
dampoort • gent
ruimtelijke visie - Fase 1 + 2

 Stad Gent | mei 2013



COLOFON

opdrachtgever: STAD GENT

Afdeling Ruimtelijke Planning

Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
Tel.: 09 266 78 20 
Fax: 09 266 78 99 

opdrachtnemer: OMGEVING cvba + MINT nv + Zwarts en Jansma architecten

uitbreidingstraat 390

2600 berchem-antwerpen 
Tel.: 03 448 22 72 

Fax: 03 440 13 93

ontwerpteam:

Hannelore Van Dorpe: projectcoördinator Dampoort

Philippe van Wezenbeek: dienst stedenbouw en ruimtelijke planning stad Gent

Joost Aerts: dienst stedenbouw en ruimtelijke planning stad Gent

Peter Van Sevenant: mobiliteitsbedrijf stad Gent

Ilse Verschoren: dienst coördinatie stad Gent

Ellen Preckler: gebiedsgerichte werking stad Gent

Peter Swyngedauw: projectleider opdrachthouder

Luc Wallays: kwaliteitsbewaker opdrachthouder

Tom Beyaert: landschapsarchitect OMGEVING

Tristan Verleyen: architect OMGEVING

Kristof D’Hooghe: grafi sch vormgever OMGEVING

Conrad De Poortere: mobiliteitsdeskundige MINT

Ralf Kieft: ontwerp kunstwerken Z&J architecten

Leo ten Wolde: ontwerp kunstwerken Z&J architecten

Veerle Minne: economische analyse Idea Consult

dossiernummer: OMGEVING - 11001_TK_009

2 | OMGEVING - MINT - MEI 2013  - 11001-GENT DAMPOORT



INHOUD

1  AANLEIDING...............................................................................................................................................7

2  SITUERING STUDIE- EN PROJECTGEBIED .......................................................................................................9

3  STRATEGIE ..............................................................................................................................................11

4  PLAN VAN AANPAK ...................................................................................................................................13
4.1. FASE 1: BENOEMEN, AMBIËREN, CONFRONTEREN EN HERORIËNTEREN ........................................................13
4.2. FASE 2: VERBEELDEN EN CONCLUDEREN .................................................................................................13
4.3. SYNERGIE VAN HET VERKENNEND RUIMTELIJK ONDERZOEK MET DE LUCHTTOETS, DE RUWE MILIEUTOETS EN DE  
  DUURZAAMHEIDSTOETS .........................................................................................................................15
2.1. PARTICIPATIE IN HET VERKENNEND RUIMTELIJK ONDERZOEK.  ....................................................................16

I BENOEMEN ..................................................................................................................................................19

1  HISTORIEK ...............................................................................................................................................20

2  PLANNINGSCONTEXT ................................................................................................................................29
2.1. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN ............................................................................................29
2.2. PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ............................................................................................29
2.3. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT ........................................................................................................31
2.4. MOBILITEITSPLAN ..................................................................................................................................32
2.5. DUURZAAMHEIDSMETER  .......................................................................................................................32
2.6. PEGASUSPLAN (DE LIJN) ........................................................................................................................32
2.7. GEWESTPLAN GENTSE KANAALZONE ......................................................................................................33
2.8. STRATEGISCH PROGRAMMA SCHARNIER (STAD GENT 2005) .....................................................................33
2.9. STRATEGISCH STEDELIJKE PROJECTSTUDIE (STAD GENT + TECHNUM 1998-2004) ......................................33
2.10. ONTWERPEND ONDERZOEK ZWAAIKOM (STAD GENT + NERO) ...................................................................35
2.11. STUDIE BOUWBLOK PILORIJNSTRAAT (STAD GENT 2009) ..........................................................................35
2.12. MALMARSITE / BIJGAARDENPARK (STAD GENT 2004) ...............................................................................35
2.13. ONTWIKKELING OUDE DOKKEN (STAD GENT RUP 135 - OMA) .....................................................................35
2.14. DOORSTROMINGSSTUDIE R40 (AWV 2011) ..............................................................................................37
2.15. HANDELSDOKBRUG (AWV, GESTART IN 2010) ...........................................................................................37
2.16. GROENAS 1 (GROENE BANAAN, STAD GENT 2009) ...................................................................................37
2.17. TOEKOMSTVISIE AFRIKALAAN – STEC STUDIE (DIENST ECONOMIE 2008) .....................................................37
2.18. STADSVERNIEUWINGSPROJECT SINT-AMANDSBERG (2011) .......................................................................39
2.19. GROENSTRUCTUURPLAN (2011) .............................................................................................................39
2.20.  INFRABEL – PLANNEN DERDE SPOOR .....................................................................................................41
2.21. LOKAAL LUCHTSKWALITEITSPLAN 2010-2015 ........................................................................................41
2.22. STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGSKAARTEN 2010 ................................................................................41

3  BESTAANDE STEDELIJKE RUIMTE ...............................................................................................................42
3.1. MORFOLOGIE ........................................................................................................................................42
3.2. INTERFACES ..........................................................................................................................................44
3.3. LANDMARK EN ZICHTASSEN ...................................................................................................................47
3.4. WONEN ................................................................................................................................................48
3.5. HANDEL ...............................................................................................................................................51
3.6. GROENSTRUCTUUR ...............................................................................................................................53
3.7. WATER .................................................................................................................................................54
3.8. MOBILITEITSKNOOP ...............................................................................................................................57

II AMBIËREN ...................................................................................................................................................67

1  CREËREN VAN EEN NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE ..........................................................................................68
1.1. VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN SITE DAMPOORT EN OMGEVING ..................................................68
1.2. ORGANISEREN HOOGWAARDIGE INTERFACES ...........................................................................................68
1.3. INRICHTEN VAN EEN KWALITEITSVOL PUBLIEK DOMEIN  .............................................................................68

2  EEN MOBILITEITSKNOOP CONFORM HET STOP-PRINCIPE ..............................................................................70
2.1. HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN TRAPPERS ........................................................................70
2.2. CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER ................................................................................70
2.3. EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR GEMOTORISEERD VERKEER ......................................................70

OMGEVING - MINT - MEI 2013 - 11001-GENT DAMPOORT | 3



4 | OMGEVING - MINT - MEI 2013  - 11001-GENT DAMPOORT



III CONFRONTEREN .........................................................................................................................................73

1  CREËREN VAN EEN NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE ..........................................................................................74

2  EEN MOBILITEITSKNOOP CONFORM STOP ...................................................................................................77

IV HERORIËNTEREN ........................................................................................................................................81

1  CREËREN VAN EEN NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE ..........................................................................................82

2  EEN MOBILITEITSKNOOP CONFORM STOP ...................................................................................................86

V VERBEELDEN ..............................................................................................................................................91

1  TRECHTERMETHODIEK ..............................................................................................................................92
1.1. METHODIEK ..........................................................................................................................................93
1.2. HET STOP-PRINCIPE ALS UITGANGSPUNT .................................................................................................93
1.3. NETWERK VAN STAPPERS EN TRAPPERS ..................................................................................................94
1.4.  OPENBAAR VERVOER: TRAM & BUS ........................................................................................................96
1.5. OPENBAAR VERVOER: TREIN .................................................................................................................102
1.6. GEMOTORISEERD VERKEER ...................................................................................................................105
1.7. CONCLUSIES.......................................................................................................................................120

2  GENERIEKE ONTWERPCOMPONENTEN ......................................................................................................121
2.1. HERKENBAARHEID VAN DE STATIONSOMGEVING .....................................................................................123
2.2. CRËEREN VAN EEN MULTIMODAAL KNOOPPUNT BINNEN EEN AANTREKKELIJKE PUBLIEKE RUIMTE ................125
2.3. OPWAARDERING ANTWERPENPLEIN ......................................................................................................131
2.4. PARKEREN ..........................................................................................................................................133
2.5.  BEBOUWINGSSTRUCTUUR ...................................................................................................................139

3  ONTWERPVARIANTEN VERLOOP VAN R40 .................................................................................................140
3.1. GELIJKVLOERS VERSUS ONGELIJKVLOERS .............................................................................................140
3.2. TUNNELVARIANT ..................................................................................................................................143
3.3. BRUGVARIANT .....................................................................................................................................159
3.4. VARIANT S-BOCHT ..............................................................................................................................179
3.5. KRUISPUNTVARIANT .............................................................................................................................193
4.1. INLEIDING ...........................................................................................................................................207

4  EVALUATIE VARIANTEN VERLOOP R40 ......................................................................................................207

5  SLOTWOORD .........................................................................................................................................227

6  BIJLAGEN  .............................................................................................................................................229

BIJLAGE 1. OPVOLGINGSLIJST SUGGESTIES BEWONERS ................................................................................229; 
BIJLAGE 2. MOBILITEITSONDERZOEK ...........................................................................................................229

2.A. RAPPORT ‘MESO-SIMULATIES A.H.V. HET STEDELIJK VERKEERSMODEL’ ........................................229; 
2.B. RAPPORT ‘MICROSIMULATIES’ .................................................................................................229

BIJLAGE 3. NOTA FINANCIËLE ANALYSE (KOSTEN-BATENONDERZOEK) ..............................................................229; 
BIJLAGE 4. MILIEUONDERZOEK ....................................................................................................................229

4.A. RAPPORT ‘ASPECT LUCHTKWALITEIT BIJ HERINRICHTING DAMPOORT’ .........................................229; 
4.B. RAPPORT ‘GLOBALE MILIEUTOETS BIJ HERINRICHTING DAMPOORT’ ............................................229

BIJLAGE 5. ONDERZOEK BOUWCONCEPTEN BRUG- EN TUNNELVARIANT ..........................................................229

OMGEVING - MINT - MEI 2013 - 11001-GENT DAMPOORT | 5



6 | OMGEVING - MINT - MEI 2013  - 11001-GENT DAMPOORT



1  AANLEIDING

De stad is, sinds zijn ontstaan, een plek waar een continue dynamiek, ontwikkeling en drang naar optimalisatie en 
vernieuwing heerst. Zo ook de stad Gent die conform zijn beleidsplannen inzake ruimtelijke structuur, mobiliteit, 
groen, enz. werkt aan de verdere uitbouw, opwaardering en verfraaiing van zijn stedelijk weefsel. Door het 
plannen en realiseren van enkele grootschalige projecten zoals Sint-Pietersstation en de Oude Dokken, krijgt de 
stad een enorme dynamiek die in eerste instantie aan de behoeften tegemoet komt en bovendien verder bouwt 
aan de kwalitatieve versterking en uitstraling van de stad in zijn totaliteit.

Het volgende grootschalige project dat door het Gentse stadsbestuur als prioriteit is geselecteerd focust zich 
op het knooppunt Dampoort. Dit strategische en tevens grootste en drukste kruispunt van secundaire wegen op 
het Gentse grondgebied vormt een bijzondere uitdaging. Dit knooppunt van particulier en gemeenschappelijk 
vervoer is een bijzondere plek in de stad en al eeuwenlang een transferium waar mobiliteit in al zijn facetten een 
belangrijk onderdeel van vormt. Toch is de Dampoort niet enkel een mobiliteitsknooppunt, het is tevens een plek 
met een rijke geschiedenis en bijzondere potenties voor de toekomst.

Conform de eerdere beleidsbeslissingen en beleidsdocumenten wenst het stadsbestuur werk te maken van 
een defi nitieve ontwarring van deze knoop in functie van een hogere beeldwaarde, een vlottere doorstroming 
van langzaam verkeer, openbaar vervoer en auto in combinatie met een aantrekkelijk en hoogwaardig publiek 
domein. Deze zeer ambitieuze doelstellingen vormen onderdeel van dit verkennend ruimtelijk onderzoek. 

1 

1I zwaaikom Octrooiplein
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2  SITUERING STUDIE- EN PROJECTGEBIED

studiegebied

projectgebied

2I situering project- en studiegebied

2 
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3  STRATEGIE

De vele plannen, ontwerpen, schetsen en visieteksten tonen dat reeds veel experten hun kennis en creativiteit 
op het gebied hebben losgelaten. Toch blijkt dat door diverse redenen en factoren al deze ongetwijfeld goede 
ontwerpen niet hebben kunnen slagen. De oorzaak is hoogstwaarschijnlijk niet in enkele zinnen of redenen te 
vatten. 

De uitdaging van deze opdracht is dan ook om uiteraard opnieuw creatief te denken, maar misschien nog 
belangrijker om te leren uit de ervaringen die vorige opdrachten hebben opgeleverd. Daarom benaderen we 
deze opdracht dan ook niet alleen als een pure ontwerpoefening maar wensen we deze uitdaging aan te pakken 
als één groot ontwerpproces. Het proces is nog belangrijker dan het ontwerp. Hierbij streven we namelijk niet 
naar een blauwdruk voor de toekomstige Dampoort maar naar een consensus, een gezamenlijk ambitie waarin 
niet enkel de stad Gent, maar ook alle betrokken actoren zich kunnen vinden.

Bij deze insteek en dit verwachtingspatroon past een aangepaste en op maat geschreven processtrategie. Een 
aanpak waarbij tijd wordt uitgetrokken voor het absorberen van kennis bij de diverse actoren, ruimte wordt 
gemaakt voor het optekenen van eenieders ambitie en waar op diverse momenten de afzonderlijke elementen tot 
een confrontatie met elkaar kunnen komen. Daarom is de algemene visie voor dit proces een tweesporenaanpak. 
Daarbij bestaat het eerste spoor uit een geïntegreerde aanpak, een ontwerpproces waarbij iedere actor rond 
de tafel wordt uitgenodigd. Bilateraal en complementair aan het eerste spoor voorziet deze visie een tweede 
spoor dat zich op geregelde tijdstippen (zie routeplan) focust op de individuele benadering en bevraging van de 
diverse actoren. Door het slim inzetten van deze twee sporen op de juiste momenten streeft deze aanpak naar 
een intelligent en fl exibel uit te voeren ontwerpproces dat om kan gaan met moeilijke momenten en sneller kan 
gaan bij fases in het proces waarin er algemene consensus is bereikt.

3I  I situering project- en studiegebied

3 
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4  PLAN VAN AANPAK

Hét uitgangspunt van dergelijke complexe uitdagingen bestaat erin het proces zo effi ciënt mogelijk te organiseren. 
Hierbij vervult een goed, helder en uitgebreid routeplan een belangrijke rol. 

Het werkproces bestaat uit twee fasen, schematisch aangeduid op bijgevoegde fi guur. 

4.1. FASE 1: BENOEMEN, AMBIËREN, CONFRONTEREN EN 
HERORIËNTEREN

BENOEMEN EN AMBIËREN

Vertrekkend vanuit de harde randvoorwaarden (als beperkend of sturend kader), opgenomen in studies, 
beleidsdocumenten enz. wordt een clustering voorzien in thema’s. Dit maakt het mogelijk om in een formule van 
intens bilateraal overleg met de verschillende actoren de specifi eke behoeften, knelpunten en opportuniteiten 
te kunnen benoemen en de ambitieniveaus per actor scherp te krijgen. Dit is essentieel in de bepaling van het 
programma en randvoorwaarden. Hierbij worden per actor steeds de twee stedelijke lagen die de Dampoort 
bezit in rekening gebracht, namelijk de grootstedelijke functie alsook de lokale behoeften en randvoorwaarden 
voor het woonweefsel. De verschillende actoren worden afzonderlijk gehoord en krijgen op deze manier de kans 
hun eigen visie ongeremd aan het ontwerpteam mede te delen. Dit garandeert een zuivere vorm van benoemen 
en ambiëren zonder rekening te houden met mogelijke verschillen. Dit levert een zeer concreet beeld op per 
actor/thema (De Lijn, NMBS-Infrabel, AWV, W&Z, De Stad, ed.). 

CONFRONTEREN

Een eerste confrontatie van al deze behoeften zal het verder verloop van het proces sturen en bepalen. De 
confrontatie van de resultaten uit het afzonderlijk benaderen van de actoren zal hoogstwaarschijnlijk niet perfect 
te integreren zijn met de ruimtelijke ambities voor de site als te herwaarderen stadsdeel. De confrontatie zal 
bijgevolg een aantal onderzoeksvragen verduidelijken, andere onderzoeksvragen bevestigen en misschien ook 
nieuwe onderzoeksvragen opleveren.

HERORIËNTEREN

Na een eerste confrontatie van de diverse knelpunten, kwaliteiten, ambities, enz. van de verschillende actoren 
en thema’s is de tijd rijp om na te denken over hoe met de resultaten van de confrontatie kan worden omgegaan 
in functie van een herwaardering en heroriëntatie van ruimte en functionele confi guratie. 

TWEEDE MAAL CONFRONTEREN

Evenals de eerste confrontatie van ambities per actor wordt na de heroriëntatie opnieuw de confrontatie 
georganiseerd tussen de verschillende gewenste structuren per thema/actor. 

4.2. FASE 2: VERBEELDEN EN CONCLUDEREN

De uitdaging voor fase 2 is drieledig. In eerste instantie wordt een zo concreet mogelijk antwoord gezocht op 
de onderzoeksvragen uit het bestek en eventuele bijkomende onderzoeksvragen voortvloeiend uit het bestek. 
Een tweede belangrijke uitdaging is het verbeelden van het in fase 1 gestelde ambitieniveau en ruimtelijke 
organisatorisch concept. Een laatste en meest belangrijke uitdaging is het operationaliseren van al het 
onderzochte in acties naar de toekomst en het geheel samenvatten in een conclusie. 

concrete antwoorden op de onderzoeksvragen

De verdere uitwerking van de onderzoeksvragen uit het bestek vormt de uitdaging in fase 2. Op basis van de 
resultaten uit de tussentijdse nota wordt het onderzoeksprogramma verder verfi jnd en uitgewerkt. 

Wij hechten veel belang aan een goede landschappelijke en ruimtelijke verankering van de site in het stadsweefsel 
van Gent. De grondige landschappelijke en ruimtelijke analyse in combinatie met de in kaart gebrachte 
mobiliteitsstromen uit fase 1 (deeltje benoemen) geven de noodzakelijke informatie om gedegen ontwerpend 
onderzoek te verrichten naar een ruimtelijke fi guratie en organisatie van het gebied. Een correcte analyse zorgt 
voor een duurzame inbedding in het stedelijk functioneren van de stad. Zoals reeds gesteld is het voor ons als 

4I project proces
5I referentiebeeld ongelijk- vloerse 

kruising The Loop
6I stationsomgeving Tienen
7I stationsomgeving Aarschot4 

5 

6 

7 
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team belangrijk dat die inbedding op twee schaalniveaus gebeurd. Eerst en vooral het grootstedelijke niveau 
waarbij de site functioneert als een multimodale knoop op stedelijk niveau. Mobiliteit, attractiviteit, uitstraling, 
dynamiek, bereikbaarheid, enz., het zijn maar een paar eigenschappen die een dergelijke plek zou moeten 
bezitten binnen het stedelijk functioneren. Maar onze bezorgdheid is eveneens dat er niet enkel antwoorden 
worden geformuleerd op dat grote schaalniveau. Dit team streeft eveneens naar een optimale inbedding op 
het lokale niveau. Daarin zijn andere elementen van belang. Hoe kan het gebied worden ingezet in het lokale 
woonweefsel, welke zijn de behoeften aan openbare ruimte, welke relaties kunnen er worden gelegd tussen de 
Heerniswijk – Mahariuswijk en oud Sint-Amandsberg langs Dendermondsesteenweg, enz. Dit team streeft er 
eveneens naar om ook op dat schaalniveau voldoende antwoorden te formuleren.

VERBEELDEN EN AFTOETSEN VAN MOGELIJKHEDEN

In deze fase verbeelden we een aantal ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s die verder werken op het gekozen 
ruimtelijk – functioneel concept uit fase 1. 

Het uitvoeren  van ontwerpend ruimtelijk onderzoek is een essentiële stap in het zoeken naar verantwoording en 
onderbouwing van het voorgestelde ruimtelijke concept uit fase 1. De ruimtelijke ingrepen die in verschillende 
ontwikkelingsscenario’s worden voorgesteld, moeten op verschillende schaalniveaus relevant zijn en een 
acceptabel antwoord bieden op alle relevante vragen en ambities. De uitwerking in deze fase is voornamelijk 
het in beeld brengen van de mogelijkheden die de verschillende ontwikkelingsscenario’s kunnen bezitten. 
Dit allemaal om trouw aan het gekozen concept te evolueren tot een voorkeurscenario dan kan worden 
doorvertaald in het ontwikkelingsplan. De detailleringgraad laat toe om de gemaakte keuzes helder te kunnen 
afl ezen. Schetsontwerpen van alle profi elen en aanzichten die nodig zijn om een duidelijk beeld te schetsen van 
de voorkeursvariant, worden opgemaakt. Zo worden profi elen opgemaakt die een dwarsdoorsnede over heel 
het terrein laten zien. De tekeningen worden maatvast getekend in AutoCAD en gekoppeld aan een 3D model 
die iedere gewenste manipulatie mogelijk maakt. Voor de voorstelling wordt gebruik gemaakt van de nieuwste 
presentatietechnieken die een realistische weergave van het toekomstbeeld verbeelden. Specifi ek trachten wij 
een inschatting te geven inzake dimensies van wegenis, oppervlaktes groen en plein, volumes voor gebouwen, 
watersystemen, enz. Deze elementen vormen allen samen de verbeelding van wat de partners samen op de site 
wensen te realiseren. 

Aanvullend op het verbeelden van de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingsscenario’s gebeurt er uiteraard 
ondersteunend studiewerk. Een heel belangrijke ondersteunende discipline voor deze site is mobiliteit. Op vlak 
van mobiliteit gaat in eerste instantie de aandacht naar de verdere uitwerking van de ontsluitingsscenario’s 
voor de verschillende modi (fi etsers en voetgangers, openbaar vervoer, autoverkeer). Hierbij wordt aandacht 
besteed aan de verschillende schaalniveaus waarbinnen de Dampoortknoop dient te functioneren. Ook in 
deze fase wordt daartoe het stedelijk verkeersmodel van de stad bevraagd. Enkel het stedelijk verkeersmodel 
kan namelijk een inzicht bieden in de impact op het correcte schaalniveau wat de impact  van de realisatie 
van de Handelsdokbrug en ondertunnelen Dampoort betekent. Dit kan bijvoorbeeld gepaard gaan met een 
aanzuigeffect van extra verkeer op de R40 of kan een ontlasting van de Dampoortknoop betekenen.

Gebaseerd op deze resultaten wordt een verfi jnde evaluatie van het herontwerp van de mobiliteitsknoop 
voorzien door middel van een microsimulatie, waarbij zowel fi etsers, voetgangers, autoverkeer en openbaar 
vervoer worden opgenomen en inzicht wordt geboden in de haalbaarheid van de voorgestelde herinrichting. 
Hierin worden maximaal 2 concepten t.o.v. elkaar afgetoetst om op grote lijnen het potentieel functioneren van 
de knoop te visualiseren. De impact van overige varianten (vertrekkende van de basisconcepten) of eventuele 
andere concepten worden met behulp van expert-judgement beoordeeld.

In deze beoordelingen kan ook het mogelijk toekomstig ontwikkelingsprogramma mee opgenomen worden: 
Hiertoe zet MINT een eigen ontwikkeling rekenpakket ‘MASTERMINT’ in. Op basis van het bereikbaarheidsprofi el 
van de site en eventuele gegevens of ramingen van herkomst en bestemming van bezoekers, werknemers, 
bewoners, … kunnen de met de MASTERMINT geschatte verkeersintensiteiten worden toebedeeld aan 
verschillende (multi)modale netwerken. Op die manier bekomt men overzichtelijke druktebeelden, per modus of 
in PAE (personenautoequivalenten) voor bepaalde tijdssegmenten per (spits)uur, per dag, per jaar, enz. 

Daarnaast is er uiteraard aandacht voor de dimensionering van het openbaarvervoersknooppunt op zich (in het 
bijzonder capaciteit/positionering perrons voor trams/bussen), de toegang tot de parkeerinfrastructuur, ligging 
kiss&ride-/taxizones, fi etsstallingsplaatsen, enz.

Een tweede belangrijke inhoudelijke voeding komt vanuit het architecturaal ontwerpend vermogen in het team. 
Hiermee wordt het ontwerpen van slimme kunstwerken, markante bakens en intelligente bouwconcepten op 
stedenbouwkundig niveau bedoeld. De ontwerpende expertise van Zwarts en Jansma architecten zal hier maximaal 
ondersteuning bieden bij het verbeelden van de ontwikkelingsscenario’s. In deze fase wordt vooral ingezet op 
de tunnel versus brugvariant voor R40, de mobiliteitsknoop (trein, tram, bus) en de mogelijke fi etsverbindingen 
tussen de Heerniswijk – Mahariuswijk en oud Sint-Amandsberg langs de Dendermondsesteenweg. Gedurende 
het proces zal duidelijk worden welke strategische ontwerpopgaves er zullen worden uitgewerkt.

Door de teamleden van Haskoning en Idea Consult kan, indien dat nodig is, bovendien expertise worden 
aangeleverd inzake natuur, bodem, economie, enz. Deze kennis beperkt zich tot het leveren van expertise bij 
discussiefora waarbij knopen moeten worden doorgehakt om tot een voorkeursvariant te komen. Daarbij kan 
de aanwezigheid van deze teamleden argumentatie en extra visie-elementen opleveren die de keuze kunnen 
mede bepalen. Het is echter geenszins de bedoeling om binnen deze studieopdracht bijkomend onderzoek te 
verrichten inzake natuurwaarden, bodemgesteldheid, economische haalbaarheid, markanalyse, enz. 

