEK: Deze fase zal 4 maanden in beslag nemen en focusen 
op ontwerpend onderzoek voor de drie kades. Door in te zoomen worden de principes uit fase 1 
geconcretiseerd. Hierbij worden de experten uit het team ingezet voor specifieke evaluaties vanuit 
de eigen expertise. Er worden 2 werkgroepen, 1 projectgroep en 1 stuurgroep voorzien om zo 
de alternatieven voor de kades te beoordelen. Het resultaat van het ontwerpend onderzoek zal 
getoond worden in een alternatievennota, waar ook duidelijk de gemaakte keuzes geargumenteerd 
worden. Ongeveer halverwege fase 2 zal een co-creatief moment ingelast worden met de bewoners 
en actoren om de eerste krijtlijnen van de deelprojecten te bespreken. 

• FASE 3 - UITWERKEN VOORKEURSALTERNATIEF: Tijdens de derde fase, die 6 maanden zal 
duren, wordt het gekozen voorkeursalternatief voor elk van de kades verder uitgewerkt. Daarnaast 
zal ook de overkoepelende strategie verscherpt en gefinaliseerd worden. Binnen deze fase 
worden eveneens de vervolgtrajecten samen met de opdrachtgever en de experten van het team 
vastgelegd. Naast een presentatie voor de GECORO en het college, worden er 2 werkgroepen, 1 
projectgroep en 1 stuurgroep voorzien. Daarnaast zal er nog een bewonersmoment plaatsvinden, 
waarbij ahv een info-markt het quasi finale ontwerp een laatste keer voorgelegd kan worden aan 
bewoners en actoren. Dit is tevens een terugkoppelmoment tov het eerste bewonersmoment, terwijl 
hierbij ook aandachtspunten voor de vervolgtrajecten besproken kunnen worden.

EEN MATRIX ALS INSTRUMENT EN AFWEGINGSKADER 
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WAT?
Commerciële functies in sokkel 
als opportuniteit voor buurt; 
fiets- en wandelverbindingen en 
doorsteken, ...

WIE?
Gemeente, private 
investeerders, ...

WAT?
Opwaarderen brownfield, socio-
maatschappelijke buurtfuncties, 
groenruimte voor de buurt, ...

WIE?
OVAM, Gemeente, AWV, 
bewoners, ...

WAT?
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verbinding tunnels spoor, 
groensequenties, ...
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