In workshopverband willen wij op basis van een open discussie met de verschillende disciplines van het 
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consortium komen tot volwaardige ontwikkelingsscenario’s. Het resultaat van deze brainstormsessies 
wordt vervolgens teruggekoppeld met de diverse actoren. Opnieuw ligt hier de keuze open om ofwel eerst 
individueel met de verschillende actoren terug te koppelen of om met via een geïntegreerde discussie naar 
een voorkeursscenario toe te werken. De keuze van aanpak is nu in de offertefase nog niet gemaakt en zal 
ook in het begin van de studie waarschijnlijk niet worden vastgelegd. Het proces en de moeilijkheidsgraad om 
tot een gezamenlijk en gedragen voorkeursconcept te komen in de eerste fase zal bepalen welke strategie 
opdrachthouder en opdrachtgever zullen aanwenden om tot een voorkeursscenario te evolueren in fase 2. 

OPERATIONALISEREN EN CONCLUDEREN

Bij deze laatste fase van de opdracht evolueert het proces naar de fi naliteit. Het voorgaande aftasten, 
benoemen, heroriënteren en verbeelden dient enkel ter voorbereiding van de uiteindelijke fi naliteit, namelijk 
een ontwikkelingsvisie. Dit eindproduct is noch een blauwdruk van de toekomstige ontwikkeling, noch een 
masterplan. Het heeft in tegenstelling tot deze producten niet de fi naliteit om tot op perceelsniveau en bijna 
tot een uitvoeringsniveau te gaan ontwerpen. In tegendeel, daarvoor is de stap voor deze fase, namelijk het 
verbeelden bedoeld. In deze laatste fase en fi naliteit wordt al het voorgaande beeldmateriaal en ontwerpresultaat 
opnieuw geabstraheerd tot een ontwikkelingsplan dat zones bepaalt waaraan bepaalde intenties vasthangen. 
Deze intenties kunnen naargelang de ambitie van diverse aard zijn. Voor dit ontwerpteam zijn volgende intenties 
belangrijk:

Het vastleggen van de hoofdopties inzake ruimtelijke en functionele structuur. Dit betekent bijvoorbeeld het kiezen 
voor een optie om de doorgaande beweging van R40 te faciliteren, het kiezen voor een ontsluitingssysteem voor 
het lokale verkeer Dampoort – Sint-Amandsberg – Oude Dokken, het vastleggen van de groene hoofdstructuren, 
het kiezen voor een optie inzake het parkeren, een plaats reserveren voor de verknoping van trein, tram en bus, 
enz. 

Indien de partners/actoren dit wensen, kan het ambitieniveau en dus de detailleringgraad verhoogd worden tot 
bijvoorbeeld de wijze waarop het lokale systeem wordt afgewikkeld, de wijze waarop de verknoping van trein, 
tram en bus gebeurt, de locatie van bebouwbare zones, enz. 

De mate van detaillering zal mede onderdeel vormen van de fi naliteit en de haalbare ambities voortvloeiend uit 
het proces.

Het ontwerpteam hecht veel belang aan de sociale samenhang van het plangebied met de omliggende 
woonbuurten. Wij onderzoeken mogelijke win-winsituaties die toelaten dat het gebied sociale relaties onderhoudt 
met zijn omgeving. Voorbeelden zijn de toegankelijkheid van het gebied vanuit het woonweefsel, recreatieve 
elementen in de parkzone, enz. Ook de ambities inzake deze sociale samenhang kunnen gekoppeld worden aan 
de zones en relaties binnen het ontwikkelingsplan.

Het ontwerpteam detailleert het ambitieprogramma op vlak van duurzaamheid. Samen met de partners uit 
de werkgroep bepalen we de ambitieniveaus voor de verschillende thema’s. Deze kunnen in totaliteit richting 
geven aan de verdere uitwerking van het ontwikkelingsplan. Zonder daarbij in te gaan op technische concepten 
kunnen het ambitieniveau en de principes worden gekoppeld aan de zonering van het ontwikkelingsplan.

Het ontwerpteam doet een voorstel van ontwikkelingsfasering op basis van overwegingen op het vlak van 
ontsluiting, eigendomstructuur enz. Deze fasering kan diverse vormen aannemen. Hierbij kunnen zones waarover 
een consensus is bereikt naar een ontwerp en uitvoeringsdossier evolueren. Voor andere onderdelen van het 
ontwikkelingsplan is de volgende stap misschien een bijkomende studie die een hogere detailleringgraad als 
fi naliteit heeft.

4.3. SYNERGIE VAN HET VERKENNEND RUIMTELIJK 
ONDERZOEK MET DE LUCHTTOETS, DE RUWE 
MILIEUTOETS EN DE DUURZAAMHEIDSTOETS

Luchttoets: De milieudienst besteedt een studieopdracht uit om inzicht te krijgen in de luchtverontreiniging door 
het huidige en toekomstige verkeer in het -volgens het lokale luchtkwaliteitsplan van de Stad Gent- knelpuntgebied 
“Dampoort”. Op basis van deze inzichten moet men komen tot een set randvoorwaarden, bronmaatregelen of 
remediërende maatregelen die als input zullen dienen voor het verkennend ruimtelijk onderzoek (deelonderzoek 
1) én het verdere proces van ruimtelijke planning (RUP) en bijhorend plan-MER (deelopdracht 2). Dit voorstel van 
methodiek werd doorgesproken met LNE.

Ruwe milieutoets: Volgende milieudisciplines zullen aan bod komen: Lucht (resultaten Luchttoets), Landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie, Mobiliteit, Geluid, Bodem, Water (realisatie klimaatrobuust stadsdeel), 
Fauna en fl ora en Mens. Het meenemen van milieuaspecten in de beginfase van ruimtelijke afwegingen geeft 
meer draagkracht naar het latere plan-MER-proces en goedkeuring over de alternatievenafweging van het (de) 
gekozen ruimtelijke voorkeursscenario(‘s). Dit voorstel van methodiek werd doorgesproken met LNE, dienst 
MER.

Duurzaamheidstoets: uitgangspunt is de duurzaamheidsmeter voor stadsprojecten. De Milieudienst heeft op 
31/05/2011 al een selectie van punten uit de duurzaamheidsmeter doorgegeven die in dit stadium (verkennend 
ruimtelijk onderzoek) van belang zijn. Minstens deze punten zouden dus getoetst moeten worden.
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2.1. PARTICIPATIE IN HET VERKENNEND RUIMTELIJK 
ONDERZOEK. 

2.1.1. HET INFORMATIEMOMENT (JUNI 2011) : EEN EERSTE AANZET

Kort na de selectie van het onderzoeksteam organiseerde Gebiedsgerichte Werking in juni 2011

een eerste informatievergadering naar aanleiding van de opstart van het verkennend ruimtelijk onderzoek voor 
de Dampoort. 

De informatievergadering bestond uit twee delen: enerzijds het informeren van alle omwonenden uit de 
omliggende wijken (Dampoort, Sint-Amandsberg, Macharius-Heirnis en Sluizeken-Tolhuis-Ham en Muide 
(Koopvaardijlaan). Anderzijds de lancering van de oprichting van een Denktank. 

Via een persbericht, een uitnodigingskaart voor alle omwonenden, handelaars, belangengroepen en 
middenveldorganisaties werd iedereen uitgenodigd. Er was een gemengde groep van aanwezigen uit 
verschillende buurten rondom de Dampoort. (120 personen)

Alle aanwezigen formuleerden aandachtspunten rond verschillende thema’s zoals mobiliteit, bebouwing, publieke 
ruimte en betrokkenheid. Al deze suggesties en aandachtspunten werden gebundeld in een opvolgingslijst (zie 
bijlage 1).

In deze opvolgingslijst is tevens opgenomen op welke wijze er omgegaan zal worden met de verschillende 
suggesties en aandachtspunten die de bewoners formuleerden. De opvolgingslijst is een levend document dat 
stelselmatig aangevuld wordt met nieuwe aandachtspunten, die op het gepaste moment in het ontwerpproces 
voor de Dampoort opgenomen worden.

Zo werden vele suggesties meteen opgenomen als uitgangspunt of ambitie voor het verkennend ruimtelijk 
onderzoek. Een aantal andere suggesties hebben betrekking op een hoger detailniveau en zullen in het 
vervolgtraject voor de Dampoort opnieuw opgenomen worden. Nog andere suggesties horen niet zozeer thuis 
in het ontwerpproces voor de Dampoort, en worden opgenomen in andere projecten zoals bv de Oude Dokken. 
Tenslotte zijn er een aantal suggesties die niet verder opgenomen worden omdat ze bv. niet haalbaar zijn of niet 
stroken met eerdere beleidskeuzes.

2.1.2. DOEL EN ROL VAN DE DENKTANK
Alle geïnteresseerde van de infovergadering werden uitgenodigd voor de eerste denktank. Aanvullend werden 
samen met de Dienst Economie de handelaars uit de Dendermondsesteenweg aangeschreven. Daarnaast 
werden de verschillende scholen en belangengroepen gecontacteerd om deel te nemen. Op deze manier 
bestond de denktank uit een gemengde groep van geïnteresseerden (30 personen).

Het doel van de denktank is input en feedback geven aan het onderzoeksteam. De denktank heeft dus een 
adviserende rol en is deze begrensd in tijd. Wanneer de studie eindigt, eindigt ook de  denktank. Bij de verdere 
planning en uitvoering van het vervolgtraject voor de Dampoort kan er, indien nodig, beroep gedaan worden op 
de expertise van deze groep ervaringsdeskundigen.

Samen met bewoners, organisaties, gebruikers en belangengroepen willen we nadenken over de stationsomgeving 
van Dampoort én input geven aan het verkennend ruimtelijk onderzoek. We gaan samen op zoek naar informatie, 
aandachtspunten, knelpunten, de positieve zaken die bewaard moeten blijven in de buurt, ... 
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2.1.3. DENKTANK 1 (SEPTEMBER 2011): SAMEN FORMULEREN VAN DE 
AMBITIES VOOR DE DAMPOORT

Tijdens de eerste denktank zijn in de eerste plaats de verschillende ruimtelijke ambities voor de Dampoort 
besproken. Deze ambities vormen immers het uitgangspunt voor het ontwerpend onderzoek rond de 
herontwikkeling van de Dampoortknoop.

Er werd gepeild in hoeverre de reeds geformuleerde ambities van de betrokken partners (AWV, De Lijn, NMBS, 
Infrabel, Stad Gent), strookten met de verwachtingen van de aanwezigen, en welke ambities nog ontbraken of 
onderbelicht waren. De moderator ging steeds de gedragenheid na van de verwachtingen en suggesties die 
geformuleerd werden door de aanwezigen. Aan de hand van deze input werd de opvolgingsnota (zie bijlage 1) 
verder aangevuld.

2.1.4. DENKTANK 2 (MEI 2012): EVALUEREN VAN DE VOORLIGGENDE 
MOBILTEITSSCENARIO’S

Verder bouwend om de gezamenlijk geformuleerde ambities, is door Omgeving een uitgebreid ontwerpend 
onderzoek voor de herontwikkeling van de Dampoort gebeurd, dat uiteindelijk geleid heeft tot een drietal 
verschillende mobiliteitsscenario’s. Met name een tunnelscenario, een brugscenario en een gelijkvloers scenario 
voor het verkeer op de R40.

Tijdens de tweede denktank waren opnieuw zo’n 30 personen aanwezig. Het ontwerpend onderzoek en de 
verschillende scenario’s werden uitvoerig besproken. Aan de deelnemers werd gevraagd om in kleine groepjes 
de positieve en negatieve punten van elk van de scenario’s op te lijsten. Op deze manier kon er bijkomende input 
voor de evaluatie en onderlinge vergelijking van de scenario’s verzameld worden, en konden de deelnemers 
mee argumenteren waarom het éne scenario te verkiezen is boven het andere.

Uit deze denktank kwam een zeer uitgesproken voorkeur van elk groepje voor het tunnelscenario naar voren. De 
belangrijkste pluspunten die hierbij aangehaald werden: de leefbaarheid van de omliggende weefsel, een betere 
scheiding van gebruikersstromen, betere benutting van de ruimte en meer ruimte voor groen.

2.1.5. DENKTANK 3 (MEI 2013): INVULLING PUBLIEKE RUIMTE EN 
BEBOUWING

Om te komen tot een stedenbouwkundig voorstel moeten de ontwikkelingsmogelijkheden van de site van het 
pakjesstation grondig onderzocht worden. De laatste denktank staat gepland in mei 2013. Het centrale thema 
zal de invulling van de publieke ruimte zijn.
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I BENOEMEN
Het benoemen van de stedelijke lagen heeft tot doel de plek in al zijn facetten te verbeelden en herkennen. Het 
begrijpen van stedelijke patronen start dan ook bij het in beeld brengen van het verleden om het heden beter 
te begrijpen. 

De bestaande ruimtelijke structuur wordt in diverse lagen en facetten getoond waarbij twee belangrijke thema’s 
aan bod komen. In eerste instantie behandelt dit benoemingsproces een aantal ruimtelijk/functionele lagen. De 
overige lagen hebben betrekking tot de mobiliteitsaspecten van Dampoort.Tenslotte omvat dit hoofdstuk ook 
de nog niet gerealiseerd maar geplande projecten en realisaties.

8I Horenbautkaart 1534

8 
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1  HISTORIEK
BENOEMEN /

MIDDELEEUWSE PERIODE 

In de middeleeuwen kende de oostfl ank van Gent twee stadspoorten: Dendermondse 
Poort (1396) en Spitaalpoort (1424). Beide poorten vormden een onderdeel van de 
middeleeuwse stadsvesten. Tussen beide poorten lag Sint-Baafsheerlijkheid, een 
autonoom rechtsgebied rond Sint-Baafsabdij.

SPANJAARDENKASTEEL (1500-1850)

In 1540 liet Keizer Karel niet alleen de abdij slopen, maar ook het hele dorp er rond om 
een citadel te bouwen die de Stad Gent in bedwang zou kunnen houden. De ‘Geuzen’ 
gaven dit kasteel bijkomende militaire betekenis door het te incorporeren in de nieuwe 
gebastioneerde stadsomwalling. De twee middeleeuwse poorten werden vervangen 
door één poort, de Dampoort (1577). Vermoedelijk werd voor de aanleg van het bastion 
ter hoogte van de Spaanse citadel een deel van de bewoning tussen Antwerpse- en 
Dendermondsesteenweg gesloopt. De nieuwe verbindingsweg tussen beide steenwegen 
herkennen we nog in de afbuiging van Dendermondsesteenweg richting Antwerpenplein.
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INDUSTRIËLE REVOLUTIE

De grote infrastructuurwerken tijdens de industriële revolutie hebben de Dampoort 
en zijn omgeving sterk getransformeerd. Zo werd de Dampoort verplaatst wanneer 
in 1828 het Handelsdok werd gerealiseerd. In 1829 werd de noordelijke gracht van 
het Spanjaardenkasteel omgevormd tot een verbindingskanaal, Pauwvaart, tussen 
Handelsdok en Schelde. Op dat moment werden de gronden ten noorden en ten zuiden 
van de Dampoort aangewend als militair oefenterrein. De militaire functies van de Dampoort 
verdwenen geleidelijk ten voordele van de groeiende economische activiteiten. Dit leidde 
in 1833 tot de bouw van een stedelijk douanekantoor, twee paviljoentjes ontworpen door 
architect Lodewijk Roelandt. In 1847 werd de spoorweg tussen Gent en het Land van Waas 
aangelegd. Aangezien in Gent-Zuid ook veel goederen werden overgeladen kwam er in 
1857 een spoorverbinding met het Handelsdok (het tracé van huidige Kasteellaan). 

Na de opheffi ng van de octrooirechten in 1860 werd het stedelijk douanekantoor gesloopt 
voor de aanleg van de spoorlijn en het station Gent-Eeklo. Aan Antwerpenplein vertrokken 
nu de treinen naar Sint-Niklaas-Antwerpen en Eeklo-Brugge vanuit twee verschillende 
stations. In dezelfde periode verrees aan de zuidkant van de Dampoort het goederenstation 
‘Station du Champs des manoeuvres’. Dit goederenstation werd in 1904 vernieuwd en was 
vanaf dan de belangrijkste goederenloods en verzendingsdienst in Gent.

Door de realisatie van het oostelijke ringspoor (1869-1912) voor goederen- en reizigerstreinen 
werd omstreeks 1875 de spoorverbinding met het Handelsdok afgesloten. Het spoor werd 
omgevormd tot de Kasteellaan en de aanpalende terreinen werden verkaveld.

9I Deventer 1559
10I Ferraris 1778
11I Plan Napoleon 1815
12I Rooth 1829

10 9 12 11 
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20STE EEUW

Omstreeks 1909 werden de lijnen naar Eeklo en het Waasland op een verhoogde berm 
gelegd. Hierdoor verscheen tussen Antwerpenplein en Octrooiplein het Dampoortviaduct, 
schatplichtig aan de art nouveau en de neo-Vlaamse barok. Voor de aanleg van de 
brugstructuur diende men echter het prestigieuze hotel “Au Grand Hôtel Leopold II” te 
slopen. Niet lang daarna verdween het station Antwerpen-Waas (1914) nadat het nieuwe 
tracé voor de spoorlijn Gent-Antwerpen in werking trad. De treinen stopten nu in het station 
van de maatschappij Gent-Eeklo. Op de vroegere bedding van de spoorlijn naar Antwerpen 
verrees een stedelijke laan met rijhuizen die Land van Waaslaan werd gedoopt. Waar 
voordien het station stond kwamen winkels en de apotheek van de coöperatieve Vooruit 
(1928, achitect Paul De Taeye). 
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VANAF JAREN ‘60

In 1971 kwam aan de westelijk zijde het huidige station Gent-Dampoort (architecten Breyne 
en Servaes), het oude gebouw werd in 1978 afgebroken. In 2000 kon het goederenstation 
op het voormalige militaire oefenterrein niet meer van nut zijn en werd het bijgevolg 
afgebroken. Nu is het terrein ingenomen door fi etsstallingen en een parking voor auto’s en 
reisbussen.

Om het steeds toenemende auto- en vrachtverkeer te kunnen beheersen bouwde men in 
1973 de fl y-over, een stalen brug tussen Kasteellaan en het havengebied. In 1997 werd 
deze tijdelijke constructie afgebroken en vervangen door een nieuwe rotonde rond de 
zwaaikom.

13I I Deventer 1559
14I I Gevaert 1878
15I I NGI 1968
16I I NGI luchtfoto 2010
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CONCLUSIES
De bevindingen en conclusies van het historisch onderzoek worden samengebracht op een synthesekaart. 
Waardevolle relicten of aanknopingspunten uit een ver en minder ver verleden met een relevantie voor dit 
verkennend ruimtelijk onderzoek worden kort beschreven.

1. OUDE STEENWEGEN 

Antwerpse- en Dendermondsesteenweg zijn van oudsher twee belangrijke toegangswegen aan de oostelijke 
fl ank van Gent. In de 16de eeuw, bij de samensmelting van de oorspronkelijke twee stadspoorten, werd het 
tracé van Dendermondsesteenweg omgeleid in noordelijke richting. De kruising van beide steenwegen bestaat 
nog steeds.

2. SPAANSE CITADEL

Toen keizer Karel V de Gentse rebellie in het jaar 1540 aan banden legde, verplichtte hij de Gentenaars grote delen 
van de Sint-Baafsabdij en het bijhorende Sint-Baafsdorp af te breken voor de aanleg van het Castrum Novum, 
later het Spanjaardenkasteel. In 1789, na de vlucht van de Oostenrijkers, was haar militaire rol uitgespeeld en 
werd de citadel afgebroken en omgevormd tot de Machariuswijk.

3. STATION GENT-EEKLO (1861)

Het station Gent - Eeklo werd in 1861 in dienst genomen. De hele voorgevel vormde één bouwlaag met twee 
beklemtoonde zijrisalieten bekroond met driezijdige frontons. Vanaf 1914, nadat men het tracé van de spoorlijn 
naar Antwerpen had verlegd, kwamen alle treinen aan in het station Gent-Eeklo. In 1978 werd ook dit gebouw 
afgebroken.

4. GOEDERENLOODS, STATION DU CHAMP DES MANOEUVRES

Kort na 1865 werden de goederenstations rond de Dampoort samengevoegd en aangesloten op het net van de 
Staatsspoorwegen. Het militaire oefenterrein werd een rangeerterrein voor de goederentrein. In begin van de 
jaren ‘70 werd aan het oostelijk ringspoor een eerste goederenloods gebouwd.

5. RIETGRACHT

De rietgracht, een waterloop die nagenoeg gans Gent omvloeide, vormde de oorspronkelijke 
ringgracht van het Sint-Baafsdorp en tevens de grens tussen Gent en Oostakker.
Momenteel is de Rietgracht grotendeels gedempt.

6. GOEDERENSTATION GENT-OOST (1905)

Aan de zuidzijde van het toenmalige Octrooiplein, op de hoek met Kasteellaan, werd in 1905 het goederenstation 
Gent-Oost gebouwd. Het administratief voorgebouw was opgetrokken uit gele- en oranjekleurige bakstenen 
met een arduinen sokkel en opvallende centrale rondboogvensters. Achter dit administratieve gebouw stond 
een nieuwe ruime goederenloods.

7. SPOORWEGVIADUCT (1909)

Omstreeks 1909 werd de ringspoorlijn op een verhoogde berm geplaatst. Tussen het Octrooiplein en het 
Antwerpenplein verrees het Dampoortviaduct met vier boogvormige onderdoorgangen.

8. GEBOUW ‘VOORUIT’ (1928)

In 1914 werd het station Antwerpen-Waas afgebroken. Op deze plek kwam de apotheek van de coöperatieve 
Vooruit gevolgd door enkele winkels. Het pand werd gebouwd in 1928 in art decostijl naar een ontwerp van 
architect Paul De Taeye.

9. LAND VAN WAASLAAN

De huidige Land van Waaslaan verving het rechte spoorwegtracé van Antwerpen-Waas. De laan vertoont een 
grote homogeniteit vermits de bouwhoogte- en breedte van de in circa 1925-1930 gebouwde huizen sterk 
geprogrammeerd waren en de gevelarchitectuur vrij uniform de doorsneecomposities van het interbellum 
vertegenwoordigt.

10. SPE CENTRALE (1930) 

In 1924 onteigende de stad Gent een aantal bedrijfsgebouwen. Deze werden afgebroken en op de vrijgekomen 
plaats bouwde de stad zijn eigen elektriciteitscentrale op steenkool. De centrale bleef in gebruik tot rond 1980. 
In 1999 werden de gebouwen gerenoveerd onder leiding van de architect Berteloot en kregen zij een nieuwe 
bestemming als intercultureel ontmoetingscentrum ‘De Centrale’.

  18de eeuw of ouder

  19de eeuw 

  eerste helft 20ste eeuw

17I synthesekaart historisch onderzoek

17 
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19 

20 

21 

18I Dampoort tijdens het interbellum
19I Tramhalte onder viaduct, 1957 (foto Bazin)
20I tramhalte 162 Temmerman
21I tramhalte anno 1982
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2  PLANNINGSCONTEXT

2.1. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Duurzaamheid vormt één van de pijlers van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Van duurzame mobiliteit is 
pas sprake wanneer er volwaardige alternatieven voor het auto- en vrachtwagenverkeer worden uitgebouwd. 
Aan de uitbouw van de spoorinfrastructuur en het openbaar vervoer wordt dus veel aandacht besteed in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

De belangrijkste aandachtspunten relevant voor het project Gent-Dampoort zijn:

• Selectie van 3 routes van (inter)nationale verbindingen of verbindingen van Vlaams niveau voor 
personenvervoer via het station Gent-Dampoort: Antwerpen-Oostende en Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel.

• Gent-Dampoort wordt als aanvulling op Gent-Sint-Pieters geselecteerd als structuurbepalend hoofdstation 
voor Vlaanderen.

• De stationsomgevingen die bij deze hoofdstations horen hebben vaak een strategische ligging, rond 
deze hoofdstations wordt een hogere dichtheid en de lokalisatie van personenvervoergerichte activiteiten 
nagestreefd. In deze gebieden wordt prioritair, en met inachtname van de leefbaarheid van het gebied, de 
verwachte toename in kantoren, handel en diensten opgevangen. 2 principes worden vooropgesteld bij de 
inrichting van stationsomgevingen: hoge kwaliteitseisen aan de aanlooproutes voor het langzaam verkeer 
en een gedifferentieerd aanbod aan P/R-faciliteiten afhankelijk van de locatie.

• De N424 wordt geselecteerd als primaire weg II (= verzamelen naar hoofdwegennet en primaire wegen I. 
De inrichting van primaire wegen type II moet vertrekken van een volledige scheiding van verkeerssoorten. 
De uitvoeringsvorm is die van een autoweg of een weg met gescheiden verkeersafwikkeling. De volgende 
principes staan voor de inrichting van de primaire wegen II voorop: Regulering van het verkeer op alle 
“kruispunten”: voorrangsweg, verkeerslichten, ongelijkvloers of rotonde; Geen nieuwe rechtstreekse 
toegang tot particulier terrein (geen nieuwe kruispunten en dwarsverbindingen, afwikkeling gebeurt via 
ventwegen op bestaande kruispunten); omvorming tot een 2x1 autoweg voor doorgaand verkeer en 
parallel rijbanen of een vervangende weg voor erffuncties en lokaal verkeer. De exacte afbakening van het 
primaire wegvak is afhankelijk van de ligging van de R40.

2.2. PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
• Kantoorontwikkelingen worden voorzien op locaties op of nabij knooppunten van openbaar vervoer. 

Rond de stations Gent Sint-Pieters en Dampoort wordt een hogere dichtheid van kantoren en diensten 
nagestreefd. De hoofdstations Sint-Pieters en Dampoort vormen de verknopingspunten tussen het interne 
(stedelijke) en het externe (regionale) openbaar vervoer. Gezien de ruime beschikbaarheid van functies 
binnen beperkte afstanden vormt de fi ets een perfect - duurzaam – alternatief voor de auto, mits de 
uitbouw van een veilig fi etsroutenetwerk.

• Het openbaar busvervoer kan momenteel slechts op een erg beperkt aantal lijnen een verzamelende 
functie waarmaken. De meeste lijnen zijn hoofdzakelijk ontsluitend en kennen een te hoge haltedichtheid 
om een bovenlokale verzamelrol te spelen. Binnen de huidige lijnvoering kan binnen Gent de as De Sterre 
– Gent-Sint-Pieters – Gent-Dampoort – Sint-Amandsberg als stamas beschouwd worden. Hier verloopt 
een achttal lijnen gebundeld om samen een hoge frequentie te bieden.

• De N70 heeft als functie het verzamelen van verkeer van en verbinden met delen van het grootstedelijk 
gebied. De regionale verkeersfunctie is nevengeschikt. Binnen de Gentse grootstad fungeren de 
steenwegen als hoofdstraten/-invalswegen, waarbij ruimtelijke inpassing, fi etsinfrastructuur, doorstroming 
van het openbaar vervoer en een zekere fi lterende werking voor het autoverkeer naar de stadskern 
belangrijke aspecten zijn. Deze fi lterwerking wordt ingebouwd door de doorstroming van het autoverkeer 
naar de binnenstad toe af te bouwen. P&R-parkings vangen het autoverkeer zoveel mogelijk op buiten de 
stadskern.

• R40 is geselecteerd als secundaire weg type III (verzamelen en verbinden op (boven)lokaal niveau met 
openbaar vervoer en fi ets) en vormt de Gentse stadsring met het label ‘stedelijke ringboulevard’. Het tracé 
is nog niet gesloten in het noorden, hiervoor is er nog een te ontwerpen deel over Handelsdok en langs 
Dampoort nodig. Zijn functie is het verzamelen van kernstedelijk verkeer, met een belangrijke taak inzake 
openbaar vervoer.

• De N424 (Koopvaardijlaan-Afrikalaan-Kennedylaan) wordt geselecteerd als primaire weg II en vormt een 
belangrijke aansluiting voor bovenlokaal verkeer van de aansluiting met de R4 (D. Eisenhowerlaan) tot de 
R40 (Dampoort).

22I Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
23I Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

Oost-Vlaanderen - globale ontwikkelingsvisie
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2.3. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT

In het ruimtelijk structuurplan Gent wordt de nadruk gelegd op de uitbouw van twee scharnieren tussen 
de deelruimten stad en haven en zuidelijke activiteitenzone. Het studiegebied maakt onderdeel uit van het 
noordelijke scharnier. Deze dient zich te ontwikkelen als een aaneengesloten overgangszone tussen de kernstad, 
de randstad en de haven: een gemengd woon-werkgebied met wonen, diensten en inpasbare, kleinschalige 
ambachtelijke bedrijvigheid, nieuwe toeristische recreatieve functies en enkele locaties voor tertiaire functies. 
Binnen dit gebied vormt Dampoort een belangrijke knoop voor de ontwikkeling van tertiaire bedrijvigheid.
• De Stad Gent kiest voor de complementaire ontwikkeling van de twee stationsomgevingen omdat de twee 

stationsbuurten Sint-Pieters en Dampoort op deze wijze gevarieerder zullen worden en de verschillende 
functies beter zullen aansluiten op de verschillende potenties van de twee gebieden.

• Een hiërarchische spreiding van de kantoorprojecten staat voorop omwille van de betere functiemenging 
en de kleinere afhankelijkheid van het welslagen en vorderen van de twee stationsprojecten. De Stad Gent 
kiest voor de hiërarchische spreiding van kleinhandelszaken die afgestemd is op de verkeerscapaciteit en 
categorie van de betreffende wegen. 

• De Stad Gent kiest voor de R40 via Nieuwevaart-Gasmeterlaan als stadsboulevard om een betere binding 
te kunnen maken tussen de binnenstad en de gordelwijken. Bovendien sluit dit aan bij de doelstellingen 
van het Mobiliteitsplan Gent. Om te kunnen voldoen aan de grote behoefte aan bijkomend groen in het 
stadscentrum en de gordelwijken wordt gekozen voor de combinatie van waterlopen en groene stapstenen 
in de binnenstad en van groene stapstenen en groenassen langs de rivieren in de kernstad.

• Binnen het grootstedelijk gebied wordt het richtcijfer van 25 woningen per hectare voor elk ‘ruimtelijk 
samenhangend geheel’ gehanteerd. In een straal van 400 meter rond de stations Sint-Pieters en Dampoort 
dient de dichtheid op terreinen en vervangingsbouw van minstens 1 ha minstens 30 woningen/ha te 
bedragen.

• Dampoort wordt de centrale knoop voor het openbaar vervoer binnen de omliggende wijken. Ze wordt 
aangevuld met het station Muide. Zowel in de buurt van beide knopen als langs de steenwegen worden 
de verschillende verzorgende functies voor dit stadsdeel geconcentreerd, aangevuld met handel op 
wijkniveau die zich uitbreidt en clustert rond de steenwegen en in de voormalige kernen. Rond de 
buurtpleintjes bevinden zich een aantal buurtwinkels.

• De groennorm van het Bestuursakkoord 2001 ‘Elke Gentenaar zou (op termijn) toegang moeten hebben tot 
een wijkpark van minimaal 1 ha, op een afstand van 400 m van de woning, aan 10m2 groen per inwoner.

• Op stedelijk niveau functioneren verschillende stamlijnen van openbaar vervoer, met hoogwaardige 
trams, trolleys of bussen als ruggengraat voor het personenvervoer. Deze zijn gekoppeld aan het 
treinnet, dat fungeert als ruggengraat op regionaal niveau. De stamlijnen bedienen kernstad, randstad 
en voorstadskernen; zij verknopen zich aan Sint-Pietersstation, Dampoortstation en in de binnenstad 
(Korenmarkt en Zuid).

• In de kernstad wordt als doortocht van de vier hoofdstamlijnen een dubbele verbinding tussen Sint-
Pieters en Dampoort langs Korenmarkt en Zuid uitgebouwd. De lijnen 7 tussen Sint-Pieters en Dampoort 
en 3 tussen Dampoort en Korenmarkt worden hiervoor bij prioriteit vertramd of opgewaardeerd met 
doorstromingsmaatregelen en inzet van lagevloertypetrolleybussen. Op deze vier knooppunten van 
openbaar vervoer, tegelijk toegangen tot culturele brandpunten in de stad, bepalen de pleinfunctie en 
noden van goed openbaar vervoer tezamen de inrichting van de openbare ruimte.

• Het station Gent Sint-Pieters vormt – mede door zijn situering in de treinstructuur - hét transferpunt 
tussen de diverse subniveaus (HST, IC, IR, L) en de stedelijke openbaarvervoersstructuur. Voor deze 
laatste transfers kan ook Dampoort een toenemende rol vervullen mits uitbouw van de tramstructuur 
naar Dampoort en eventueel van een permanente pendeltrein Dampoort-Sint-Pieters of van een P-trein 
Dampoort-Brussel.

• Binnen de grootstedelijke ringweg R4 fungeert R40 als een stadsboulevard met een vooral lokale 
ontsluitingsfunctie (t.b.v. het centrum van de stad). Op de inkomende assen tussen beide (met name de 
traditionele steenwegen) neemt de doorstromingscapaciteit naar R40 af als dit nodig is ten behoeve van de 
doorstroming van het openbaar vervoer, met als overgangspunt de voorkomende P&R parkings langsheen 
deze assen. De stadsboulevard functioneert als ringvormige verdeelweg voor het centrale deel van het 
stedelijk gebied en als ‘voeder’ voor de parkingroute rond de binnenstad. De stadsboulevard verloopt 
via het huidige R40 tracé (en dus in het noorden langs Nieuwe Vaart/Gasmeterlaan – Rooigemlaan), 
behoudens in het oosten (waar hij verlegd wordt naar spoorberm-Dampoortstation-Afrikalaan-
Handelsdokbrug). De belangrijke knooppunten aan Dampoort, Neuseplein en Palinghuizen worden op een 
comfortabele manier voor alle verkeersdeelnemers en met een aantrekkelijke vormgeving opgelost. De 
technische mogelijkheid van herinrichting van Neuseplein en Palinghuizen om de stadsboulevard volgens 
het tracé van de huidige R40 te laten lopen vraagt nog naar een kwaliteitsvol ontwerp van deze specifi eke 
ruimten. Om de afwikkeling van het langzame verkeer en het openbaar vervoer te verbeteren wordt o.a. de 
keuze gemaakt Dampoort en Heuvelpoort te ondertunnelen.

• Het is inderdaad de bedoeling dat de R4 als grootstedelijke ringweg en de P+R’s een deel van het 
verkeer weghalen van de kleine stadsring R40. Toch blijft het op zijn minst in een eerste fase wenselijk 
de stadsboulevard als 2x2 weg te behouden omdat de capaciteit die vrijkomt dankzij R4, kan gebruikt 
worden voor het opvangen van intern sluipverkeer dat nu het onderliggende (woon)wegennet bezwaart (bv. 
Tentoonstellingslaan, François Benardstraat, Kantienberg, …). Het gaat dus niet over extra autoverkeer, 
maar over de verplaatsing van binnenstedelijke verkeersstromen naar de stadsring.

• De stationsomgevingen van Sint-Pieters en Dampoort groeien binnen dit grootstedelijke activiteitengebied 
uit tot complementaire aantrekkingspolen voor publiekstrekkende tertiaire, educatieve en culturele/
recreatieve functies, verweven met wonen en kantoren.

24I Gemeentellijk Ruimtelijk Structuurplan 
Gent
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2.4. MOBILITEITSPLAN

Het mobiliteitsplan Gent dateert van 2003 en wordt momenteel vernieuwd. De strategische doelstellingen uit 
het plan zijn:
• Het vrijwaren van de verplaatsingsbehoeften binnen de samenleving. Hierbij is een selectieve verbetering 

en uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden met openbaar, collectief en niet-gemotoriseerd vervoer een 
belangrijk uitgangspunt.

• Het verminderen van de auto-afhankelijkheid door het creëren van een multi-modaal aanbod. 
• Optimalisering door categorisering van het wegennet.
• Een mobiliteitsbeleid gericht op het beheer van het verkeer.
• Op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten waarborgen.
• De verplaatsingsmogelijkheden voor alle doelgroepen naar alle doelgebieden op een selectieve en billijke 

manier waarborgen.
• Ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid minstens op het huidige niveau handhaven.
• De verkeersveiligheid verhogen.

Het ringboulevardconcept wordt voorgesteld waarbij de R40 de verdeelweg blijft voor het stedelijke autoverkeer 
van de kernstad. Op deze boulevard moet een voldoende hoge capaciteit aangeboden worden om de autodruk 
op de tussenliggende zones te vermijden. Belangrijk element in dit concept is daarbij echter ook dat het 
autoverkeer op de invalswegen naar het centrum (en naar de R40) wordt beheerst zodat vooral hier capaciteit 
kan vrij worden gemaakt ten voordele van het openbaar vervoer en het fi etsverkeer, en anderzijds het gebruik 
van de R4 als grootstedelijke ringweg wordt gestimuleerd. De John Kennedylaan – Vliegtuiglaan – Afrikalaan 
(N424), de Drongensesteenweg (N466) en de B401 worden aangeduid als hoofdverbindingswegen tussen de 
R4 en R40. De R4 dient maximaal te worden uitgebouwd als grootstedelijke ringweg waarbij de realisatie van de 
Sifferverbinding een belangrijk onderdeel zal vormen.

Het mobiliteitsplan pleit voor de verdere uitbouw van de tramstructuur met nieuwe tramassen en de 
doortrekking van bestaande tramassen tot op het niveau van het grootstedelijke gebied. Dampoort wordt hierbij 
aangeduid als een bovenregionaal transferpunt waarbij er een uitwisseling is tussen trein, tram en bus. De 
stationsomgeving Gent-Dampoort wordt ontwikkeld tot een tweede draaischijf van openbaar vervoer en tot 
een gemengde omgeving met ruimtezoekenende grootschalige stedelijke cultuur en recreatie, handel, wonen 
en publiekstrekkende kantoren. Tevens wordt ook voorgesteld om een beperkte transferfaciliteit auto-trein 
te realiseren (pendelparking). Een extra autoattractiviteit aan Dampoort is aanvaardbaar maar moet worden 
beperkt. De activiteiten zouden een hoge OV-potentie moeten hebben. Het mobiliteitsplan gaat uit van een 
ondertunneling van de Dampoortknoop die ervoor zal zorgen dat de autotoegankelijkheid wordt geoptimaliseerd. 
Bovendien wordt de ringweg verlegd naar de Afrikalaan waardoor er een betere aansluiting mogelijk is op de 
grootstedelijke ringweg. 

Dampoort dient ook een knoop te worden voor het fi etsverkeer. Er worden acht grootstedelijke hoofdfi etsroutes 
aangeduid waarvan er een achter het station Dampoort loopt. Deze Dorpenroute streeft een verbeterde fi etsrelatie 
na tussen de havendorpen aan het kanaal Gent – Terneuzen en de Gentse kernstad. Verder biedt de route 
een toeristisch-recreatieve meerwaarde door de polderdorpen en de landschappelijk interessante gebieden 
meer te benadrukken voor recreatief fi etsgebruik. Op korte termijn wordt de realisatie van de grootstedelijke 
hoofdfi etsroute naar Gent Dampoort uitgevoerd.

2.5. DUURZAAMHEIDSMETER 

De realisatie van een duurzaam stadsproject is het resultaat van de inbreng van publieke en privépartners, 
voorafgaand, tijdens en na de realisatie van de ontwikkeling. Een duurzaam project is slechts mogelijk door een 
aangehouden en coherente visie doorheen het volledige ontwerpproces, inclusief het betreffend beleid. De Stad 
Gent heeft daarom een systeem ontwikkeld om duurzaamheid in stadsprojecten en economische sites (zoals 
bedrijventerreinen, kantoorzones) meetbaar te maken. 

Er zijn twee duurzaamheidsmeters ontwikkeld: één voor stadsprojecten en één voor economische 
sites. De duurzaamheidsmeters behandelen alle aspecten van duurzaamheid.. Ze maken immers 
duidelijk wat de Stad met duurzaamheid bedoelt. Wel laten ze voldoende (ontwerp)vrijheid: ze 
werken eerder sturend en stimulerend dan verplichtend en tonen verschillende wegen naar het doel.
De duurzaamheidsmeters worden nu al gebruikt als leidraad in verschillende stadsprojecten (Gasmetersite, Gent 
Sint-Pieters, Oude Dokken) en economische sites (Eiland Zwijnaarde, Oostakker I Noord). Gedurende het gehele 
proces van de studie voor de stationsomgeving Gent-Dampoort wordt gewerkt met de duurzaamheidsmeter 
voor stadsprojecten.

2.6. PEGASUSPLAN (DE LIJN)

In het kader van ‘Mobiliteitsvisie 2020’ heeft De Lijn een gewenste OV-structuur uitgetekend. Hierbij is Dampoort 
aangeduid als een interstedelijke IC/IR-knoop. Het openbaarvervoerbeleid van de stad Gent is gericht op een 
versterking van de tramstructuur. Uit evaluaties is immers gebleken dat met het tramconcept, door zijn hoge 
penetratiegraad in het grootstedelijk gebied, de beste openbaarvervoerprestaties worden neergezet. Het 
tramnetwerk zal in de toekomst het basisnetwerk voor het grootstedelijke openbaarvervoersaanbod in Gent 
vormen. Vanuit Dampoort vertrekken in dit plan dan ook verschillende tramlijnen.

De regionale en stedelijke ontsluitende regionale bussen blijven behouden indien het bedieningsgebied 
voldoende afwijkt van het bedieningsgebied van de tramas. Het is algemeen de betrachting om op termijn 
het aantal bussen binnen het stedelijke centrum tot een minimum te beperken. De regionale buslijnen met een 
verbindende functie blijven behouden in de nieuwe openbaarvervoerstructuur. Het eindpunt van deze lijnen 
wordt gewijzigd ten opzichte van de huidige toestand. Hierbij worden, afhankelijk van de situatie, twee mogelijke 
concepten gehanteerd:
• Verknoping van de lijnen ter hoogte van de beginpunten van de tramassen (binnen grootstedelijk gebied); 

dit is enkel mogelijk indien de frequentie van de buslijn voldoende hoog is;
• Verdere doortrekking van de bussen tot geselecteerde structurele stedelijke knooppunten of een knoop 

van een hoger niveau (hierbij wordt een andere bestemming dan deze van de tramlijn geviseerd). Wanneer 
de huidige buslijn parallel loopt met de tramas, wordt de buslijn omgevormd tot een ontsluitende lijn voor 
het traject tussen het beginpunt van de tramas en de structurele knoop die bereikt dient te worden.
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2.7. GEWESTPLAN GENTSE KANAALZONE

Het projectgebied van deze studie is bestemt als gebied voor stedelijke ontwikkeling op het Gewestplan.

GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 08

Artikel 10. - Gebied voor stedelijke ontwikkeling (BVR 28/10/98)

Dit gebied is bestemd voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, 
dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en dit 
voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving.

De stedenbouwkundige aanleg van het gebied, de bijhorende voorschriften betreffende terreinbezetting, 
vloeroppervlakte, hoogte, aard en inplanting van de gebouwen met bijhorende voorzieningen, en de 
verkeersorganisatie in relatie met de omringende gebieden, worden vastgesteld in een bijzonder plan van aanleg 
vooraleer het gebied kan ontwikkeld worden. Ook het wijzigen van de functie van de bestaande gebouwen kan 
pas na goedkeuring van een bijzonder plan van aanleg.

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENNING

Art. 7.4.2. 

Bij de toepassing van de bijzondere gewestplanvoorschriften “regionaal bedrijventerrein met openbaar 
karakter”, “lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter”, “transportzone”, “gebied voor watergebonden 
bedrijven”, “gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven”, “kantoor- en dienstenzone”, “teleport” 
en “kleinhandelszone” worden de volgende onderdelen van de betrokken voorschriften voor onbestaande 
gehouden: 

1°  de woorden “met openbaar karakter” in de titel van het voorschrift; 

2°  de woorden “met openbaar karakter” in het eerste lid of de eerste zin van het voorschrift; 

3°  de vermelding dat het gebied en desgevallend de bufferzone die het omvat, alleen door de overheid kan 
worden gerealiseerd; 

4° de vermelding dat de Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de 
ontwikkeling van dat gebied goedgekeurd dient te worden, of dat het karakter van het terrein, de aard van de 
activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van 
de omringende bufferzone en dergelijke meer, voordat het gebied kan worden ontwikkeld, vastgelegd moeten 
worden in een bijzonder plan van aanleg en/of een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Opmerking: het gewestplanvoorschrift ‘gebied voor stedelijke ontwikkeling’ staat niet in de lijst van art. 7.4.2., 
zodat er moet worden vanuit gegaan dat een BPA (RUP) nodig is, vooraleer vergunningen kunnen worden 
afgeleverd.

2.8. STRATEGISCH PROGRAMMA SCHARNIER (STAD GENT 
2005)

Met het besluit van de Vlaamse regering (BVR) van 4 juni 2004 houdende de voorwaarden voor de erkenning 
en/of subsidiëring van strategische projecten in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de 
Vlaamse regering ondersteuning bieden aan de strategische projecten die worden gerealiseerd door de lagere 
overheden. Deze projecten zijn van cruciaal belang als instrument van een actief en uitvoeringsgericht ruimtelijk 
ordeningsbeleid. Het stedelijk strategisch project Scharnier voldeed aan de voorwaarden en de aanvraag werd 
dan ook goedgekeurd in 2005.

Door middel van programmaregisseurs die vallen binnen het departement stafdiensten (hierdoor is er a priori 
geen thematisch belang) poogt de stad met deze strategische projecten de valkuilen van projectmatig werken 
te vermijden, zijnde: een niet geïntegreerde manier van omgaan met een maatschappelijk complexe opgave en 
het ad hoc oplossen van problemen zonder oog voor de langetermijnvisie. Voor het gebied Dampoort en Oude 
dokken werd het strategisch project scharnier opgestart. De programmaregisseur (Van den Abbeel Iris) behoudt 
een helikopterzicht over het afgebakende gebied. Zij volgt alle strategische en reguliere projecten die lopen 
in het gebied op en spoort opportuniteiten op die zij meldt bij het gepaste beleidsorgaan. Ook de leemtes en 
tegenstrijdigheden worden opgespoord en gesignaleerd.

2.9. STRATEGISCH STEDELIJKE PROJECTSTUDIE (STAD GENT 
+ TECHNUM 1998-2004)

Het eerste luik van deze studie omvatte een onderzoek naar een mogelijk programma voor de site Dampoort 
op basis van deelonderzoeken opgemaakt in het kader van het Ruimtelijk structuurplan Gent (2003) gaande van 
woningen, kantoren, cinemacomplex tot hotels en gezondheidsvoorzieningen.

Vervolgens werd de verkeerskundige situatie belicht. Er werd gekozen om het N-Z gerichte verkeer op de R40 
via een tunnel af te scheiden van het O-W gerichte verkeer. Het lokale doorgaand verkeer loopt langsheen het 
spoorviaduct (i.p.v. Kasteellaan) en werd door middel van twee kruispunten opgevangen, één tussen Octrooiplein 
en het spoorviaduct en één op de kruising van de Land Van Waaslaan met Pilorijnstraat.

Voor het busverkeer werd een extra onderdoorgang gecreëerd naast het spoorwegviaduct.

Het fi etsverkeer kreeg een extra onderdoorgang onder het spoor ter hoogte van het winkelcentrum aan de 
Dendermondsesteenweg.

Parkeerfaciliteiten werden voorzien aan beide zijden van het spoor (site voormalige pakjesstation en Antwerpenplein) 
en zijn bereikbaar via een ondergrondse tunnel vanuit Land Van Waaslaan, Dendermondsesteenweg en R40.

Het geheel bestaat uit diverse niveaus.

Het probleem van deze studie vormde het onrealistisch uitgangspunt waarbij de inkomsten van projectontwikkeling 
de infrastructuurkosten moesten dragen:
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• te hoge infrastructuurambities bij iedere partner: grootschalige onteigeningen en zware infrastructuur 
(tunnel, ondergrondse parkings en busstation)

• de zeer hoge investeringskosten stonden niet meer in verhouding met de meerwaarden voor 
stadsontwikkeling

• de regierol was te verdeeld met een nogal logge samenwerkingstructuur
• te veel aandacht ging naar het stadsontwerp als product in plaats van naar het proces van realisatie
• het ontwerp was moeilijk te faseren en diende dus in één keer uitgevoerd te worden. Na 6 jaar studiewerk 

concludeerden de partners dat dit stadsontwerp niet realiseerbaar was. 

2.10. ONTWERPEND ONDERZOEK ZWAAIKOM (STAD GENT + 
NERO)

Studie naar de afwerking van de Oude Dokken aan de zijde van de zwaaikom, voornamelijk gericht op het 
bouwblok op de hoek van Koopvaardijlaan. 

De studie concludeerde dat de uitlijning van het bouwblok (max. 7 bouwlagen) op de laatste onderdoorgang 
van het spoorwegviaduct diende te gebeuren waardoor de toren op de kop van Dok Zuid in deze as komt te 
liggen. Dit betekent voor het bouwblok op de hoek van de Koopvaardijlaan een verschuiving van de rooilijn in 
noordelijke richting waardoor er voor het bouwblok (kant Octrooiplein) meer publieke ruimte vrijkomt. Hierop 
inspelend heeft een private projectontwikkelaar initiatief genomen om een kantoorproject met omgevingsaanleg 
te realiseren.

Bijkomend werden er voorstellen geformuleerd om een station ten noorden van de zwaaikom te realiseren met 
bijhorende routing voor autoverkeer en openbaar vervoer.

2.11. STUDIE BOUWBLOK PILORIJNSTRAAT (STAD GENT 
2009)

Door de onduidelijke situatie over de ontwikkeling van het station Gent-Dampoort en de verkeersknoop kwamen 
er talrijke vragen van particuliere grondbezitters in dit bouwblok naar de mogelijkheden tot bouwen en verbouwen 
binnen het bouwblok. Ten einde een antwoord te kunnen bieden op deze vragen werd door de stad Gent een 
visie opgesteld voor het bouwblok aan de Pilorijnstraat. Conclusie van deze studie was dat de percelen in de 
Pilorijnstraat en braakliggende terreinen niet bebouwbaar zijn, op korte termijn kunnen vergunningen afgeleverd 
worden voor “kleine verbouwingswerken”, maar op lange termijn zal er onteigend moeten worden.

2.12. MALMARSITE / BIJGAARDENPARK (STAD GENT 2004)

De voormalige industriële Malmarsite is gelegen in Sint-Amandsberg, tussen de Nijverheidsstraat, de Forelstraat, 
de spoorweg Gent-Antwerpen en het koopcentrum aan de Dendermondsesteenweg. De site waar in lang 
vervlogen tijden de imkers van de Sint-Baafsabdij hun bijen hielden en in de 19de eeuw fabrieken stonden werd 
omgevormd tot een wijkpark en bevat tal van deelprojecten waarvan het Bijgaardehof er één is. Het grootste 
deel van de oude fabriek, gelegen achteraan op de site, wordt door het RUP SA-12 Malmar (april 2004) niet 
herbestemd tot park en ligt in woongebied. Op deze unieke plek komt het nieuwe en duurzame Bijgaardehof 
met een wijksporthal, kantoor- en/of praktijkruimten, een parking en een 45-tal kwalitatieve wooneenheden, 
waarvan 20 à 22 passieve eenheden met mogelijkheid tot Cohousing. Het voormalig stationsgebouw aan de 
Forelstraat te Gent ligt aan de ingang van het nieuwe Bijgaardepark. Het stationsgebouw wordt door het AG 
SOB in opdracht van het departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent gerenoveerd en uitgebreid tot 
een kinderdagverblijf ‘De Bijendans’ met 28 opvangplaatsen. Omdat het hier om een gemeenschapsfunctie op 
een zichtbare plek gaat, heeft het AG SOB ervoor gekozen om een architectenwedstrijd te houden. Deze werd 
gewonnen door CH-architectenbureau bvba.

Tot slot wordt fi etsas 2 via het park doorgetrokken van Scheldeoord tot Dampoort. 

2.13. ONTWIKKELING OUDE DOKKEN (STAD GENT RUP 135 - 
OMA)

Het AG SOB heeft in 2004 een prijsvraag voor een stadsontwerp gelanceerd met betrekking

tot het projectgebied van de Oude Dokken. Het stedenbouwkundig bureau Offi ce for Metropolitan Architecture 
(OMA) heeft in 2004 een stadsontwerp gemaakt en heeft dit in 2005 verder verfi jnd. Deze prijsvraag en de daaruit 
volgende opdracht hadden enkel de bedoeling om een stedenbouwkundige visie aan te reiken voor de rand 
van de dokken. OMA ging in zijn wedstrijdvoorstel en in het stadsontwerp evenwel ruimer dan gevraagd en gaf 
een visie voor nagenoeg het volledige gebied Oude Dokken (tot tegen het spoorwegemplacement). OMA wou 
aantonen dat het stadsontwerp niet alleen bruikbare ideeën oplevert voor de herontwikkeling van de rand van 
de dokken maar ook dat deze ideeën kunnen doorgetrokken worden over het gehele gebied. Het stadsontwerp 
geeft een voorstel van stedenbouwkundige en projectmatige uitwerking voor de ontwikkeling van dit gebied. 
Het stadsontwerp reikt mede met het RSG de visie aan voor het RUP.Stadsontwerp voor het gebied langsheen 
de dokken (links) en mogelijke uitbreiding tot tegen het rangeerstation (rechts) volgens het wedstrijddocument: 
“Met de ontwikkeling van de Oude Dokken heeft Gent de mogelijkheid terug groei in het centrum van de stad 

25I RUP Oude Dokken: grafi sch plan
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te brengen. Door het verleggen van de ring worden de Oude Dokken in de toekomst optimaal ontsloten. Een 
essentiële ontwikkeling aangezien groei tegenwoordig allereerst aan infrastructuur gekoppeld is. Het ontwerp 
richt zich op het ontwikkelen van een modern, binnenstedelijk gebied met een ruime beschikbaarheid van 
nieuwe woningen, een goede bereikbaarheid en hoogwaardige openbare ruimtes: kwaliteiten die het centrum 
van Gent een sterke impuls zullen geven. Om de relatie met de historische binnenstad verder te versterken, 
worden routes vanuit de binnenstad in het plangebied doorgezet. In de huidige situatie worden de Oude Dokken 
gekenmerkt door de grote schaal van het kanaal in contrast met de compacte binnenstad. Daarnaast kenmerkt 
het gebied zich door een rijke variëteit aan schaal, stijl en functies. Deze met de voormalige havenactiviteiten 
samenhangende typologie wordt als uitgangspunt genomen voor de verdere uitwerking. Daarbij wordt het 
gebied, gedomineerd door de sterke noord-zuid as van het kanaal, in oost-west richting verkaveld om, over 
de volledige diepte, een open verbinding met de kanaalzone te laten ontstaan. Het gevormde patroon van 
open en bebouwde zones steekt het water over waardoor er een sterke ruimtelijke samenhang tussen de beide 
kanaaloevers wordt gevormd. Het kanaal niet langer als grens maar als het nieuwe midden. De samenhang 
tussen de beide oevers wordt nog verder versterkt door het ritme van de hogere woonblokken aan weerszijde 
van het water. De grootte van het gebied is dusdanig dat het in verschillende fasen ingevuld zal worden. 
Het plan moet daarom een hoofdstructuur defi niëren die tijdsbestendig is maar tegelijkertijd fl exibel genoeg 
om ontwikkelingen toe te staan. Dit is gedaan door de structuur van de open ruimtes vast te leggen en de 
bebouwing van de tussengelegen zones meer vrijheden te geven. Het Houtdok in het noorden en het Achterdok 
aan de zuidzijde lijken de gebieden die zich allereerst lenen tot ontwikkeling. Juist daar zijn de mogelijkheden 
om op de bestaande stad aan te sluiten het grootst. Het Houtdok heeft daarbij veel potentie als een optimaal 
ontsloten zichtlocatie. Hier kunnen de publieke functies geconcentreerd worden. Het Achterdok in aansluiting 
met Dampoort vormt een belangrijk scharnierpunt tussen de Oude Dokken, het station en de binnenstad. Om 
de mogelijkheden van dit gebied te vergroten hebben we een voorstel gemaakt waarbij de nieuwe ring niet over 
de Koopvaardijlaan gaat lopen maar naast de spoordijk. Vanwege het belang van deze beide locaties binnen de 
grotere context komen hier de hogere landmarks waarmee de herkenbaarheid van het gebied gewaarborgd is.” 
(Gent Oude Dokken 01/2006)

2.14. DOORSTROMINGSSTUDIE R40 (AWV 2011)

Deze studie is nog lopende en aldus nog niet gevalideerd. De studie beschrijft een alternatief concept voor de 
R40 voor zowel stappers, trappers, openbaar vervoer als personenwagens. Voornamelijk het scenario voor het 
personenvervoer biedt nieuwe inzichten.

In dit scenario wordt de ringweg niet als een optimaal te faciliteren doorgaande stroom beschouwd, maar als 
de som van een aantal segmenten. Binnen deze segmenten wordt de verkeersafwikkeling gericht op een vlotte 
drainage naar het hogere wegennet, via gekozen uitwisselpunten (schakelpunten). Dit zijn de punten waar een 
vlotte link naar het hogere wegennet met voldoende capaciteit aansluit op de R40. Op deze uitwisselpunten 
wordt in dit concept dus niet de rondgaande stroom bevoordeeld, maar wel de beweging van en naar het hogere 
wegennet. Hierdoor wordt korter, maar meer effi ciënt gebruik gemaakt van de R40 waarbij het doorgaande 
verkeer wordt tegengegaan. Indien mogelijk wordt de capaciteit staduitwaarts hoger gehouden dan deze 
stadinwaarts, teneinde congestie op en binnen de stadsring maximaal te vermijden. 

Tussen de schakelpunten voorziet het concept R40 ook fi lterpunten. Dit zijn plaatsen of zones tussen 2 
opeenvolgende segmenten met als doel het stelselmatig afbouwen van de doorstroming op R40, naarmate men 
zich verder van het uitwisselpunten (schakepunt) verwijdert en de fi lterpunten nadert. De dwarsrichting wordt 
geoptimaliseerd t.o.v. van de langsrichting (bv. i.f.v. openbaar vervoer) t.h.v. de fi lterpunten. 

De site Dampoort is binnen dit concept geselecteerd als fi lterpunt wat betekent dat de doorstroming voor 
het autoverkeer op de R40 kan verminderen ten voordele van de doorstroming van het OV en fi ets op het 
dwarsverkeer.

De R4 zal in dit concept instaan voor de opvang van het verkeer op grootstedelijk niveau terwijl de R40 de 
drager is van het verkeer op kernstedelijk niveau. Dit houdt bijgevolg in dat de realisatie van de Handelsdokbrug 
gewenst is om dit de realiseren. Daarnaast vangt de R40 ook het bestemmingsverkeer in de binnenstad op 
omdat de stad de Parkeerroute op de R40 heeft gelegd.

2.15. HANDELSDOKBRUG (AWV, GESTART IN 2010)

De Handelsdokbrug voorziet de stadsring (R40) van een nieuwe aansluiting (schakelpunt) op de grootstedelijke 
ring (R4). Het realiseren van een nieuwe bruginfrastructuur zorgt ervoor dat de stadsring verplaatst kan worden 
naar de Koopvaardijlaan-Afrikalaan en het drukke verkeer niet meer langs dok Zuid en Noord moet. Dok Zuid en 
Noord worden omgevormd tot gezellige woonstraten die enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer.

2.16. GROENAS 1 (GROENE BANAAN, STAD GENT 2009)

Het realiseren van een wandel en fi etstraject tussen spoorwegberm en woongebied, als deel van een langere 
groencorridor en fi etsas met name “groenas 1” en de herwaardering van de rietgracht in St-Amandsberg. (RUP 
nr 136 groenas 1)

2.17. TOEKOMSTVISIE AFRIKALAAN – STEC STUDIE (DIENST 
ECONOMIE 2008)

De toekomstvisie voor de Afrikalaan werd in opdracht van de dienst economie van de Stad Gent opgemaakt 
door Stec groep in 2008. Deze studie bekijkt het bedrijventerrein langsheen de Afrikalaan (37 ha) met op heden 
een sterk gemengde invulling. De afgelopen jaren is het terrein vaak van kleur veranderd (logistiek, productie 
en wonen naast een heropleving van handelsbedrijven). Hierdoor is de verhuisdynamiek omhoog gegaan. Dit 
- in combinatie met de verouderingsproblemen op het terrein, de nieuwe positie door de ontwikkeling van de 
oude dokken en de mogelijke verplaatsing van het tracé van de R40 - maakten een studie naar de toekomstige 
ontwikkeling noodzakelijk. Er zijn voornamelijk veel kansen voor een revitalisatie of transformatie van het gebied.
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Binnen de studie worden drie deelgebieden beschreven. Voor de studie van de Dampoort is voornamelijk 
deelgebied 2 van toepassing, dit gebied bestaat uit het zuidelijke deel van de Afrikalaan- Koopvaardijlaan tussen 
het spoortalud en het project Oude dokken. 

Volgens de studie zal deze locatie door de aanleg van de R40 over het terrein een binnenstedelijke locatie 
worden. Het gebied komt binnen de invloedssfeer van de binnenstad, en heeft vanwege de ligging zeer nauwe 
relaties met de Oude Dokken en het station Gent-Dampoort. Hierdoor is het een interessante ligging voor 
functies met een hoge dichtheid en een hoge commerciële waarde. 

De studie raad aan dit gebied deels te transformeren waarbij bedrijfsruimtefuncties vervangen worden door meer 
stedelijke functies, zoals kantoorontwikkeling, winkels, woningbouw en leisure. Enkel vanuit markttechnisch 
oogpunt blijkt een ontwikkeling bestaande uit een evenwichtige mix van woningbouw, kantoren en voorzieningen 
met een fl oor index van 1,5 tot 2,5 minder aantrekkelijk, dit door de lage opbrengstpotentie (kosten: 9.5-11.5 
miljoen- opbrengst 15 miljoen) en de omvang van de investering. Op alle andere toetsingscriteria (marktvraag, 
synergie gebiedskenmerken, synergie ontwikkelingsstrategie) scoort deze variant goed.

2.18. STADSVERNIEUWINGSPROJECT SINT-AMANDSBERG 
(2011)

De Stad werkt aan stadsvernieuwingsprojecten voor de 19e eeuwse gordel. Er wordt al gewerkt in drie wijken: 
Brugse Poort, Rabot en Ledeberg. Dampoort/Sint-Amandsberg wordt het vierde stadsvernieuwingsproject. De 
bedoeling van een stadsvernieuwingsproject is om op een integrale manier aan stedelijke vernieuwing te doen. 
Stadsvernieuwingsprojecten worden opgebouwd rond 3 evenwaardige pijlers: een fysiek-ruimtelijke, socio-
economische en socio-culturele pijler. de stationsomgeving speelt een dermate belangrijke rol Binnen het 
stadsvernieuwingsproject Dampoort/Sint-Amandsberg dat een afstemming tussen het verkennend ruimtelijk 
onderzoek voor Gent Dampoort en het stadsvernieuwingsproject een belangrijk aandachtspunt zal vormen.

2.19. GROENSTRUCTUURPLAN (2011)

Aandachtspunten groen – natuur/bos – landschap (input obv ontwerp GSP, december 2011)

GEWENSTE RECREATIEVE GROENSTRUCTUUR
• Onderzoeken en concretiseren prioritaire zoekzones wijkparken en opmaak ontwerp. Het betreft een 

aantal dichtbebouwde zones waar nog geen gedetailleerde visie is op de verdere ruimtelijke ontwikkeling 
en nog geen locatie gevonden is voor de inbreng van een nieuw wijkpark. Voor de wijk Dampoort / Sint-
Amandsberg-West is er een totale groenbehoefte van 6 ha of 3 parken van elk 2 ha, waarvoor een locatie- 
en haalbaarheidsonderzoek zal uitgevoerd worden.

• Groenas Oostakker verbindt belangrijke parken en bossen en legt een vlotte en aantrekkelijke zachte 
verbinding naar de Dampoort en het stadscentrum en naar de nieuwe natuurkern in Moervaartvallei. De 
groenas op de zuidelijke grens van Sint-Amandsberg volgt in deze deelruimte een qua inrichting stevig 
opgewaardeerd tracé richting Destelbergen.

GEWENSTE LANDSCHAPPELIJKE GROENSTRUCTUUR
• Stadsboulevard vergroenen

‘Het groene eindbeeld van de stadsboulevard is gevarieerd afhankelijk van het segment. Hoogstammige 
bomen domineren het landschap. Hun onderlinge samenhang is te bepalen in overeenstemming met de 
beschikbare ruimte en de al aanwezige boombeplanting…’

• Steenwegen bijkomend bebomen (Antwerpsesteenweg)
‘… bestaan uit twee rijen bomen zoals opgenomen in het bomenplan. Afhankelijk van het karakter en de 
omgeving waarin de steenweg zich bevindt, is het wenselijk en mogelijk om de groenstructuur krachtiger 
te maken en een ecologische meerwaarde te geven via ondermeer een rijkere onderbegroeiing of 
bermvegetatie.
Daar waar de steenwegen aansluiten op de stadsboulevard gaan de rijen over in een variabele 
plantafstand waarbij de beschikbare ruimte maximaal wordt benut. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
Antwerpsesteenweg.’

• Stedelijke waterruimten: versterken groen met aandacht voor cultuurhistorische waarden (projectgebied: 
zwaaikom en water thv Schoolkaai)
Afhankelijk van de verstedelijkingsgraad in de binnenstad en kernstad onderscheiden we groene stedelijke 
waterruimtes en gemengde stedelijke waterruimtes. De groene stedelijke waterruimtes zijn gelegen in het 
verlengde van de groenassen en langs waterlopen met ruimte voor infrastructuurgroen. De visie op de 
cultuurhistorische en/of landschappelijk beeldbepalende oevers uit de studie Groene Oevers wordt mee 
als basis genomen voor deze indeling.

27I groenstructuurplan Gent - gewenste ruimtelijke groenstructuur - 
deelruimte kernstad

27 

OMGEVING - MINT - MEI 2013 - 11001-GENT DAMPOORT | 39



40 | OMGEVING - MINT - MEI 2013  - 11001-GENT DAMPOORT



GEWENSTE NATUURLIJKE / BOSSTRUCTUUR 
• Natuurverbindingen brengen bos en natuur tot in de kernstad. De twee belangrijkste zijn de 

spoorwegbermen aan de Dampoort, die een noord-zuidverbinding vormt en de groene dwarsrelatie van 
het Westerringspoor, die een verbinding in oost-westrichting verzorgt.

• Kleinere natuurkernen. Een aantal bosgebieden en bosaanplantingen (o.a. langs infrastructuurelementen) 
zijn meer dan 1 ha groot en vormen een zeer belangrijke ruimtelijke schakel in de natuurlijke structuur, 
mede door hun dikwijls langdurige ontwikkelingsgeschiedenis en authenticiteit, de structuur- en 
biodiversiteit die hieraan gekoppeld zijn.

• Met infrastructuurnatuur worden de groene randzones van infrastructuurelementen bedoeld waarin 
bepaalde natuurwaarden kunnen ontwikkelen en die als fysische structuur een natuurverbindingsfunctie 
kunnen vervullen. De belangrijkste infrastructuurelementen zijn zowel verkeerswegen (E17, E40, R4) als 
waterwegen (Ringvaart, kanaal Gent-Terneuzen) en spoorwegen.

• Ook het belang van tijdelijke natuur in het stedelijk weefsel mag niet onderschat worden. Zones met 
tijdelijke ecologische infrastructuur kunnen een ondersteunende rol spelen. De inname van een terrein voor 
tijdelijke natuur mag de uiteindelijke ontwikkeling niet belemmeren.

• Er zal continu uitgekeken worden naar geschikte terreinen voor tijdelijke natuur. 
• De natuur in stedelijke waterruimtes kan op hoofdlijnen drie vormen aannemen: begeleidende bomenrijen, 

muurvegetaties (op aangepaste bakstenen ondergronden met natuurvriendelijke mortels) en groene 
oevers. Van belang is dat zowel de groene stedelijke waterruimtes als de gemengde, meer stenige 
waterruimtes als interessant landschap beleefbaar zijn.

2.20.  INFRABEL – PLANNEN DERDE SPOOR

Infrabel zal in de toekomst het derde spoor ter hoogte van het station Gent-Dampoort, dat op heden enkel 
een bypass is, omvormen tot een volwaardig spoor, met een nieuw perron aan de stadszijde teneinde de 
toegenomen frequentie op te kunnen vangen.

2.21. LOKAAL LUCHTSKWALITEITSPLAN 2010-2015

Het projectgebied “Dampoort” wordt binnen deze studie benoemd als een van de knelpuntlocaties op vlak 
van luchtkwaliteit. In het stedelijk kernteam werd beslist dat een luchtkwaliteitsstudie de nodige inzichten kan 
verschaffen om tot een set randvoorwaarden te komen die deel uit zullen maken van het afwegingskader om te 
komen tot een ruimtelijk voorkeursscenario (eerste deelopdracht). De tweede deelopdracht omvat een verdere 
analyse van de luchtkwaliteit en randvoorwaarden mbt het ruimtelijk voorkeursscenario. Het doel is dat dit deel 
van de opdracht de input wordt voor het verdere proces van ruimtelijke planning nl. RUP en plan MER.

2.22. STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGSKAARTEN 2010

De belangrijkste knelpunten inzake geluidsoverlast bevinden zich op de plaatsen waar verkeerslawaai voorkomt 
en een belangrijke woonfunctie is gesitueerd. Dampoort vormt zo een knooppunt door zijn ligging aan de R40 
en de Dendermondse- en Antwerpsesteenweg. 

Het bijbehorende actieplan gaat vooral over bestaande en geplande maatregelen. Er zijn geen acties specifi ek 
voor Dampoort opgenomen in het actieplan.

Net zoals bij de luchtkwaliteit werd beslist dat een geluidsstudie de nodige inzichten kan verschaffen om tot 
een set randvoorwaarden te komen die deel uit zullen maken van het afwegingskader om te komen tot een 
ruimtelijk voorkeursscenario (eerste deelopdracht). De tweede deelopdracht omvat een verdere analyse van 
de geluidsbelasting en randvoorwaarden m.b.t. het ruimtelijk voorkeursscenario. Het doel is dat dit deel van de 
opdracht de input wordt voor het verdere proces. 

29 

28 

28I schema derde spoor infrabel - bestaand
29I schema derde spoor infrabel - gewenst
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3  BESTAANDE STEDELIJKE RUIMTE

3.1. MORFOLOGIE

De zone van de Oude Dokken, zwaaikom en het voormalige pakjesstation vormt een aaneengesloten leegte 
of void tussen de binnen- en de randstad. Een restzone zonder functie of als parking afgesneden van het 
Antwerpenplein door het spoorwegviaduct. Ook het Antwerpenplein mist een duidelijke vorm door het ontbreken 
van duidelijke ruimtelijke grenzen. .

De hoogte van de bebouwing viarieert, aan beide zijden van het spoorviaduct, maar kent een gemiddelde 
opbouw van 3 bouwlagen met dak. De zijde aan de binnenstad bestaat uit statige burgerhuizen uit begin 19de 
eeuw. Op bepaalde punten is deze 19e eeuwse gordel aangevuld met latere toevoegingen (slachthuissite) en 
enkele hogere appartementsblokken (Sint-Baafsdorp) uit de 20ste eeuw. 

Aan de oostzijde van het spoor rond Antwerpenplein treffen we geschakelde woonvormen aan, opgebouwd uit 2 
à 3 bouwlagen met dak, uit diverse perioden. Punctueel zijn daar doorheen de geschiedenis hogere gestapelde 
woonvormen aan toe gevoegd. Een restant uit dergelijke historische bakens is terug te vinden in het (icoon)
gebouw van de Dampoort, namelijk het Vooruit gebouw. Voorst zijn diverse nieuwe renovatieprojecten opgestart 
zoals Hof ter Dampoort en  het Bijgaarde hof

Langsheen het spoor en de Dendermondsesteenweg treffen we in de binnengebieden lagere handelszaken aan.
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 > 5 bouwlagen

 - 3 bouwlagen

 < 3 bouwlagen

BENOEMEN /
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30I synthesekaart bouwhoogtes
31I Antwerpsesteenweg
32I Kasteellaan
33I Antwerpenplein
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35 

3.2. INTERFACES

Een interface is een overgang, functioneel of ruimtelijk tussen twee zones of elementen op verschillende 
schaalniveaus. Ze geven de mate van binding tussen deze elementen of zones weer.

Op macroschaal vormt het studiegebied de interface tussen de binnenstad, de kernstad en de haven. Daar 
de zone echter een stedelijke restruimte vormt in het weefsel kan ze deze functie in de huidige situatie niet 
vervullen.

Op mesoschaal vormt het treintalud de grootste barrière tussen de binnenstad en de randstad, het harde talud 
en wand zijn niet poreus waardoor een sterke grens ontstaat tussen spoor en publieke ruimte. Zelfs de site 
van het voormalige pakjesstation vormt een stedelijke restruimte en in zeker zin ook een barrière en dit door 
het ontbreken van functionele relaties, de ondermaatse kwaliteit van het publiek domein en het ontbreken van 
expressieve gebouwen. Op kleinere schaal treffen we nog tal van interfaces of overgangen: 
• de overgang tussen het woonweefsel van de Machariuswijk en de Kasteellaan
• de bebouwde rand en het Antwerpenplein
• de rand tussen bebouwing langs Koopvaardijlaan en Octrooiplein
• de zone tussen het spoorwegviaduct en de achterkanten langsheen de Dendermondsesteenweg
• de relatie tussen station en de zwaaikom 
• de randeffecten die ontstaan zijn door de ophoging van de brug ten noorden van het Octrooiplein.

Enkel de interface tussen Antwerpenplein en Octrooiplein, de bogen van het spoorwegviaduct, wordt positief 
gewaardeerd. Ondanks de staat van de bogen (uitbreidingen met betonelementen en complexe verkeerstructuur) 
vormen ze een mooie overgang tussen twee potentiële stedelijke ruimtes namelijk Antwerpenplein en Octrooiplein, 
een poort tussen rand en binnenstad die mits restauratie of aanpassing een volwaardige overgang kan vormen.

34I synthesekaart interfaces
35I hoogteverschil tussen Octrooibrug en aangrenzende woningen
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36I overgangen tussen zwaaikom en Octrooiplein
37I overgangen tussen bebouwing - Kasteellaan - Pakjestation en spoortalud 
38I Kasteellaan ter hoogte van Forelstraat
39I spoorwegviaduct tussen Octrooi- en Antwerpenplein
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40I  SPE centrale
41I  Vooruit en hoekgebouw Antwerpsesteenweg
42I  Belgacomgebouw en Sint-Machariuskerk
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3.3. LANDMARK EN ZICHTASSEN

Door zijn langgerekte vorm (langsheen het spoor en het kanaal) ontstaat in het studiegebied in de lengterichting 
een belangrijke zichtrelatie tussen de Oude Dokken en de site van het voormalige pakjestation. Deze kwaliteit 
wordt in de Oude Dokken uitgespeeld door het gericht plaatsen van gebouwen en open ruimtes rond het 
centrale dok. Voor de site van het voormalige pakjesstation zal gekeken worden hoe deze zichtrelatie versterkt, 
behouden of beëindigd kan worden.

De Sint-Jorissluis en het verbindingskanaal tussen Schelde en zwaaikom langsheen de Hagelandkaai / Schoolkaai 
creëert een belangrijke zichtas vanuit het centrum, Portus Ganda richting Dampoort en de onderdoorgang van 
het spoorweg viaduct naar Antwerpenplein. Ook in de omgekeerde richting ontstaat op deze manier een visuele 
link met het centrum en zijn torens. 

De belangrijkste landmarks in het gebied worden gevormd door de drie torens van Gent: Sint-Baafskathedraal, 
Sint-Michiels en Belfort. Naast deze torens zijn er nog tal van gebouwen die zichtrelaties hebben met het 
studiegebied: Sint-Jacobs, Sint-Macharius, Vooruit, Belgacomtoren en de schoorsteen van SPE. 

Enkele recentere appartementsgebouwen vormen door hun afwijkende hoogte ook blikvangers vanuit het 
projectgebied (bv. aan de zuidzijde van het Antwerpenplein, op de hoek van Land Van Waaslaan met groenas 1, 
de kop van het Sint-Baafsdorp en Hof ter Dampoort. De oudere en nieuwere gestapelde woonvormen hebben 
vaak het probleem dat ze wel een representatieve voorzijde bezitten maar ook de functionele achterzijde mede 
het beeld van het studiegebied bepaalt. 

Naast deze gebouwde blikvangers is natuurlijk nog verspreid visuele ruis op de beeldkwaliteit aanwezig en dit 
door een overdaad aan verkeersborden, reclameborden, signalisatie, enz.. 

43 

43I synthesekaart blikvangzers en belangrijke zichtassen
44I Vooruit, hoekgebouw Antwerpsesteenweg en spoorwegviaduct
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3.4. WONEN

De aangrenzende zones rondom het studiegebied zijn in hoofdzaak woonbuurten. Naar schatting leven hier 
5763 mensen in een zone van 500 meter en 21612 mensen in een zone van 1 km rondom de zwaaikom. Met 
het project van de Oude Dokken komen hier naar schatting nog eens 1300 mensen op 500 meter en (1600 
woningen of circa 3200 mensen in een zone van 1 km).

45I overzichtskaart bestaande woonstructuur
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wonen + nevenfunctie

wonen
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46I gevelrij Kasteellaan
47I Lucas Munichstraat
48I Land Van Waaslaan
49I Antwerpenplein
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54 
50 50I bloemenwinkel Dampoortstraat

51I Dendermondsesteenweg
52I Dampoortstraat
53I Dendermondsesteenweg
54I overzichtskaart bestaande functies
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3.5. HANDEL

Het bestaande handelsapparaat wordt opgedeeld in 5 categorieën: 
• diensten: dienstverlenende bedrijven zoals strijkwinkels, droogkuis, taxi, vrije beroepen, banken, enz.
• publiek: openbare functies 
• conveniencegoederen: algemene voeding en dranken, verswaren.
• shoppinggoederen: kledij en schoenen, electro, huishoudartikelen, doe-het-zelf, wooninrichting.
• specialitygoederen: drogisterij, parfum, juwelen en horloges, fotografi e, opticiens, kantoor, boeken, 

kranten, sport en spel, plant en dier.

In de huidige situatie beperkt de handel zich voornamelijk tot de Dampoortstraat en Dendermondsesteenweg, 
De Land Van Waaslaan heeft een beperkt handelsapparaat.

De Dendermondsesteenweg bevat nog talrijke goed functionerende winkels die een breed aanbod bestrijken, 
gaande van shopping- en specialitygoederen over horeca tot dagdagelijkse voorzieningen zoals bakkers, slagers 
en kruidenierszaken. Dampoortstraat is minder vitaal, de nadruk ligt hier voornamelijk op specialitygoederen en 
enkele shoppingwinkels.

De algemene voeding of de conveniencegoederen zitten ook rond het Antwerpenplein met onder andere 
Carrefour.

Publieke functies concentreren zich aan het Antwerpenplein en in de Sint-Machariuswijk.

publiek shoppinggoederen

utilitygoederen dienstenconveniencegoederen
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56 55I zicht op Oude Dokken
56I Sint-Jorissluis
57I synthesekaart bestaande groenstructuur

57 

52 | OMGEVING - MINT - MEI 2013  - 11001-GENT DAMPOORT



3.6. GROENSTRUCTUUR

Het studiegebied bezit een zeer gefragmenteerde groenstructuur die voornamelijk bestaat uit struwelen op 
het voormalige pakjestation, het spoorwegtalud aan beide zijden van het vormingstation en enkele restzones 
in de Oude Dokken. In de aanliggende zones van de binnen- en randstad zijn wel meerdere parkjes aanwezig 
binnen de bebouwde structuur: Bijgaardepark, Lousbergpark, Sint-Baafssite, Banierpark, Rommelwaterpark, 
Elisabethpark, … . In de toekomst komen hier nog diverse parkjes in de Oude Dokken bij.

Ook tal van versnipperde bomenrijen doorkruisen of fl ankeren de straten in het studiegebied. De voornaamste 
zijn: bomen langsheen Scheldeoevers, Kasteellaan, Hageland- en Schoolkaai, Spanjaardenstraat, Proostraat, 
Wolterslaan en Ham.
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3.7. WATER

Naast de Oude dokken die gedetermineerd worden door een 1,7 km lange waterstructuur treffen we in de 
nabijheid van het projectgebied nog enkele belangrijke waterlopen en waterbouwkundige kunstwerken aan. 
De zwaaikom en de Sint-Jorissluis, ontstaan halverwege de 19de eeuw als binding tussen de dokken en de 
Schelde, spelen vandaag de dag een belangrijke rol in de beleving van het Octrooiplein. In de huidige situatie 
zijn deze zones echter niet bereikbaar en zijn ze sterk ondergewaardeerd.

58I synthesekaart bestaande waterstructuur
59I Sint-Jorissluis
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60I bovenlokaal functioneel fi etsroutenetwerk
61I bestaande netwerk trage weggebruikers
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3.8. MOBILITEITSKNOOP

3.8.1. TRAGE WEGGEBRUIKER
De zachte weggebruikers (fi etsers en voetgangers) hebben een uitgebreid netwerk aan verbindingen die 
gedeeltelijk parallel lopen met het gemotoriseerd verkeer. De oost-west relatie onder het spoor is in de huidige 
situatie enkel mogelijk via de twee buitenste kokers onder het spoor en via de meer zuidelijke doorsteek 
aan de Forelstraat en de Jan Delvinlaan. Tijdens de dag is er een extra verbinding mogelijk over de parking 
aan het warenhuis op de Dendermondsesteenweg (aangeduid via een stippellijn). In het noorden is er in de 
huidige situatie pas een doorsteek ter hoogte van de kruising Vliegtuiglaan-Hogeweg. Op de Dampoortknoop 
is een groot aandeel van het verkeer fi etsverkeer. Tijdens de ochtendpits zijn er circa 900 ingaande fi etsers en 
vertegenwoordigt het fi etsverkeer 19% van het totale verkeer wat een behoorlijk groot aandeel is. Tijdens de 
avondspits zijn er minder fi etsers (circa 600 ingaande) en bedraagt het aandeel 13% van het totale verkeer1. 
Een reden voor deze verschillen is het feit dat de ochtendspits geconcentreerder is dan de avondspits en dat de 
avondspits voor het fi etsverkeer allicht iets eerder valt. 

Er zijn geen herkomst- en bestemmingsgegevens beschikbaar voor het trage weggebruik, maar een 
terreinanalyse leert dat er veel barrières overwonnen moeten worden om de oversteek over Dampoort te maken 
en dit zowel in noord-zuid als in oost-west richting. De intensiteit van de oversteekbewegingen voor het trage 
weggebruikers over de R40 werd in 2011 bepaald en daaruit blijkt dat ’s ochtends de stroom stadinwaarts 
het grootst is. De belangrijkste oversteek is deze aan Dok-Zuid (de meest noordelijke). De oversteek aan de 
Gandastraat (de meest zuidelijke) wordt eveneens intensief gebruikt. Dit door de beperkte lengte van het traject 
en de éénmalige kruising met R40. Dit in tegenstelling tot de Dampoortknoop waar verschillende confl icten 
tussen auto en fi ets aanwezig zijn. Omdat er geen herkomst-bestemmingrelaties beschikbaar zijn, kan enkel 
worden vermoed dat deze gebruikers aan de Gandastraat bezoekers zijn van het station. De intensief gebruikte 
en vlotte oversteek vanuit Gandastraat via de brug aan het Julius de Vigneplein richting centrum staat echter in 
schril contrast met de chaotische en gevaarlijke verbinding tussen de poort aan Kasteellaan en de fi etsstalplaats. 
De confl ictbewegingen dragen ertoe bij dat zachte weggebruikers de Dampoortknoop als subjectief onveilig 
beschouwen. Objectief gezien heeft Dampoort een prioriteitsscore inzake verkeersonveiligheid voor fi etsers van 
4 à 8 (score 1999 – 2001) en dat terwijl men van een gevaarlijk punt spreekt als de prioriteit boven de 15 ligt. Met 
betrekking tot verkeersveiligheid voor fi etsers, staat Dampoort op gelijke schaal met de volgende kruispunten 
op de R40: Palinghuizen, Brugsepoort, R40 x Nieuwewandeling, Kortrijksepoort en Heuvelpoort. De andere 
kruispunten op de R40 hebben geen prioriteitswaarde gekregen. Dergelijke score wordt berekend aan de hand 
van volgende formule: Prioriteit = 5 x Doden (D) + 3 x Zwaargewond (Z) + 1 x Lichtgewond (L).

In 2011 werd de wachttijd aan de verschillende oversteken ter hoogte van Dampoort bepaald. De gemiddelde 
wachttijd per oversteek ligt binnen een aanvaardbare grens. Dit kan worden verklaard doordat voetgangers 
voorrang hebben op een zebrapad en volgens de wegcode dus voorrang moeten krijgen van overig 
(gemotoriseerd) verkeer. Bovendien zijn er veel voetgangers die de oversteekbeweging maken waardoor zij 
in groep sneller bereid zijn om een risico te nemen om voorrang te krijgen. Solitaire voetgangers zijn immers 
minder snel bereid om een klein hiaat tussen twee voertuigen te benutten. Fietsers profi teren bovendien mee 
van het afdwingen van de voorrang voor voetgangers, terwijl de fi etsers in theorie uit de voorrang zijn. De 
maximale wachttijd is het hoogst aan de Gandastraat.
• 

1  In 2008 (en 2006 en 2001) heeft de stad Gent een cordontelling uitgevoerd – echter zonder rekening te houden met herkomst-
bestemingspatronen – tussen 7u30 en 8u30 en tussen 16u30 en 17u30. Bij deze telling werden zowel fi etsers, personenwagens als 
vrachtwagens geteld. Dit betrof geen volledig gesloten waardoor de instroom niet steeds gelijk is aan de uitstroom.
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62I ochtendspits: oversteekintensiteiten 2011 (Grontmij, 2011)
63I avondspits: oversteekintensiteiten 2011 (Grontmij, 2011)
64I wachttijden oversteekbewegingen (Grontmij, 2011)
65I ochtendspits: versteekintensiteiten fi etsers 2011 (Grontmij, 2011)
66I avondspits: versteekintensiteiten fi etsers 2011 (Grontmij, 2011)
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voetganger

fi ets
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maximale wachttijd
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2.1.6. SPOORINFRASTRUCTUUR
De spoorinfrastructuur bestaat uit drie onderdelen waarbij het spoortalud en de drie sporen een belangrijke 
barrière vormen. Het station is het derde onderdeel en heeft naast de loketfunctie en de toegang tot de twee 
perrons nog enkele zeer beperkte andere functies (broodjeszaak en bistro).

Op een weekdag zijn er ongeveer 5400 instappende treinreizigers terwijl dit op zaterdag terugvalt tot 2300 
(Oktobertellingen NMBS, 2010). Hiermee is het station Dampoort het 29ste station van België en het 7e van 
Oost-Vlaanderen. Ter vergelijking kan worden opgemerkt dat Gent Sint-Pieters in 2009 het 3e station was van 
België en dat er circa 44500 instappers zijn op een weekdag en 15000 op een zaterdag. De meerderheid van 
de reizigers komt te voet (31%) of met de fi ets (29%) naar het station Gent Dampoort waardoor er dus een 
grote nood is aan voldoende stallingmogelijkheden. De modal split-gegevens van de NMBS (2008) tonen aan 
dat ongeveer 25% van de reizigers per auto het station bereikt. Hiervan is 70% afkomsting van buiten de ring. 
Het huidige parkeerterrein voor auto’s aan het station bezit een capaciteit van 435 plaatsen terwijl er sinds 
augustus 2011 1700 fi etsstalplaatsen zijn. Volgens gegevens afkomstig van NMBS wordt ongeveer 90% van 
de autoparking gebruikt door treinreizigers en niet door bezoekers van de omgeving. Een vergelijking met Gent 
Sint-Pieters (Tritel, 2004) leert dat het voortransport per auto (19,5% Sint-Pieters) en via fi ets/te voet (38% 
Sint-Pieters) voor Dampoort hoger ligt dan voor Gent Sint-Pieters. Voor het gebruik van het regionale openbaar 
vervoer ligt dit net andersom (33% Sint-Pieters). Het hoge aandeel regionaal vervoer in Gent Sint-Pieters kan 
worden verklaard door de aanwezigheid van zowel bus- als tramverbindingen. Hiertegenover staat dat het 
Dampoort station op heden een eerder beperkt regionaal aanbod openbaar vervoer heeft. 

Station Dampoort ligt langs de spoorlijn 58 Gent – Eeklo en 59 Gent – Antwerpen. Het aanbod van treinen is 
als volgt:
• IC-treinen: Antwerpen – Kortrijk – Rijsel
• IC-treinen: Antwerpen – Gent Sint-Pieters – Oostende
• IC-treinen: Antwerpen – Gent Sint-Pieters
• L-treinen: Eeklo – Gent Sint-Pieters
• P-trein: Eeklo
• P-trein: Sint-Niklaas - Schaarbeek

67I foto spoorinfrastructuur station Gent Dampoort
68I synthesekaart spoorinfrastructuur

RANGEERSTATION

GENT-SINT-PIETERS 
BRUSSEL

ANTWERPEN
EEKLO
HAVEN
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2.1.7. BUSTERMINAL EN LIJNEN
Aan de bogen en het Antwerpenplein kan er een onderscheid worden gemaakt tussen inkomende lijnen en 
uitgaande lijnen. Bijkomend zijn er nog twee reserveperrons aan het treinstation en is er een halte op de 
Kasteellaan (halte Veemarkt). Dit zorgt er dus voor dat de bushaltes verspreid zijn over verschillende locaties. 
Uit onderzoek van De Lijn (2011) blijkt dat er aan de haltes aan Dampoort circa 11500 busreizigers (tussen 6u 
en 20u, waarvan 54% opstapper is) zijn. Ter vergelijking met het aantal treinreizigers ligt dit in dezelfde orde 
van grootte (6200 opstappers De Lijn en 5400 opstappers NMBS). De analyse per uur toont aan dat de spitsen 
verantwoordelijk zijn voor de helft van het aantal busreizigers. De belangrijkste lijnen zijn deze die stadinwaarts 
gaan (48%, perron 1-5), gevolgd door de lijnen richting Antwerpsesteenweg (32%, perron 7-10) en richting 
Dendermondsesteenweg (20%, perron 12-13). De organisatie van de haltes (verspreid over verschillende 
locaties en met bijhorende oversteekbewegingen in etappes) en de afstand tot de toegang tot het treinstation 
zorgen ervoor dat er niet gesproken kan worden van één geïntegreerde openbaar vervoerknoop. 

Lijn 3 is de meest gebruikte lijn (circa 25%) (Mariakerke Post – Gentbrugge Braemkasteel) terwijl busbundel 70 
circa 33% van het totaal aantal gebruikers vertegenwoordigt. Onderstaande figuur geeft de overstapbewegingen 
weer voor een weekdag tussen diverse buslijnen onderling (47%). Hierbij valt op dat er weinig overstapbewegingen 
zijn tussen in- en uitgaande lijnen. De wijk Dampoort telt circa 11400 inwoners waarvan 35% niet over een 
wagen beschikt. Veel opstappers aan Dampoort zijn dan ook buurtbewoners (34%). Het andere aandeel zijn 
de overstappers tussen trein en bus en dit is met 19% eerder beperkt. De halte Veemarkt (circa 1000 op- en 
afstappers) wordt tijdens de week vaak gebruikt door reizigers die de overstap maken tussen trein en bus (47%) 
en door reizigers zonder overstap (53%).

De resultaten van de bevraging op een zaterdag (8u – 19u) zijn analoog aan een weekdag maar het totaal aantal 
reizigers ligt uiteraard lager (circa 7000). Wanneer het aantal opstappers bij de bus wordt vergeleken met het 
aantal opstappende treinreizigers op zaterdag ligt dit hoger (3600 opstappers De Lijn en 2300 opstappers 
NMBS).

Vermits de bussen meerijden met het gemotoriseerde verkeer, ondervinden ook zij doorstromingsproblemen 
rond Dampoort. Om hieraan tegemoet te komen, zijn er enkele voorzieningen getroffen voor het busverkeer. 
Bussen komende van de Land van Waaslaan en de Antwerpsesteenweg kunnen gebruik maken van de meest 
noordelijke koker onder het spoor die enkel toegankelijk is voor het busverkeer. Ook de bussen komende uit de 
Dendermondsesteenweg kunnen deze gebruiken. Vooraleer de bussen deze koker kunnen bereiken, schuiven 
zij echter mee aan met het overige verkeer op deze drie wegen. De lijnen die uit het centrum komen en rijden via 
de Hagelandkaai kunnen gebruik maken van de bijzonder overrijdbare bedding die uitmondt in de passeerstrook 
langs het doseerlicht. Op de Kasteellaan richting Dampoort is er een busstrook zodat De Lijn niet mee hoeft aan 
te schuiven aan de Dampoortknoop. Deze verschillende voorzieningen voor het openbaar vervoer (eigen koker, 
Hagelandkaai en Kasteellaan) zorgen ervoor dat de bussen in de onmiddellijke omgeving van de Dampoort niet 
mee hoeven aan te schuiven met het andere verkeer. Op uitzondering van de busstrook aan de Kasteellaan zijn 
deze voorzieningen slechts aanwezig op een beperkte afstand voor de knoop. 

69I bushaltes Antwerpenplein
70I synthesekaart openbare vervoersstructuur
71I overstapbewegingen bus-bus (zaterdag, De Lijn 2011) 
72I overstapbewegingen bus-bus (donderdag, De Lijn 2011) 
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3.8.2. AUTOTOEGANKELIJKHEID EN PARKEREN
Wanneer er wordt gekeken naar de algemene mobiliteitsstructuur rond Dampoort valt de grote hoeveelheid aan 
infrastructuren voor gemotoriseerd verkeer op. Hierbij spelen de R40 in noord-zuidrichting (secundaire weg, 
stedelijke ringboulevard – Mobiliteitsplan Gent, 2003), de N70 (secundaire weg, hoofdinvalsweg – Mobiliteitsplan 
Gent, 2003) en N70a (lokale weg, stedelijke hoofdstraat – Mobiliteitsplan Gent, 2003) in oostelijke richting en de 
Dampoortknoop zelf een prominente rol. De Dendermondsesteenweg is in het mobiliteitsplan Gent aangeduid 
als een stedelijke hoofdstraat (lokale weg) terwijl de Dampoortstraat en de Hagelandkaai beiden interne 
ontsluitingswegen (lokale wegen) zijn. 

In 2008 werd er een cordontelling uitgevoerd die een beeld geeft van de verkeersintensiteiten. Tijdens een 1 
uur durende ochtendspits rijden er circa 3600 motorvoertuigen het cordon binnen. Tijdens de avondspits ligt dit 
aantal nog iets hoger (4100 voertuigen). Ter vergelijking is het interessant om te weten dat het openbaar vervoer 
dergelijke intensiteiten slechts haalt op dagbasis en dus helemaal niet op uurbasis (De Lijn: 6200 opstappers en 
NMBS: 5400 opstappers). De belangrijkste stromen zijn steeds terug te vinden op de R40 (zowel het noorden 
als het zuiden) en dit gevolgd door het verkeer dat komt uit het oosten. De telling toont bovendien ook aan 
dat slechts een beperkt deel van het autoverkeer via de Dampoortstraat het centrum binnenrijdt (OSP: 290 
mvt; ASP: 380 mvt)2. Dit aantal is zelfs lager dan het aldaar gemeten fi etsverkeer (OSP: 330 fi etsers; ASP: 120 
fi etsers).

Volgens de eerder beschreven formule voor gevaarlijke punten, is Dampoort geen gevaarlijk punt voor 
gemotoriseerd verkeer terwijl Palinghuizen, kruispunt R40 x Drongensesteenweg, en Heuvelpoort een prioriteit 
hebben van 15 à 18 (1999 – 2001). De Brugsepoort is het meest verkeersonveilige kruispunt op de R40 (prioriteit: 
19 à 25).

Naast toegankelijkheid is voor een stationsomgeving ook het parkeren een belangrijk aandachtspunt. 
Het parkeren in en rond Dampoort gebeurt heden weinig gestructureerd en chaotisch. De parkeerterreinen 
liggen sterk verspreid en geven een versnipperde aanblik. Bovendien is ook geen consequente tarifering van 
toepassing. In de verschillende straten in de omgeving is er bovendien ook nog straatparkeren toegelaten wat 
leidt tot zoekverkeer en tot parkeermanoeuvres op straat. 

De grootste hoeveelheid parkeren situeert zich recht tegenover het stationsgebouw. Deze steeds groeiende 
maaiveldparkeerplaats ligt deels op gronden van de stad Gent en deels op gronden van NMBS. De capaciteit 
omvat op heden 435 plaatsen (medio 2011) en een 30-tal plaatsen voor toeristenbussen. De inrichting van dit 
parkeerterrein, de uitstraling en het ontbreken van enige groenstructuur geeft de site een desolate aanblik. 
Bovendien zorgt de steeds groeiende omvang voor een onbehagelijke indruk waardoor de site van het 
voormalige pakjesstations een steeds grotere non-ruimte wordt en ze de binding met haar stedelijke omgeving 
steeds meer verliest.

Naast de problematische visuele en esthetische uitstraling van de site is ook de doorwaadbaarheid van het 
parkeerterrein voor voetgangers en fi etsers zeer problematisch tot gevaarlijk te noemen.

De overige grote parkeerruimtes in de omgeving van Dampoort situeren zich enerzijds op Antwerpenplein 
en anderzijds binnen het koopcentrum langsheen Dendermondsesteenweg. Alhoewel deze parkeerplaatsen 
een hogere inrichtingskwaliteit bezitten dan de parkeerruimte voor het station, trekken ze de ruimtelijke 
verschijningsvorm van beide ruimtes drastisch naar beneden. Binnen beide parkeerruimtes ontbreekt een 
groenstructuur en een duidelijke visie op water compleet. 

2  OSP: ochtendspitsuur; ASP: avondspitsuur; mvt: motorvoertuigen
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73I parkeerbeleid Pakjesstation
74I synthesekaart verkeerstructuur
75I syntheskaart parkeren
76I ochtendspits: Cordontelling 2008: gemotoriseerd verkeer 

(Stad Gent, 2008)
77I avondspits: Cordontelling 2008: gemotoriseerd verkeer (Stad 

Gent, 2008)
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II AMBIËREN
Om de verschillende belangen die op de site spelen in kaart te brengen, wordt in dit onderdeel de ambitie(s) 
geformuleerd voor deze belangrijke site. Deze doelstellingen en wensen zijn vrij omvangrijk en afkomstig 
uit diverse beleidsdocumenten, bilaterale gesprekken en diepteinterviews met de verschillende actoren 
(stadsdiensten, AWV, NMBS, Infrabel, De Lijn, bewoners, enz.). Vanuit het brede draagvlak dat het bilaterale 
communicatiespoor oplevert, wordt deze ambitie als basis en aftoetsingskader gebruikt om in het verdere 
ontwerp keuzes te maken en visies te onderbouwen.

De verwerking van alle aangebrachte doelstellingen en wensen heeft geleid tot een concrete en bevattelijke 
ruimtelijk-functionele ambitie die zich toespitst op twee duidelijke krachtlijnen. Alle betrokken partijen wensen 
de Dampoort te laten evolueren tot een nieuwe stedelijke ruimte in samenhang met het bestaande stedelijke 
weefsel en als belangrijke mobiliteitsknoop maar met een duidelijke implementatie van het STOP principe. Naast 
deze principes blijft het creëren van voorwaarden voor integrale duurzaamheid een belangrijke overkoepelende 
ambitie.
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1  CREËREN VAN EEN NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE

In dit onderdeel van hoofdstuk 2 wordt de ambitie om Dampoort te laten evolueren tot een nieuwe stedelijke 
ruimte uitgewerkt volgens een aantal belangrijke acties, ingrepen en evoluties. 

1.1. VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN SITE 
DAMPOORT EN OMGEVING

• De strategische zone voormalige pakjesstation inzetten ten behoeve van een vernieuwd woon- 
werkweefsel inspelend op de hoogwaardige locatie.

• Het uitbouwen van een levendige stationsplint met pendel gerelateerde voorzieningen
• Inspelen op de vraag van buurtbewoners omtrent extra groenvoorzieningen in en om de site van Dampoort 

1.2. ORGANISEREN HOOGWAARDIGE INTERFACES
• Optimaliseren van contactzones met de waterstructuur met oog voor de historische en ecologische 

waarde van de kaaimuur.
• Organiseren van een kwalitatieve publieke ruimte tussen woonweefsel Kasteellaan en R40.
• Ombuigen van het spoorwegtalud en dit van een barrière (visueel en fysiek) tot een bepalende ruimtelijke 

structuur.
• Het optimaliseren van de randen van Antwerpenplein met een kwalitatieve overgang naar Octrooiplein 

alsook naar groenas 1 / groene recreatieve ring in het noorden.
• Een kwalitatieve en functionele overgang creëren tussen de kleinhandelszones Dampoortstraat en 

Dendermondsesteenweg / Antwerpsesteenweg.
• Het uitwerken van een natuurverbinding in noord-zuid richting langsheen het spoor 

1.3. INRICHTEN VAN EEN KWALITEITSVOL PUBLIEK DOMEIN 
• Creëren van een volwaardig stationsplein dat de relatie legt met de zwaaikom en de waterstructuur van 

oude dokken en Hagelandkaai (Sint-Jorissluis).
• Het opwaarderen van Octrooiplein tot een knooppunt van lokaal verkeer dat is ingebed in een aantrekkelijk 

publiek domein met respect voor de historische relicten.
• Het kadreren van Antwerpenplein tot een vernieuwd stedelijk plein met verblijfskwaliteit.
• Creëren van een aantrekkelijke vergroende publieke ruimte (voor pendelaars, stedelingen alsook toeristen 

via toeristenbussen) op de site van het voormalige pakjesstation met respect voor het huidige waardevolle 
struweel.

AMBIËREN /
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78I stationsomgeving Bern
79I tramhalte Korenmarkt Gent
80I stationsomgeving Leuven
81I parkeergarage Delft

OMGEVING - MINT - MEI 2013 - 11001-GENT DAMPOORT | 69



2  EEN MOBILITEITSKNOOP CONFORM HET STOP-PRINCIPE

Het creëren van een mobiliteitsknoop met zo min als mogelijk confl icten voor stappers/trappers, autoverkeer 
en openbaar vervoer

2.1. HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN 
TRAPPERS

• Een oost-westverbinding realiseren waarbij het spoorwegtalud 2x extra wordt gekruist.(eenmaal ten 
noorden van Octrooiplein en eenmaal ten zuiden)

• Uitwerken van de groene recreatieve ring in noord-zuid richting over Antwerpenplein.
• Het uitbouwen van een volwaardig en hoogwaardig stationsplein gekoppeld aan alle vormen van openbaar 

vervoer
• Maken van een directe, comfortabele en leesbare verbinding tussen het stationsgebied en de binnenstad 

enerzijds en richting Sint-Amandsberg en nieuwe ontwikkeling rond de Oude Dokken anderzijds.

2.2. CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER
• Intensiveren van het treinaanbod richting Brussel.
• Creëren van een derde spoor met twee volwaardige perrons.
• De uitbouw van een nieuw treinstation, ongeveer op de locatie van het huidige gebouw.
• Het koppelen van de perroninfrastructuur van bus en tram op een leesbare locatie.
• Het gefaseerd vertrammen van een aantal buslijnen tot drie volwaardige tramassen.
• Het creëren van korte looplijnen tussen alle vormen van openbaar vervoer.
• Het maximaliseren van de doorstroming van het openbaar vervoer.
• Creëren van een knooppunt van gemeenschappelijk vervoer richting haven.

2.3. EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR 
GEMOTORISEERD VERKEER

• Invoeren van een fi lterpunt ter hoogte van Dampoort om het grootstedelijk verkeer te ontmoedigen en af te 
leiden naar R4. Hierdoor bouwt de doorstroming voor gemotoriseerd verkeer af vanaf het fi lterpunt richting 
nabij gelegen schakelpunt op R40 De doorstroming van de oost-westverbinding (loodrecht op R40)in 
functie van openbaar vervoer en trage weggebruikers.

• Het opvangen van noord-zuidgerichte verkeersstromen op kernstedelijk niveau via R40.
• Het downgraden van Octrooiplein tot een lokaal knooppunt.
• Het huidige parkeeraanbod ontsnipperen en beperken tot geconcentreerde parkeerfaciliteiten 

AMBIËREN /
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82I busstation Leuven
83I fi etsparking Groningen Stadsbalkon
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III CONFRONTEREN
De eerste twee hoofdstukken belichten enerzijds de bestaande situatie van Dampoort en analyseren het huidig 
functioneren. Een tweede hoofdstuk belichtte de wensbeelden, de doelstellingen en de verwachtingen, kortom 
de ambitie die eenieder heeft voor deze plek. Ambitie en bestaande toestand zijn los van elkaar bekijken en zijn 
dus niet vanzelfsprekend compatibel met elkaar.

In dit onderdeel van de nota wordt de compatibiliteit van beiden ten opzichte van elkaar bekeken. Dit betekent 
een confrontatie tussen wat er is en wat er wenselijk wordt geacht. Hierdoor komen confl icten, potenties en win-
winsituaties boven drijven die een belangrijke input leveren voor het verdere verloop van het ontwerpproces.

84I doorzicht onder het spoorwegviaduct naar  Vooruit 

84 
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1  CREËREN VAN EEN NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE

HET TREINTALUD, EEN ZWARE BARRIÈRE

Met de ophoging van het spoor begin 19de eeuw werd op Dampoort de link tussen 
de Binnenstad en zijn rand beperkt tot enkele doorgangen. Hierdoor ontstond een 
barrière die zowel fysisch als visueel de twee stadsdelen van elkaar scheidt met 
twee harde grenzen. 

CONFLICT TUSSEN MOBILITEIT EN WOONKWALITEIT

Na de trots (van de jaren 60) om het hebben van een grootstedelijke mobiliteitsknoop 
, kwam al gauw de ontnuchtering. De congestieproblemen op het knooppunt 
veroorzaakt door het toenemende gebruik van de auto zorgde ervoor dat er een 
tijdelijke fl y-over gemaakt werd om het de noord-zuidverbinding ongelijkgronds te 
kruisen met de oost-westverbinding. Uiteindelijk werd de tijdelijke brug verwijderd 
en ontstond de rotonde rondom het Octrooiplein, zoals we die vandaag kennen. 
Deze voor de Dampoort typische evolutie van bouwen en herbouwen kan tot op 
vandaag nog steeds geen beterschap brengen voor het knooppunt Dampoort. 
De werkpunten van het knooppunt in functie van doorstromen zijn dan ook alom 
bekend maar het confl ict dat hieruit voortvloeit voor de woonkwaliteit rondom 
Dampoort minstens even belangrijk. Dit fenomeen leidt bovendien tot steeds 
meer vlucht en de daaraan gekoppelde verwaarlozing van het ‘19e eeuwse gordel’ 
woonweefsel. 

CONFRONTEREN /
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DEGRADATIE VAN CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE RELICTEN
 / ONDERGEWAARDEERDE RUIMTES

Niet veel zaken binnen het projectgebied hebben de tand des tijds (en de afbraak – 
heropbouw traditie van Dampoort) overleefd. Enkel de Sint-Jorissluis, de zwaaikom, 
het Vooruit gebouw en het spoorwegviaduct herinneren nog aan het verleden 
van deze plek dat zijn oorsprong kent bij het Spaans Kasteel. Doch worden deze 
relicten onwaardig behandeld. Ze zijn op vandaag namelijk omringd door drukke 
infrastructuren, desolate parkeerplaatsen en ongedefi nieerde restruimtes. Hierdoor 
verdwijnen ze uit het beeld van de passant, bewoner en bezoeker van de stad. De 
site waarin ze zich bevinden hebben namelijk geen verblijfskwaliteit en worden dan 
ook het liefst zo vlug mogelijk verlaten .

IDENTITEITSLOZE RUIMTES

De potentiële kracht die het waardevol cultuurhistorisch patrimonium bezit kan, 
zoals in vorige paragraaf reeds aangehaald, niet optornen tegen de onaantrekkelijke 
drukke ruimtes waarin ze zich bevinden. Dit onbehagelijk aanvoelen van onder 
meer Octrooiplein en Antwerpenplein wordt op de site Dampoort bevonden 
gecombineerd met enkele onderbenutte ruimtes zoals de site van het voormalige 
pakjesstation en de site van het voormalige station richting Eeklo. 

De combinatie van al deze factoren, namelijk drukte, onesthetische invullingen en 
onderbenutting zorgen voor de identiteitsloze ruimte die het huidige Dampoort 
kenmerkt.

ONDERGEWAARDEERDE RUIMTES

Naast ruimtes die tot op heden geen identiteit hebben zijn er een aantal zones zoals 
het Octrooiplein, Antwerpenplein en de Sint-Jorissluis die een zekere identiteit 
hebben door de aanwezigheid van enkele historische relicten maar deze gaan 
verloren in de huidige verkeersafwikkeling. 

EEN EENZIJDIG KLEINHANDELSAPPARAAT GERICHT OP SINT-AMANDSBERG

De zone rond het station heeft een belangrijke verzorgende functie voor de omliggende 
woonwijken. Het huidige Antwerpenplein, Dendermondsesteenweg en het eerste 
deel van Antwerpsesteenweg zorgen voor de nodige conveniencegoederen, 
shopping- en specialitygoederen. Dampoortstraat speelt hierin een veel mindere 
rol. Een bijkomende verdichting op Oude Dokken en mogelijks op het voormalige 
pakjesstation zullen de nood aan bijkomende primaire voorzieningen aan de kant 
van het centrum doen toenemen. Ook de pendelaar heeft nood aan een aantal 
diensten. Voorbeelden zijn een strijkwinkel, bakker, kleine eetfaciliteiten, enz.)
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GEFRAGMENTEERDE GROENSTRUCTUUR

De huidige groenstructuur bestaat uit een geheel van onsamenhangende patches 
en stukjes lijnvormige groenstructuren. Om de gewenste groenstructuur te kunnen 
realiseren zal gezocht moeten worden naar verbindingen tussen de diverse 
groenelementen en dit in harmonie met de toekomstige bebouwde structuur van 
de site en met aandacht voor het bestaande struweel dat tijdelijk een belangrijke 
functie vervuld binnen dit groene netwerk.

ONBEBOUWDE RUIMTE ONDER STERK PROGRAMMATORISCHE DRUK

De site van het voormalige pakjestation vormt een grote verlaten zone nabij een 
belangrijke mobiliteitsknoop zowel voor openbaar vervoer als autoverkeer en 
vormt daarom ook een interessante locatie om te verdichten met diverse stedelijke 
functies (cf. Structuurplan Gent). Hierdoor staan deze gronden onder een grote 
ontwikkelingsdruk. De uitdaging bestaat erin een succesvolle mix van programma 
te vinden en een balans te vinden tussen bebouwde en onbebouwde ruimte.
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2  EEN MOBILITEITSKNOOP CONFORM STOP

EEN FIETSNETWERK MET BELANGRIJKE MISSING LINKS

Het huidige fi etsnetwerk op en rond het knooppunt Dampoort is vrij uitgebreid 
maar is op vandaag te veel gekoppeld aan drukke en voor fi etsers vaak onveilige 
infrastructuren voor gemotoriseerd verkeer. Dit bestaande netwerk is zeker voor 
verbetering vatbaar. In het bijzonder worden de vele oversteken over de Dampoort 
als subjectief onveilig aanschouwd omdat verschillende confl ictpunten zijn met 
de drukke verkeerstromen. Het verhoogde fi etspad op de Dampoortknoop buigt 
op Dok-Zuid en de Kasteellaan uit, maar fi etsers komen hier vaak in confl ict met 
zowel kruisend gemotoriseerd verkeer als met overstekende voetgangers. Op de 
andere toeleidende wegen buigt het fi etspad niet uit en zijn er dezelfde confl icten. 
Al naargelang de drukte van de gemotoriseerde stroom op de toeleidende wegen, 
zijn de confl icten uiteraard groter. Daarom situeren de grootste confl icten zich op 
kruising met Dok-Zuid, de Kasteellaan en de Land van Waaslaan. Het netwerk mist 
ondanks de koppeling met het gemotoriseerd verkeer toch nog enkele belangrijke 
schakels. De belangrijkste missing link situeert zich in het segment van R40 tussen 
Forelstraat en Kasteellaan. Hierdoor kan de op heden reeds intensief gebruikte 
route langs Forelstraat geen verbinding leggen met het Dampoortstation. Hierdoor 
kunnen bewoners van de diverse woonwijken aan de Dendermondsesteenweg het 
station moeilijk bereiken. 

Een volgende belangrijke link is reeds aanwezig maar kan en moet sterk verbeterd 
worden. Het betreft de op vandaag eveneens intensief gebruikte verbinding 
tussen Keizer Karelstraat en het Dampoortstation. De oversteek ter hoogte van de 
Slachthuisstraat is op zijn minst onveilig te noemen alsook de fi etsverbinding op 
het terrein van het voormalige pakjesstation.

Een derde belangrijke en te verbeteren schakel in het netwerk van langzaam 
verkeer betreft de verbinding tussen station en Sint-Jacobs via Dampoortstraat en 
Schoolkaai. Hier kan eveneens de potentie ontstaan om contact met het water en 
de Zwaaikom beter uit te bouwen.

Vervolgens mist de site Dampoort een belangrijke schakel, een toekomstgerichte 
missing link, tussen de woonwijken van Oud Sint-Amandsberg over het project van 

Oude dokken richting stadscentrum. 

Een vijfde verbinding situeert zich tussen het Dampoortstation en het toekomstige 
project Oude Dokken over Octrooiplein. Deze eveneens toekomstgerichte 
verbinding heeft de potentie om de kaaien in het project Oude Dokken te verbinden 
met het Dampoortstation en haar toekomstige stationsplein. 

Ten laatste ontbreekt het gebied nog een belangrijke verbinding evenwijdig aan het 
spoor. Dit moet een recreatieve link maken tussen het Bijgaardepark en Groenas 1.

CONFRONTEREN /
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ONTBREKEN VAN EEN DIRECTE RELATIE TUSSEN TREIN EN BUSSTATION

Met de positionering van de bushaltes op Antwerpenplein en de positie van 
het station aan de site van het voormalige pakjesstation zijn beiden door het 
spoorwegtalud zowel fysiek als visueel van elkaar gescheiden. Enige ruimtelijke 
samenhang binnen het openbaar vervoersgeheel is bijgevolg niet aanwezig. 

VERSNIPPERDE ORGANISATIE OPENBAAR VERVOER

De haltes van De Lijn zijn momenteel verspreid over verschillende locaties. Het betreft 
de haltes aan beide zijden van Land van Waaslaan op Antwerpenplein en de haltes 
Veemarkt op de R40. Door de grote verspreidingsgraad is het voor een occasionele 
gebruiker zeer moeilijk om de correcte bus in te stappen. Voor frequente gebruikers 
speelt leesbaarheid een minder grote rol, de oversteekbaarheid echter is voor deze 
gebruikers een heel groot probleem. Deze oversteekbaarheid kent diverse facetten. 
In eerste instantie is het onmogelijk om van onder het spoorwegviaduct in één 
beweging de oversteek naar de stadinwaartse lijnen te voet te maken. Maar ook de 
oversteekbaarheid van op het voetpad naar de stad uitwaartse lijnen is bijzonder 
onleesbaar en onveilig. 
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CONGESTIEGEVOELIG OCTROOIPLEIN

De doorgaande richting op de R40 kent een hoge intensiteit maar ook het verkeer 
vanuit het oosten is druk. Op deze manier is het Octrooiplein zeer gevoelig voor 
congestie wat ook resulteert in het feit dat de oversteekplaatsen voor zachte 
weggebruikers bezet worden door stilstaande voertuigen. Dit zorgt tijdens de 
spitsperiodes voor fi levorming die ook zijn weerslag heeft op de doorstroming van 
het openbaar vervoer. Alle buslijnen komen van of gaan naar het oosten en maken 
dus gebruik van de onderdoorgang onder het spoor. Wanneer het Octrooiplein 
verzadigd is, loopt de doorstroming vast en staan de lijnbussen mee in de fi le omdat 
zij moeilijk op de Dampoortknoop geraken (alhoewel er speciale voorzieningen 
aanwezig zijn voor de bus: busstrook, doseerlicht, specifi eke OV-onderdoorgang) of 
omdat ze moeilijk van de knoop geraken. Een goede en betrouwbare doorstroming 
is thans een van de basisvoorwaarden voor een goed functionerend OV-systeem. 

GEFRAGMENTEERDE PARKEERVOORZIENINGEN VOOR ’GEMOTORISEERD VERKEER 
EN FIETSEN

Omtrent het aanbod parkeerplaatsen voor zowel gemotoriseerd verkeer als fi etsen 
in de omgeving van de site Dampoort kunnen een tweetal belangrijke conclusies 
worden getrokken. In de eerste plaats is het aanbod divers en voor verschillende 
doelgroepen bestemd. Op het parkeerterrein van de voormalige site van het 
pakjesstation parkeren vooral pendelaars en een beperkt aantal omwonenden. De 
parkeerplaats op Antwerpenplein functioneert vooral in functie van kleinhandel die 
op het plein gevestigd is. Het parkeerterrein aan het koopcentrum wordt vooral 
voor bezoekers van het koopcentrum gebruikt alsook in functie van de detailhandel 
langs Dendermondsesteenweg. 

Ondanks de verschillende doelgroepen die met het parkeren moeten worden 
bediend, is het jammer dat deze capaciteiten niet gedeeld kunnen worden ingezet. 
Bij piekmomenten van één bepaalde functie zou een grotere capaciteit kunnen 
worden verkregen bij de overige parkeerplaatsen. Dit kan op vandaag echter niet 
door de sterk verspreide ligging van de parkeerplaatsen en de fysieke barrière die 
het spoorwegtalud op vandaag vervult.

Ten slotte verbruikt de wijze waarop het parkeren op vandaag wordt georganiseerd 
te veel ruimte en is ze te beeldbepalend in het publieke domein. 

Dezelfde bevindingen als bij het gemotoriseerd verkeer kunnen ook worden 
doorgetrokken voor de fi etsparkeerplaatsen. Zowel de positie (aan beide zijden van 
het station), de ruimte-inname alsook de toegankelijkheid (over het parkeerterrein 
en over de kiss and ridezone) vormen ook voor wat betreft de fi etsers een werkpunt. 
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IV HERORIËNTEREN
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HERORIËNTEREN /
1  CREËREN VAN EEN NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE

ONTWIKKELING VAN EEN LEVENDIG STADSDEEL

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt het onbestemde, desolate karakter van Dampoort 
als stedelijke void of leegte binnen het bestaande weefsel. Na het wegnemen van 
het pakjesstation en het inrichten van een rotonde rond de zwaaikom is deze plek 
ogenschijnlijk vergeten. Bovendien zijn alle linken met randstad en binnenstad 
onbestaand. Een eerste belangrijk concept formuleert dan ook de ambitie om van 
de urban void een nieuw stadsweefsel te maken dat contact en binding zoekt met 
het bestaande stedelijke weefsel. Een slimme mix van programma en ruimtelijk-
functionele morfologie moet deze ambitie bewerkstellingen.

HET SPOORWEGTALUD ALS RUIMTELIJKE DRAGER

Naast de onbestemde lege ruimte vormt ook de perceptie van het spoorwegtalud 
een duidelijk werkpunt. De grootste visuele en fysieke barrière die het op vandaag 
vormt moet in de toekomst worden omgebogen naar een positiever imago. Door de 
porositeit van deze barrière te vergroten door middel van extra doorgangen en het 
inpluggen van bebouwing ontstaat een levendige rand tussen spoor en publieke 
ruimte waardoor de barrière omgeturnd wordt tot ruggengraat voor ontwikkeling.
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STEDELIJKE LINKEN TUSSEN DE OMLIGGENDE STADSWIJKEN

Het opwaarderen van de urban void tot een nieuw stadsdeel dat samenhangt 
met zijn omgeving betekent dat dit stadsdeel zich duidelijk moet richten naar de 
omliggende weefsels. In combinatie met het omturnen van het spoorwegtalud 
betekent dit dat er kwalitatieve structurerende verbindingen moeten komen 
door site van het Dampoort station om Sint-Amandsberg te verbinden met de 
kernstedelijke wijken zoals Macharius, Muide, enz.

Deze linken moeten naast een fysieke verbinding ook bepaalde zichtlijnen, 
morfologische patronen en ruimtelijke organisatiepatronen mede ondersteunen en 
versterken.

WERKEN AAN EEN CONTINUE STEDELIJKE GROENSTRUCTUUR

Zowel vanuit recreatief als functioneel oogpunt is een continue groene dooradering 
wenselijk. Er ontstaan evenwijdig aan het spoorwegtalud belangrijke potenties om 
deze continue groenstructuren in te bedden. Aan de oostzijde kan op deze wijze 
een verbinding ontstaan tussen groenas 1 (groene banaan) en de Schelde. Ook 
aan de westzijde van het spoorwegtalud kan een groene dooradering van de site 
van het voormalige pakjesstation een noord-zuidverbinding doen ontstaan richting 
de toekomstige groenstructuur van de Oude dokken. Het bestaande struweel kan 
hier een rol in spelen, zij het op lange termijn of tijdelijk. Loodrecht op deze twee 
noord-zuidassen tilt een verdere doorzetting van de groenstructuur uit Schoolkaai 
de assen op tot een groen netwerk. 
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HOOGWAARDIGE INTERFACES

Naast het opwaarderen van het spoorwegtalud tot ruimtelijk structurende drager 
worden ook kleinere interfaces aangepakt. Zo wordt gezocht naar een link tussen 
station en zwaaikom doormiddel van een volwaardig stationsplein. Ook de interface 
tussen het woonweefsel van Kasteellaan, R40 en de site van het voormalige 
pakjesstation verdient een kwalitatievere uitwerking. Ten slotte ligt ook in het 
herkadreren van Antwerpenplein een een grote uitdaging.

EEN VERHOOGDE WOONKWALITEIT VOOR DE OMLIGGENDE WOONWIJKEN

Door het inbrengen van nieuwe functies, het linken van de stadsdelen doormiddel 
van trage verbindingen, het inbrengen van groen en het aanpakken van de 
verkeersafwikkeling wordt getracht de kwaliteit van de bestaande woonomgevingen 
rondom het project te verhogen.
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HOOGWAARDIGE NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE

Voor de site van het voormalige pakjesstation word gezocht naar een evenwicht 
tussen functies (ontwikkelingsdruk), verkeersafwikkeling (openbaar vervoer, 
gemotoriseerd verkeer en trage weggebruikers) en publieke ruimte (groene ruimte 
en stationsplein). Dit evenwicht is nodig om een kwalitatieve nieuwe stedelijke 
ruimte te bekomen die zich integreert in het omliggende stedelijke weefsel, maar 
tevens een volwaardige levendige poort vormt voor de stad.
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HERORIËNTEREN /
2  EEN MOBILITEITSKNOOP CONFORM STOP

HERORIËNTATIE VAN HET TRAGE WEGENNETWERK

Om het trage wegennetwerk te vervolledigen worden de missing links weggewerkt 
door twee extra spooronderdoorgangen, één in het zuiden en een andere in het 
noorden (project Oude Dokken). Het zuidelijke deel om via het Bijgaardepark een 
goed alternatief te bieden voor de missing link tussen Forelstraat en Kasteellaan. 
In het noorden om de verbinding te maken tussen oud Sint-Amandsbergen het 
project Oude dokken. Bijkomend dient de relatie met het centrum versterkt 
te worden door de opwaardering van het publieke domein rond Schoolkaai/
Hagelandkaai. Hierdoor moet de beweging station-centrum als een heldere 
en leesbare route worden aangevoeld. Het realiseren van de recreatieve noord-
zuidrelatie is een derde belangrijke actie binnen het uitbouwen van een netwerk 
voor trage weggebruikers. Het wegwerken van deze missing links zal er – samen 
met een verdere ontkoppeling van het harde en zachte verkeer – voor zorgen dat 
de confl ictpunten verdwijnen of overzichtelijker worden.

HET STATION ALS MOTOR VOOR EEN NIEUWE STEDELIJKE RUIMTE

Een nieuw expressief stationsgebouw met een commerciële plint moet een nieuwe 
positieve dynamiek brengen voor de site Dampoort en omgeving. Door een nieuwe 
hedendaags stationsknoop te ontwikkelen waar openbaar vervoer sterk en vlot 
met elkaar communiceert ontstaat ook een nieuwe impuls voor het treinverkeer van 
Gent Dampoort. Deze nieuwe dynamiek straalt na verloop van tijd ook zijn positieve 
energie uit op de ontwikkelingen van de buurten rondom en kan ook positief 
inwerken op de kleinhandelslinten van Dampoortstraat, Antwerpsesteenweg, 
Antwerpenplein en Dendermondsesteenweg.
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EEN CLUSTER VAN TREIN, TRAM EN BUS

Het herbedenken van de openbaar vervoersknoop binnen de site Dampoort zal 
ervoor zorgen dat zowel trein, tram als bus op een leesbare, vlotte en toegankelijke 
manier kan functioneren. Dit zal zowel de verkeersveiligheid, de overstaptijd alsook 
de ruimtelijke leesbaarheid en de verblijfskwaliteit voor opstappers, afstappers en 
overstappers grondig verbeteren. 

Het vertrammen van enkele belangrijke buslijnen moet op termijn de frequentie 
van het tramverkeer in en om Dampoort sterk verhogen. Door ook een kwalitatieve 
koppeling te maken tussen trein, tram en bus neemt de infi ltratiegraad van het 
stedelijk openbaar vervoer sterk toe. Bovendien verhoogt de combinatie van een 
hogere frequentie en een korte overstaptijd naar ander verkeersmodi het comfort 
van de reiziger drastisch.

EEN NETWERK VOOR WIJKVERKEER

Het lokaal (intern) verkeer met een herkomst en bestemming binnen het gebied 
Oud-Sint-Amandsberg en het oostelijke deel van de binnenstad (wijk Macharius – 
Muide) moet samen met het extern ingaand en extern uitgaand verkeer (verkeer met 
respectievelijk een bestemming of herkomst in het gebied) gebruik kunnen maken 
van de Dampoortknoop. Hiertoe moet er een lokaal netwerk worden uitgebouwd 
dat dit mogelijk maakt. De invoering van de fi lterpunten moet ervoor zorgen dat het 
grootstedelijk verkeer wordt afgeleid naar de R4 waardoor er een geoptimaliseerde 
doorstroming kan komen voor het dwarsend lokaal verkeer en dit in functie van het 
openbaar vervoer en de zachte weggebruiker. 
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85I tunnel Rodenrijseweg
86I Zwarts en Jansma Spottershill - Meerhoven
87I Bredabaan in Brasschaat
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EEN DOORGAANDE R40

Het doorgaand kernstedelijke verkeer met herkomst en bestemming buiten het 
gebied, is nog steeds gewenst op de R40. Het overige doorgaande verkeer, 
van grootstedelijk niveau, wordt gedraineerd naar de R4 om vervolgens via de 
schakelpunten ( B401, N424) het juiste segment op de R40 te hanteren en het 
gewenste stadsdeel te bereiken.
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V VERBEELDEN
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VERBEELDEN /
1  TRECHTERMETHODIEK
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1.1. METHODIEK

De visie en concepten uitgewerkt in vorig hoofdstuk geven een duidelijke richting aan waarbinnen de toekomst 
van Dampoort moet evolueren. Doch laten deze krachtlijnen toe om heel diverse invullingen te genereren op de 
site zelf. Met dit verkennend ruimtelijk onderzoek wordt dan ook een zo breed mogelijk onderzoek verwacht, een 
zoektocht waarbij alle mogelijke scenario’s worden afgetast. Vanuit dit uitgangspunt ambieert het ontwerpteam 
met  dit hoofdstuk een denkproces te verbeelden waarbij fi naal één voorkeursscenario overblijft. Deze werkwijze 
wordt bijgevolg gesymboliseerd als een brede trechter waar alle mogelijke varianten worden ingebracht en er 
vervolgens via een aantal ambities en criteria een herleiding plaats vindt tot vier varianten. Vervolgens werkt 
deze studie de varianten verder uit om fi naal via een grondige evaluatie tot één voorkeursvariant te evolueren.

1.2. HET STOP-PRINCIPE ALS UITGANGSPUNT

“Om de groeiende verkeersdruk te keren moeten we kiezen voor een stadsvriendelijke mobiliteit waarbij 
het openbaar vervoer, de fi ets en voetganger centraal staan volgens het STOP-principe (Stappen, Trappen, 
Openbaar Vervoer, Personenwagen). Dat is noodzakelijk om voor iedereen een leefbare woonomgeving en een 
vlotte bereikbaarheid van de hele kernstad en andere woonkernen te garanderen.” 

Dit citaat uit het bestuursakkoord 2013 – 2018 bekrachtigt de ambitie die ook binnen deze studie als uitgangspunt 
is aangenomen. De volledige analyse en evaluatie van alle mogelijke ontwerpvarianten of scenario’s gaat uit van 
het STOP principe als basis. Dit is vrij letterlijk te interpreteren. Het in volgende pagina’s opgenomen onderzoek 
volgt namelijk letterlijk de volgorde van STOP om systematisch de trechtermethode toe te passen en te evolueren 
tot vier onderscheidende scenario’s.

00 01 02

03 04 05050403

020100
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1.3. NETWERK VAN STAPPERS EN TRAPPERS

1.3.1. AMBITIES
• Een oost – west verbinding waarbij het spoorwegtalud 2x extra wordt gekruist (éénmaal ten noorden van 

Octrooiplein, en éénmaal ten zuiden). 
• Uitwerken van de groene recreatieve ring in noord – zuid richting
• Een volwaardig en hoogwaardig stationsplein gekoppeld aan alle vormen van openbaar vervoer 
• Een directe, comfortabele en leesbare verbinding met de binnenstad, Sint-Amandsberg en Oude dokken 

Deze ambities zijn een destillaat uit hoofdstuk II

TRECHTERMETHODE /

88I fi etsen aan de Dampoort bron: www.gentblogt.be - Thierry
89I gewenste fi eststructuur bron: mobiliteitsplan stad Gent (de op deze kaart voorziene verbinding ten oosten van het spoorwegtalud is bij verder 

ontwerpend onderzoek geschrapt ten voordele van een noord-zuid natuurverbinding) en vervangen door een verbinding aan de westkant van het 
spoor.

88 

89 
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1.4.  OPENBAAR VERVOER: TRAM & BUS

1.4.1. AMBITIES
• Koppelen perroninfrastructuur bus en tram op één leesbare locatie.
• Het gefaseerd vertrammen van een aantal buslijnen tot volwaardige tramassen.
• Creëren van korte looplijnen tussen alle vormen van openbaar vervoer.
• Zeer vlotte doorstroming van het openbaar vervoer.
• Knooppunt van gemeenschappelijk vervoer richting haven.

Deze ambities zijn een destillaat uit hoofdstuk II

1.4.2. ONTWERPBOUWSTENEN
Het ontwerpend onderzoek in deze fase van de trechtermethode hanteert een aantal bouwstenen voor wat 
betreft dimensionering van bus- en traminfrastructuur. Deze afmetingen zijn afkomstig van het handboek dat 
door De Lijn is gepubliceerd en bedoeld is om technische richtlijnen aan te rijken voor ontwerp en onderzoek. 
Dit teneinde betrouwbaar onderzoeksmateriaal te bekomen.

1.4.3. AFWEGINGSCRITERIA

INPASBAARHEID VAN DE BOUWSTENEN

Dit criterium beoordeelt de mate waarin de eerder voorgestelde bouwstenen in de variant kunnen worden 
ingepast. Naast de afmetingen van de perrons spelen ook de bochtstralen een belangrijke rol binnen deze 
afweging. Varianten waarin de bouwstenen niet kunnen worden ingepast krijgen een negatieve beoordeling. 
Varianten waar de bouwstenen nipt kunnen worden ingepast en waar nagenoeg geen fl exibiliteit mogelijk is 
krijgen een neutrale beoordeling.

COMPLEXITEIT VAN DE ROUTES

De complexiteit van de routes omvat enerzijds de eenvoud en vlotheid van de rijcurve van het openbaarvervoer, 
met andere woorden zo weinig mogelijk bochten. Anderzijds wordt binnen dit criterium de mogelijke aanwezigheid 
van een omrijdfactor voor de tram of bus in rekening gebracht. Indien een variant zowel een sterk bochtende 
rijcurve als een omrijdfactor impliceert krijgt deze een negatieve beoordeling. Mits slechts één van beide van 
toepassing is, wordt een neutrale beoordeling toegekend.

HYPOTHEKEREN VAN STRATEN EN DOORGANGEN

Indien de confi guratie van een variant van die aard is dat één of meerdere bestaande wegen niet langer 
toegankelijk zijn en dus afgesloten worden, krijgt deze onvoorwaardelijk een negatieve quotatie voor dit criterium. 
Daarnaast speelt de bezetting van de openingen onder de spoorwegbrug een rol. Behoudens er in de variant 
drie openingen van de spoorwegbrug worden ingenomen, krijgt de variant minstens een neutrale beoordeling.

RUIMTEBESLAG

Dit criterium evalueert de mate waarin er zuinig wordt omgesprongen met ruimte. Een ontdubbeld dynamisch 
busstation waar er ook de bufferruimte is ondergebracht  voor de eindhaltes geniet de voorkeur. Wanneer het 
dynamisch busstation zich op het Antwerpenplein bevindt, is er geen ruimte voorhanden om ook de bufferruimte 
hieraan te koppelen. In dat geval wordt een neutrale quotatie toegekend. Bij een klassiek busstation, dat normaal 
gesproken een hogere oppervlakte beslaat, is de beoordeling afhankelijk  van de locatie. Bij een inplanting op de 
site van het voormalige pakjesstation is het mogelijk om een betere en compactere perronstructuur te hanteren 
dan op het Antwerpenplein waar een klassiek busstation zowat de volledige beschikbare ruimte gebruikt.

CONFRONTATIE MET FIETSNETWERK

Het mobiliteitsplan Gent selecteert de noord-zuid verbinding als een primaire fi etsroute. Bij de beoordeling 
van dit criterium wordt in de eerste plaats gekeken in hoeverre de variant de realisatie van deze verbinding 
bemoeilijkt. In tweede instantie is de beoordeling gebaseerd op het aantal confl ictzones tussen het trage 
wegennet en de openbaar vervoersroutes.

TRECHTERMETHODE /

90I afmetingen dynamisch busstation met plaats voor 
twee  normale bussen en één gelede bus (bij een 
dynamisch busstation delen verschillende lijnen dezelfde 
perroninfrastructuur)

91I afmetingen dynamisch busstation met plaats voor één 
normale bussen en één gelede bus

92I afmetingen klassiek busstation met 8 perrons (bij een 
klassiek busstation krijgt iedere lijn een exclusief perron)

93I afmetingen tramhalte voor twee Hermelin   
        tramstellen

90 

91 

92 

93 
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94 95 

tramlijnen + haltes

buslijnen + haltes

netwerk stappers 

+ trappers

96 97 

98 99 
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94I variant 1D
95I variant 1K
96I variant 2D
97I variant 2K
98I variant 3D
99I variant 3K
100I variant 4D
101I variant 4K
102I variant 5K
103I  variant 5K bis
104I variant 5D

100 101 

102 103 

104 
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inpasbaarheid van de 
bouwstenen

+ - - - +

complexiteit van de 
routes

+ + + + 0

hypothekeren van straten 
en doorgangen

0 - - - 0

ruimtebeslag 0 - 0 - 0

confrontatie met 
fi etsnetwerk

- - + + -

+ --- 0 - 0

+

+
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- 0 0 + + +

0 0 0 - - -

- + + + + +

- + 0 0 0 +

- + + + + +

---- +++ ++ ++ ++ +++

1.4.4. CONCLUSIES
Deze eerste stap in de trechtermethode omvat een confrontatie van de ambities inzake het netwerk van trage 
wegen voor stappers en trappers versus de inplanting van het geplande bus- en tramaanbod. Binnen deze 
eerste ontwerpconfrontatie is vertrokken vanuit de ambitie om de looplijnen tussen de verschillende vormen van 
openbaar vervoer zo kort mogelijk te houden.  Volgend uit dit vertrekpunt kunnen de verschillende scenario’s 
gerangschikt worden in twee grote groepen.

VARIANTEN MET EEN NOORDELIJK TRACÉ VOOR OPENBAAR VERVOER OVER DAMPOORTBRUG 

De varianten 1 en 2 bezitten een inrichtingsvariant waarbij de bundel van openbaar vervoer zich via Dampoortbrug 
naar een halte infrastructuur begeeft die zich op Octrooiplein of onder het viaduct bevindt. De vier voorgestelde 
inrichtingsvarianten bezitten ofwel een dynamisch busstation (D) of een klassiek busstation (K). 

Het onderzoek toont aan dat enkel variant 1D een technische en fysiek haalbare variant is. De overige varianten 
hypothekeren noodzakelijke stromen voor ander modi (door viaduct of komende vanuit Koopvaardijlaan) 
waardoor deze meteen moeten worden geweerd.

VARIANTEN MET EEN ZUIDELIJK TRACÉ VOOR OPENBAAR VERVOER OVER OCTROOIBRUG

Deze tweede groep varianten namelijk 3, 4 en 5 voorzien een bundel van openbaar vervoer over Octrooibrug 
richting site voormalig pakjesstation. Ook bij deze varianten is telkens een uitwerking met een dynamisch 
busstation voorzien en één met een klassiek busstation. De variant 3 combineert vervolgens een zuidelijk tracé 
voor openbaar vervoer met een halte infrastructuur op Octrooiplein of onder het viaduct. De overige varianten 
plaatsen de halte infrastructuur voor openbaar vervoer op de kop van de site van het voormalige pakjesstation. 
De varianten 3 blijken eveneens niet haalbaar door de te grote ruimte inname ter hoogte van het viaduct.
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1.5. OPENBAAR VERVOER: TREIN

1.5.1. AMBITIES
• Intensiveren van het treinaanbod richting Brussel.
• Bij creëren van een derde spoor met twee volwaardige perrons. 
• De uitbouw van een nieuw treinstation, ongeveer van dezelfde grootte als het bestaande en ongeveer op 

de huidige locatie gesitueerd.
• Creëren van korte looplijnen tussen alle vormen van openbaar vervoer.
• Implementeren van een commerciële plint (in de variant indicatief weergegeven en dus niet 

doorslaggevend voor deze afweging, verderop deze studie wordt dit in detail opgenomen)

1.5.2. AFWEGINGSCRITERIA

RUIMTE VOOR EEN HOOGWAARDIG STATIONSPLEIN

De exacte locatie van het station is bepalend voor de mate waarin het station kan worden gekoppeld aan een 
hoogwaardige publieke ruimte. Een stationsplein biedt enerzijds een aangename wachtruimte voor reizigers en 
werkt anderzijds identiteitsbepalend voor het station Dampoort en omgeving. In dit criterium wordt gekeken 
naar de beschikbare ruimte rondom  het stationsgebouw en de mate waarin de publieke ruimte zich inpast 
in de huidige ruimtelijke context met aandacht voor de bestaande ruimtelijke kwaliteiten (de zwaaikom, de 
spoorwegbrug, zichtassen enz.).

ZICHTBAARHEID VAN HET STATION

Een goede zichtbaarheid van het station houdt in dat het stationsgebouw in de eerste plaats duidelijk zichtbaar 
is voor reizigers. Daarnaast is een goede zichtbaarheid van belang voor de uitstraling en herkenbaarheid van 
het station en zijn omgeving. Een positieve quotatie voor dit criterium houdt in dat het station zich bevindt op 
een uitstekende zichtlocatie, bijvoorbeeld in het verlengde van een straatas of waterlijn, en tegelijk een goede 
zichtbaarheid verschaft aan overstappende reizigers van verschillende modi

OMVANG AANPASSINGEN SPOOR- EN PERRONINFRASTRUCTUUR

Dit criterium beoordeelt de mate waarin de huidige spoor- en perroninfrastructuur moet worden aangepast. 
De spoorwegbeheerder gaf eerder aan dat een keuze voor een noordelijk positie van het station (variant 1) 
een aantal aanpassingen vergt aan de huidige spoorinfrastructuur. Deze aanpassingen zijn het gevolg van 
de nabijheid van het rangeerstation ten noorden van het projectgebied. Bovendien impliceert de keuze voor 
een noordelijke stationsgebouw een uitbreiding van de huidige perroninfrastructuur. Dit verklaart waarom de 

105I noordelijk station met commerciële plint 
ten op de site pakjesstation / tramhalte 
en busstation op Antwerpenplein

106I station loodrecht op spoor met 
commerciële plint langhseen het spoor 
op de site Pakjestation / tramhalte en 
busstation loodrecht op spoor

107I station en commerciële plint op de 
site pakjesstation langsheen het spoor 
/ tramhalte loodrecht op het spoor/ 
busstation evenwijdig aan het spoor

108I station en commerciële plint op het 
pakjesstation langsheen het spoor / 
busstation loodrecht op het spoor / 
tramhalte evenwijdig aan spoor

109I tramhalte en busstation onder 
clustervormig stationsgebouw op de site 
Pakjestation

110I station, commerciële plint, busstation en 
tramhalte evenwijdig aan het spoor op de 
site Pakjestation

105 106 

TRECHTERMETHODE /

treinstation + eventuele 

commerciële ruimtes

tramlijnen + haltes

buslijnen + haltes

netwerk stappers + trappers

107 108 

109 110 
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varianten met een zuidelijk station beduidend beter scoren in dit criterium. In dit geval kan namelijk de huidige 
perroninfrastructuur met bijhorende toegangen en trappen geheel of gedeeltelijk behouden worden

1.5.3. CONCLUSIES
Verder bouwend op de weerhouden varianten uit de eerste confrontatie, voegt deze stap de derde vorm van 
openbaar vervoer toe aan het onderzoek. Het betreft een stationsgebouw (met een oppervlakte conform het 
huidige gebouw) en een indicatieve zone voor een commerciële station gerelateerde strip. 

Binnen dit ontwerpend onderzoek zijn 6 mogelijke posities van het treinstation bestudeerd. In theorie kunnen 
deze zes posities met de zes varianten uit de vorige stap worden gecombineerd. Dit gebeurde echter niet omdat 
de combinaties steeds uitgaan van een zo kort mogelijke loopafstand tussen de vormen van openbaar vervoer.

INPLANTING STATIONSGEBOUW

Inzake de inplanting van het toekomstige stationsgebouw is steeds getracht de loopafstanden naar andere 
vormen van openbaar vervoer zo beperkt mogelijk te houden. Dit duidelijk uitgangspunt resulteert in twee 
mogelijke varianten die voortvloeien uit de weerhouden varianten na het eerste trechtermoment. Variant 1D 
is bijgevolg de enige variant die het stationsgebouw in de noordwestelijke hoek van Antwerpenplein plaatst. 
De overige varianten plaatsen het station op de site van het voormalige pakjesstation. De vijf andere varianten 
onderscheiden zich door de oriëntatie van het gebouw. Varianten 4D en 5K bis vormen door de positie van het 
stationsgebouw de ontbrekende vierde pleinwand voor Octrooiplein – Zwaaikom – Stationsplein. De varianten 
4K, 5K en 5D zoeken naar een positie waarbij het gebouw zo veel als mogelijk aansluit op het spoorwegtalud en 
binnen de zichtlijn vanuit Schoolkaai en Hagelandkaai komt te staan.

COMMERCIËLE PLINT

De levendigheid en aantrekkelijkheid van een stationsomgeving wordt niet enkel gevormd door een goede 
overstap tussen verschillende modi en goedgeplaatste gebouwen, het wordt eveneens gevormd door een aantal 
aantrekkelijke functies. Deze station gerelateerde functies (strijkatelier, broodjeszaak, café, restaurant, crèche, 
kleine supermarkt, enz.) zorgen voor de nodige levendigheid maar vormen bovendien een aantrekkelijk comfort 
voor pendelaars. Om zoveel als mogelijk occasionele bezoekers en pendelaars van deze voorzieningen te laten 
gebruik maken, voorziet dit onderzoek een indicatieve zone opgespannen tussen de fi etsonderdoorgang in het 
zuiden (ter hoogte van Sint-Baafsdorp) en het stationsplein ter hoogte van de Zwaaikom. Deze zone is bewust 
niet onderscheidend tussen de verschillende varianten omdat de aanwezigheid van een commerciële zone een 
doelstelling moet zijn binnen het verdere ontwerpend onderzoek.

Binnen deze stap valt enkel variant 1D af omdat de positie van het station in het noorden verlangt dat het perron 
meer naar het noorden opschuift ten opzichte van de huidige locatie. Deze verschuiving is echter zeer moeilijk 
te realiseren door de aanwezigheid van het wisselcomplex net ten noorden van het viaduct. De noodzakelijke 
veiligheidsmarges tussen perron en wisselcomplex kunnen in deze optie niet worden gehaald. Hierdoor zou 
het complete wisselcomplex van het rangeerstation moeten worden aangepast. Dit is uiteraard uit den boze. 
De overige varianten scoren allen minimaal neutraal of in meer of mindere mate positief waardoor ze worden 
meegenomen in de volgende fase van de trechtermethode. 

ruimte voor 
hoogwaardig 
stationsplein

- + 0 - + 0

omvang aanpassingen 
aan spoor- en perron 
infrastructuur

- + + 0 + +

zichtbaarheid van het 
station 0 + 0 + + 0

-- +++ + 0 +++ +

+

+

+

104 | OMGEVING - MINT - MEI 2013  - 11001-GENT DAMPOORT



1.6. GEMOTORISEERD VERKEER

1.6.1. AMBITIES
• Dampoort als fi lterpunt binnen een gesegmenteerde R40
• opvangen van N-Z verkeersstromen op kernstedelijk niveau via R40
• het huidige parkeeraanbod ontsnipperen  en beperken tot geconcentreerde parkeerfaciliteiten

1.6.2. AFWEGINGSCRITERIA

CONFORMITEIT MET MOBILITEITSPLAN

Dit criterium beoordeelt de doorstroming en capaciteit van het voorgestelde tracé van de R40. Daarnaast wordt 
er nagegaan of de voorgestelde variant overige geplande projecten of plannen bemoeilijkt of hypothekeert.

TOEPASBAARHEID PROFIEL STADSBOULEVARD IPOD GENT

Het integraal plan publiek domein is een beleidsplan voor de volledige binnenstad Gent waarin een 
gebiedsdekkende visie is ontwikkeld voor het ontwerp van wegprofi elen in relatie tot het gebruik van de weg. 
De opmaak van deze globale visie heeft tot doel een coherent beleid te voeren inzake opbouw en uitzicht van de 
diverse typen wegenis, ingedeeld volgens het jurdisch statuut. Doordat heel wat actoren (AWV, MOW, De Lijn, 
enz.) dit proces hebben opgevolgd en mede hebben onderschreven, vormt dit document een perfecte leidraad 
bij de inrichting van bestaande of nieuwe wegenis. Ook voor de stadsboulevard (R40) is een dergelijk typeprofi el 
opgesteld en kan het hier als selectiecriterium mee worden opgenomen.

LEEFBAARHEID (BARRIÈREWERKING, WOONKWALITEIT, …)

Met het begrip leefbaarheid wordt aangegeven in hoeverre de locatie van de R40 de geschiktheid of 
aantrekkingskracht van de omgeving Dampoort voor werken of wonen beïnvloed. Met betrekking tot dit thema 
lijkt de keuze voor een tunnel de beste keuze (positieve quotatie). Indien er toch wordt geopteerd voor een 
bovengrondse oplossing lijkt een bundeling met de spoorweg de beste oplossing om hinder voor de omliggende 
wijken te beperken (neutrale quotatie).

 Geluidsoverlast en fi jnstof zijn niet opgenomen binnen dit criterium. Deze thema’s komen aan bod in een 
deelonderzoek waarvan de resultaten later ingepast zullen worden in dit document.  

MATE VAN ONTEIGENEN

Dit criterium geeft aan in welke mate er moet onteigend worden bij de betreffende variant. Er zijn drie verschillende 
situaties mogelijk. Indien er geen onteigening nodig is, resulteert  dit vanzelfsprekend in een positieve quotatie. 
Wanneer de R40 langsheen het spoor ligt wordt een neutrale quotatie toegekend. Het betreft hier een beperkte 
onteigening van (zie deelonderzoek). Indien de R40 op de huidige plaats van de Koopvaardijlaan komt te liggen, 
impliceert dit een volledige onteigening van het bouwblok gelegen tussen de spoorweg en de Koopvaardijlaan 
(zie eveneens deelonderzoek fi nanciële analyse-bijlage 3). 

TRECHTERMETHODE /
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1.6.3. GLOBAAL VERLOOP R40
Vooraleer de laatste stap en bijgevolg ook de laatste modi aan het trechtermodel wordt overgelaten, is het 
noodzakelijk het verloop van R40 in noord-zuid richting even nader te bekijken en te evalueren welke verder 
wordt meegenomen. 

De stadsboulevard bezit bijna over zijn volledige traject een profi el van 2x2 gelijkvloerse rijstroken. Ook voor dit 
segment van R40 voorziet het beleid van de wegbeheerder een capaciteit van 2x2 rijstroken indien het op een 
gelijkvloerse manier omgaat met kruispunten. Wanneer echter een ongelijkvloerse oplossing wordt gekozen 
voor de kruising van de noord – zuid beweging en de oost-west rijrichting ter hoogte van Octrooiplein, volstaat 
een 2x1 profi el omwille van de grotere capaciteit door het ontbreken van kruispunten.

Vanuit deze uitgangspunten, zijn een aantal mogelijkheden uitgewerkt die focussen op het verloop van R40 in 
noord-zuid richting. 

GELIJKVLOERSE VARIANTEN

Een eerste gaat uit van het behoud van Koopvaardijlaan waarbij de beschikbare ruimte binnen Koopvaardijlaan 
onvoldoende is voor het profi el van 2x2 rijstroken (conform het typeprofi el voor de stadsboulevard binnen Ipod) 
en waarbij een oplossing ontstaat door de noordelijke rijrichting binnen Koopvaardijlaan af te wikkelen en de 
omgekeerde rijrichting langs Dok Zuid. De twee overige gelijkvloerse varianten omvatten beiden een noordelijk 
tracé tussen spoorwegtalud en het oostelijke bouwblok van Koopvaardijlaan. Het zuidelijk deel van beiden 
varianten verschillen. Een eerste voorziet R40 ook in het zuidelijke deel gekoppeld aan het spoorwegtalud, een 
twee hergebruikt optimaal het huidige tracé op Kasteellaan.

ONGELIJKVLOERSE VARIANTEN

Binnen de drie varianten waarbij R40 op een ongelijkvloerse wijze het Octrooiplein kruist, zijn er twee varianten 
met een tunnel. In een eerste variant omvat dit een tunnel onder het Octrooiplein en onder Koopvaardijlaan. Een 
twee variant voorziet een kortere tunnel onder de multimodale knoop en onder Octrooiplein ruimtelijk gekoppeld 
aan het spoorwegtalud. 

De allerlaatste variant is een brugvariant waarbij hetzelfde tracé wordt gevolgd als de korte tunnel.

111I sfeerbeeld huidige R40 langs Kasteellaan
112I opgesplitste R40
113I R40 langs spoorweg
114I R40 op Koopvaardijlaan
115I tunnel onder Koopvaardijlaan
116I tunnel langs spoorweg
117I brug langs spoorweg

111 

112 113 

114 115 

116 117 
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118I onderzoek impact 2x1 rijstroken volgens iPOD binnen profi el Koopvaardijlaan (OMGEVING + stad Gent Dienst RO, 2012)
119I onderzoek impact 2x1 rijstroken volgens iPOD parallel aan spoorwegtalud (OMGEVING + stad Gent Dienst RO, 2012)
120I onderzoek impact 2x2 rijstroken volgens iPOD binnen profi el Koopvaardijlaan (OMGEVING + stad Gent Dienst RO, 2012)
121I onderzoek impact 2x2 rijstroken volgens iPOD parallel aan spoorwegtalud (OMGEVING + stad Gent Dienst RO, 2012)

118 119 120 121 
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122I te verwerven bouwblok kop koopvaardijlaan
123I gedeeltelijk te verwerven site Islamitische faculteit
124I gedeeltelijk te verwerven site Mazda garage
125I gedeeltelijk te verwerven zones schroothandelaar 
           + Sork Mec
126I overzichtskaart met project impact 2x1 weg parallel 
          aan spoorweg in combinatie met een aanduiding 
          van de interventiezones

122 123 

124 125 

126 
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1.6.4. CONCLUSIES

De allereerste variant die opnieuw Dok Noord inschakelt binnen de afwikkeling van R40 gaat lijnrecht in op het 
beslist beleid dat onder meer via de realisatie van Handelsdokbrug bijna een bestaand gegeven is.

Van de drie gelijkvloerse varianten is er slechts één die net positief scoort. Het betreft de variant die R40 
zo dicht als mogelijk bij het spoorwegtalud brengt. De slechte beoordeling van de gelijkvloerse varianten 
situeert zich in het ruimtebeslag van het Ipod profi el van 2x2 rijstroken met kwalitatieve voetgangerszones en 
vrijliggende fi etspaden. De beschikbare ruimte binnen het gabarit van Koopvaardijlaan en binnen de ruimte 
tussen het spoorwegtalud en de bebouwing langs Koopvaardijlaan is onvoldoende om dit profi el te integreren. 
Om deze varianten toch te verwezenlijken is een volledige onteigening van het tussenliggende bouwblok 
(tussen Koopvaardijlaan en het spoorwegtalud) nodig, beginnend vanaf het Octrooiplein tot helemaal in het 
noorden waar Koopvaardijlaan overgaat in Afrikalaan. Bovendien scoren de twee varianten die het huidige tracé 
van Kasteellaan optimaal recupereren bijzonder slecht naar de leefbaarheid van de omgeving aangezien ze 
het groeiende aantal verkeersbewegingen (door de ontwikkeling van het project oude dokken en de mogelijk 
ontwikkeling op het pakjesstation) op de huidige plek moeten verwerken. 

Een afwijkend beeld ontstaat bij de evaluatie van de ongelijkvloerse varianten. Bij deze varianten scoort de 
korte tunnelvariant langs het spoorwegtalud en de brug goed terwijl de lange tunnel een slechte scoort krijgt. 
Deze laatste is problematisch naar techniciteit en werftoestand. Het huidige profi el van Koopvaardijlaan is net 
voldoende breed om een tunnel te realiseren maar daarbij zou een grote vergraving nodig zijn tot tegen de gevel 
wat een bijzonder hoog risico op verzakkingen omvat en bovendien de bestaande woningen en bedrijven tijdens 
de gehele werf zo goed als ontoegankelijk maakt.

*deze variant is uiteindelijk toch verder meegenomen, maar met afwijking van het IPOD profi el in de 
Koopvaardijlaan

opgesplitste R40
R40 op 

Koopvaardijlaan*
R40 langs spoorweg

tunnel onder 
Koopvaardijlaan

tunnel langs spoorweg brug langs spoorweg

mate van onteigening + - - - 0 0

leefbaarheid 
omgeving

- - 0 - + 0

conformiteit 
met ruimere 

mobiliteitsvisie
- + + + + +

kostprijs 
infrastructuur

+ + + -- - 0

0 0 + --- + +
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1.6.5. CONFRONTATIE VERLOOP R40 MET WEERHOUDEN              
VARIANTEN

Een confrontatie van het gewenste netwerk voor trage weggebruikers met alle vormen van openbaar vervoer 
heeft in voorgaande hoofdstukken geleid tot 5 weerhouden varianten. De trechtermethodiek is maar helemaal 
afgerond als ook de laatste verkeersmodi hieraan wordt getoetst. Een eerste ontwerpoefening op het mogelijke 
verloop van de R4 gekoppeld aan de wijze waarop deze het Octrooiplein kruist, leverde drie mogelijke varianten 
op. Het betreft één gelijkvloerse variant en twee ongelijkvloerse, namelijk een tunnel en een brugvariant.

Anders dan bij de eerste confrontaties binnen deze trechtermethodiek confronteert deze stap niet 1 extra laag 
met de reeds overgebleven varianten maar is het binnen deze stap 3 lagen (gelijkvloerse, tunnel en brugvariant) 
van mogelijke noord-zuid beweging van R40 die moeten worden afgewogen met de nog 5 overgebleven 
varianten. Door de kruisgewijze confrontatie resulteert deze stap binnen de methodiek in 15 alternatieven.  
Er zijn echter 6 varianten die de evaluatie niet halen omdat ze uitsluitende contradicties bezitten. Het betreft 
bijvoorbeeld een gelijkvloers verloop van R40 in combinatie met een positionering van het stationsgebouw 
langsheen het spoorwegtalud.

Deze mogelijke combinatie worden vervolgens geëvalueerd aan een selecte cumulatie van alle relevante 
voorgaande criteria. Dit omdat het samengaan van het netwerk voor trage verbindingen, de randvoorwaarden 
voor openbaar vervoer en het verloop van het gemotoriseerd verkeer een complexiteit omvat die voorgaande 
doelstellingen en criteria inzake openbaar vervoer en het netwerk voor trage weggebruikers kunnen beïnvloeden.
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inpasbaarheid van de 
bouwstenen

0 0 + + +

complexiteit van de 
routes

0 0 - - -

hypothekeren van 
straten en doorgangen

+ + + + +

ruimtebeslag + 0 + 0 0

confrontatie met 
fi etsnetwerk

+ + + + +

ruimte voor 
hoogwaardig 
stationsplein

- 0 - 0 +

zichtbaarheid station + 0 + + +

mate van onteigening 0 0 0 0 0

leefbaarheid omgeving + + + + +

synergie met ruimere 
mobiliteitsvisie

+ + + + +

kostprijs infrastructuur - - - - -

betere scheiding 
openbaar vervoer en 
autoverkeer

+ + + + +

verknoping tussen O-W 
en N-Z verkeer

+ + + + +

++++++ +++++ ++++++ ++++++ +++++++

+

+

+

+
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127I variant 4D
128I variant 4K
129I variant 5D
130I variant 5K 
131I variant 5K bis

127 

gemotoriseerd personenvervoer

treinstation + eventuele commerciële ruimtes

tramlijnen + haltes

buslijnen + haltes

netwerk stappers + trappers

128 129 

130 131 

tunnelvariant
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brugvariant
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132 

INPASBAARHEID VAN DE 

BOUWSTENEN
0 +

COMPLEXITEIT VAN DE 

ROUTES
0 -

HYPOTHEKEREN VAN 

STRATEN EN DOORGANGEN
+ +

RUIMTEBESLAG + 0

CONFRONTATIE MET 

FIETSNETWERK
+ +

RUIMTE VOOR HOOGWAARDIG 

STATIONSPLEIN
- +

ZICHTBAARHEID VAN HET 

STATION
+ +

MATE VAN ONTEIGENING 0 0

LEEFBAARHEID OMGEVING 0 0

SYNERGIE MET RUIMERE 

MOBILITEITSVISIE
+ +

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR 

R40
0 0

BETERE SCHEIDING 

OPENBAAR VERVOER EN 

AUTOVERKEER

+ +

VERKNOPING N-Z EN O-W 

VERKEER 
0 0

+++++ ++++++

gemotoriseerd personenvervoer

treinstation + eventuele commerciële ruimtes

tramlijnen + haltes

buslijnen + haltes

netwerk stappers + trappers

132I variant 4D
133I variant 4K
134I variant 5D
135I variant 5K 
136I variant 5K bis

133 134 

135 136 

brugvariant

+

+

+

+
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137I  variant 4D
138I  variant 5K bis

137 

INPASBAARHEID VAN DE 

BOUWSTENEN
0 +

COMPLEXITEIT VAN DE ROUTES 0 -

HYPOTHEKEREN VAN STRATEN EN 

DOORGANGEN
+ +

RUIMTEBESLAG + 0

CONFRONTATIE MET 

FIETSNETWERK
+ +

RUIMTE VOOR HOOGWAARDIG 

STATIONSPLEIN
- +

ZICHTBAARHEID STATION + +

MATE VAN ONTEIGENING 0 0

LEEFBAARHEID OMGEVING 0 0

SYNERGIE MET RUIMERE 

MOBILITEITSVISIE
+ +

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR R40 + +

BETERE SCHEIDING OPENBAAR 

VERVOER EN AUTOVERKEER
0 0

VERKNOPING N-Z EN O-W 

VERKEER 
- -

++++ +++++

1.6.6. CONCLUSIES

De confrontatie van alle verkeermodi ten opzichte van elkaar toont de fl exibiliteit van de weerhouden 
tunnelvariant. Deze ongelijkvloerse variant van R40 is combineerbaar met alle weerhouden varianten. Dit staat 
in groot contrast met de evaluatie van de brug. Daarbij kan slechts in twee van de vijf weerhouden varianten 
de wens om een zichtbaar en herkenbaar station via een baken in de zichtlijn van Hagenlandkaai – Schoolkaai 
en vanuit Antwerpenplein worden gerealiseerd. De overgebleven gelijkvloerse variant is eveneens beperkt te 
combineren met de weerhouden varianten uit 1.5. De onmogelijkheid van drie varianten situeert zich in de 
confl ict situatie die ontstaat wanneer het gelijkvloerse verloop van R40 op het stationsgebouw botst.

138 

gelijkvloerse variantgemotoriseerd personenvervoer

treinstation + eventuele commerciële ruimtes

tramlijnen + haltes

buslijnen + haltes

netwerk stappers + trappers
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VERLOOP R40

LANGSHEEN HET SPOOR

SCENARIO 1    DOORGAAND VERKEER VIA TUNNEL

SCENARIO 2   DOORGAAND VERKEER VIA BRUG

SCENARIO 3   DOORGAAND VERKEER GELIJKGRONDS

MET HERBRUIK VAN KASTEEL- EN KOOPVAARDIJLAAN

SCENARIO 4    DOORGAAND VERKEER VIA TUNNEL

SCENARIO 5    DOORGAAND VERKEER GELIJKGRONDS

LANGSHEEN HET SPOOR

SCENARIO 1    TUNNEL VARIANT

SCENARIO 2   BRUG VARIANT

MET HERBRUIK VAN KASTEEL- EN KOOPVAARDIJLAAN

SCENARIO 3  S - BOCHT VARIANT

LANGSHEEN HET SPOOR

SCENARIO 1    TUNNEL VARIANT

SCENARIO 2   BRUG VARIANT

MET HERBRUIK VAN KASTEEL- EN KOOPVAARDIJLAAN

SCENARIO 3  S - BOCHT VARIANT

SCENARIO 4  KRUISPUNT VARIANT

1.6.7. VAN VIJF OVER DRIE NAAR VIER VARIANTEN
Het trechteronderzoek leverde drie hoofdvarianten op omtrent de wijze waarop de verschillende verkeersmodi 
met elkaar in de ruimte van Dampoort kunnen worden ingepast. Het betreft in hoofdzaak een verloop van 
R40. Vanuit het trechtermodel werden logischerwijs een tunnel en een brug variant gedestilleerd die een 
parallel verloop kennen ten opzichte van het spoorwegtalud. Omdat in deze fase te vroeg kwam om reeds 
een gelijkvloerse variant uit te sluiten werden de positieve elementen van de gelijkvloerse varianten uit de 
trechtermethodiek verzoent met de stedenbouwkundige uitgangspunten. Dit resulteerde in een gelijkvloerse 
variant die het huidige tracé in het zuiden (Kasteellaan) verruimt tot 2x2 rijstroken, een S-bocht maakt over een 
verruimde Octrooibrug en Dampoortbrug om vervolgens het profi el van de stadsboulevard verder te zetten in 
Koopvaardijlaan. Een opgesplitste R40, een tunnel vanaf Kasteellaan tot Afrikalaan en een gelijkvloers tracé over 
Kasteellaan naar Koopvaardijlaan via het Octrooiplein werden via de Trechtermethode niet meer weerhouden.

Met deze drie varianten zou de volgende fase van het verbeeldingsproces worden ingezet om vervolgens naast 
mobiliteit ook aspecten als groenstructuur, morfologie, zichtlijnen, erfgoed, enz. mee in te brengen in het ontwerp. 
Doch bleek voor partner AWV - MOW de gelijkvloerse variant Kasteellaan - Koopvaardijlaan via Octrooiplein 
essentieel om mee te nemen. In feite stelde de wegbeheerder de vraag om deze als alternatief voor de S-bocht 
verder mee te nemen. Dit omdat AWV - MOW ervan overtuigd was dat deze een veel betere doorstroming 
voor gemotoriseerd verkeer bezit dan de S-bocht variant (dit bleek ook later binnen de microsimulatie). De 
voorgestelde variant die vervolgens de naam kruispuntvariant heeft gekregen wijkt echter sterk af van wat de 
visie en ambities in eerder hoofdstukken van deze studie hebben vastgelegd. Daarom werd besloten om verder 
te gaan met twee gelijkvloerse en twee ongelijkvloerse varianten. Hierbij zijn drie varianten (tunnel, brug en 
S-bocht) conform de ruimtelijke ambities maar met telkens een andere invulling omtrent het verloop van R40 en 
vervolgens een vierde variant (kruispuntvariant) met een veel betere doorstroming voor gemotoriseerd verkeer 
voor wat betreft een gelijkgrondse kruising op Octrooiplein.
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VERLOOP R40

SCENARIO 1 TUNNEL VARIANT

SCENARIO 2 BRUG VARIANT

SCENARIO 3 S - BOCHT VARIANT

SCENARIO 4 KRUISPUNT VARIANT 
CLUSTER 

TREIN + TRAM + BUS
OP SITE VOORMALIGE PAKJESSTATION

 

LOCATIE BUS - EN  
TRAMASSEN

TEN ZUIDEN VAN OCTROOIPLEIN

 

1.7. CONCLUSIES

De verschillende stappen van de trechtermethode hebben drie belangrijke conclusies opgeleverd betreffende 
de verder mee te nemen scenario’s omtrent het verloop van R40, de positie van de multimodale knoop en de 
positie van de bundel openbaar vervoer. Deze conclusies zijn in onderstaande tabellen opgenomen.
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VERBEELDEN /
2  GENERIEKE ONTWERPCOMPONENTEN

Het procesverloop van dit verkennend ontwerpend onderzoek had van bij aanvang een duidelijke strategie 
om met alle partners een gezamenlijke ruimtelijke en functionele ambitie vast te leggen die vervolgens via 
een verbeeldingsproces tot een gedragen ontwikkelingsplan moest leiden. Deze processtrategie houdt dus in 
essentie in om vanuit de gezamenlijke ambities en visie een ontwerp(raamwerk) te destilleren dat moet leiden 
tot een hoogwaardig, eigentijds en goed functionerend stationsgebied. Binnen een ontwerpproces als dit moet 
het dus de ambitie zijn om een logisch, haalbaar en goed doordacht ontwerp te maken dat deze ruimte optimaal 
benut en een duurzame ruimtelijk – functionele toekomst geeft. 

Belangrijk is om hierbij te vermelden dat telkens de uiterste grenzen van het haalbare zijn afgetast. Het betreft 
hierbij bijvoorbeeld de hoogste ambities inzake frequentie openbaar vervoer (realisatie van alle geplande 
vertrammingsprojecten) en de daar aan gekoppelde infrastructuren. De meest uitgebreide capaciteiten inzake 
parkeerfaciliteiten (500 plaatsen voor auto’s in functie van pendelaars, 2500 fi etsenstallingen), enz. Uiteraard 
zal in een verder ontwerptraject, dat uiteindelijk tot een gefaseerde uitvoering moet leiden, verdere bijstellingen 
en verfi jningen van deze programmatorische uitgangspunten moeten omvatten. Wat in deze ontwerpoefening 
dan ook duidelijk blijkt is dat de mee opgenomen programmapunten en ambities de uiterste grenzen van de 
beschikbare ruimte (zonder grootschalige onteigeningen) bereiken. Er kan met andere worden besloten worden 
dat de in volgende pagina’s opgenomen elementen de uiterst haalbare zijn om binnen het bestaande weefsel 
tot een goed functionerende stationsomgeving te evolueren.

Dit hoofdstuk beschrijft dan ook de resultaten van een jaar ontwerpend onderzoek waarin vanuit de individuele 
ambities van elke partner binnen dit proces (stadsbestuur Gent, De Lijn, NMBS, infrabel, AWV – MOW, denktank 
omwonenden) is gewerkt naar een toekomstbeeld die zowel naar ruimtelijke als naar functionele grammatica in 
elkaar past en alle ambities en programma punten op een stedenbouwkundige schaal verweeft. 

Het voorliggende resultaat ontwerpend onderzoek is binnen de duidelijke kanttekening van vorige paragraaf op 
te delen in twee verschillende componenten:
• een aantal generieke ontwerpcomponenten waarbij diverse ontwerpoefeningen hebben geleid tot 

een gedragen stedenbouwkundig ontwerp dat de ambities van de diverse partners kneedt tot een 
samenhangend ontwerp

• de verder uitgewerkte varianten omtrent het verloop van R40 (vertrekkend vanuit de resultaten van de 
trechtermethode).

Het hoofdstuk sluit af met een doorgedreven evaluatie omtrent de verschilpunten rond het verloop van R40 
en alle daaraan gekoppelde consequenties. De generieke ontwerpcomponenten maken daar uiteraard geen 
onderdeel van uit aangezien ze generiek zijn binnen alle af te wegen varianten.
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2.1. HERKENBAARHEID VAN DE STATIONSOMGEVING

2.1.1. BAKEN OP HET NIVEAU VAN DE STAD
Een steeds groeiende stad als Gent heeft nood aan structuur en oriëntatie. Een belangrijk element in de 
leesbaarheid van een stad zijn bakens, verticale structuren die vanop grote afstand een bepaald gebied 
markeren. De stad Gent wordt van oudsher gemarkeerd door de klassieke drie torens in de binnenstad. Deze 
visuele herkenningspunten markeren heel duidelijk het stadshart. De evolutie van de stad heeft echter naast het 
toeristisch kerngebied een aantal andere belangrijke dynamische plekken doen ontstaan, stationsomgevingen 
zijn daar een heel belangrijk voorbeeld van. Met de realisatie van de link aan Gent Sint-Pieters is een dergelijke 
nieuw baken in volle opbouw. Ook voor Dampoort plant de stad een dergelijk baken binnen de kop van het 
project Oude Dokken. Deze toren moet op niveau van de stad het gebied Dampoort duidelijk markeren in de 
ruimte.

2.1.2. BAKEN OP HET NIVEAU VAN HET STADSDEEL
Met het baken van oude dokken wordt een geheel stadsdeel herkenbaar gemaakt in de ruimte. Daarbij ontstaat 
echter nog geen duidelijke markering van het stationsgebied met zijn multimodale uitwisselingsgebied. Om 
ook deze aan occasionele bezoekers te duiden in de ruimtelijke structuur is een markant baken op schaal 
van het stadsdeel noodzakelijk. Het is echter belangrijk om dit baken op schaal van het gebied af te stemmen 
met het baken op stedelijk niveau. Het is bijgevolg niet de bedoeling om een even hoog baken te ontwikkelen 
als het gebouw binnen oude dokken. Binnen het ontwerpvoorstel is een verticaal accent voorzien van zeven 
bouwlagen bovenop een sokkel met een vrije doorgang voor tram en bus. Met deze ruimtelijke dimensies 
markeert dit nieuwe gebouw de stationsknoop zowel vanuit Antwerpenplein als vanuit stadszijde (Hagelandkaai 
– Schoolkaai). 

2.1.3. BAKEN VERSUS LOKETFUNCTIE
Met de twee duidelijke bakens is zowel het stationskwartier op stedelijk niveau gemarkeerd alsook de 
stationsknoop op het niveau van het stadsdeel. Deze twee verticale accenten hebben tot doel het gebied 
ruimtelijk de oriënteren. Het is echter geen noodzaak om de loketfunctie van openbaar vervoer, wat van oudsher 
een duidelijke link heeft met het stationsgebied, onder te brengen in één van deze gebouwen. In de hedendaagse 
samenleving van continue stromen, geïnitieerd vanuit een individuele programmatie van de dag, is het niet 
meer noodzakelijk om alle componenten (visuele en programmatorische) van een station te huisvesten in één 
gebouw. Stationsgebied Dampoort wordt een compleet nieuw en hedendaags stationsgebied dat in essentie 
moet gebaseerd zijn op het gebruik van de huidige reiziger. Binnen de perceptie van een stationsomgeving 
hoort niet enkel een loket en wachtzaal thuis, in het mentale beeld van de huidige reiziger kan een stations ook 
geassocieerd worden met het plein, de toegangen, de parkeerfaciliteiten, de fl ankerende programma’s, enz. 
Kortom een stationsgebied is het ensemble van multimodaliteit, gebouwenstructuur en fl ankerend aanbod. Het 
ontwerp van dit stationsgebied gaat dus in essentie uit van een steeds verder afnemend belang van een loket 
(redenerend vanuit nieuwe ticketsystemen via internet, sms, enz.) en het verdwijnen van de rigide koppeling 
tussen perrons – loket – wachtzaal – visueel baken.
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2.2. CRËEREN VAN EEN MULTIMODAAL KNOOPPUNT BINNEN 
EEN AANTREKKELIJKE PUBLIEKE RUIMTE

2.2.1. EEN LEVENDIG STATIONSPLEIN VOL DYNAMIEK
De site Dampoort is op vandaag een indentiteitsloze ruimte zonder duidelijke structuur en kwalitatieve publieke 
ruimte. Het nieuwe ontwerp moet daar een krachtig antwoord op bieden. Dit start met het streven naar een 
kwalitatieve publieke ruimte ofwel een attractief stationsplein. Het welslagen van een stationsplein hangt echter 
nauw samen met het verwachtingspatroon of het mentale beeld van een dergelijke ruimte. Een stationsplein is 
een plek vol dynamiek waar het verplaatsen, wachten en overstappen centraal staat. Dit betekent een ruimte 
waar de overstapmogelijkheden centraal worden geplaatst en het geheel gefl ankeerd en omkaderd wordt door 
een krachtige bebouwde structuur. Voor het nieuwe stationsplein Dampoort betekent dit in eerste instantie de 
bestaande wanden van viaduct, Kasteellaan en zwaaikom (aangevuld met een nieuwe kop binnen het project 
oude dokken). De ontbrekende vierde wand wordt binnen dit stedenbouwkundig ontwerp in het zuiden voorzien 
waar de centrale loketfunctie en delen van het fl ankerende detailhandelsprogramma in vervat kunnen zitten. De 
vloer binnen deze ruimte (waarop de dynamiek plaats vindt) moet coherent, goed gestructureerd en integraal 
toegankelijk zijn.

2.2.2. EEN SEMI-DYNAMISCH BUSSTATION
Centraal op het nieuwe stationsplein bakent zich een zone af waar bussen ontvangen worden. Het betreft een 
semi-dynamisch busstation waar iedere buslijn een eigen perron wordt toegekend maar waar voor lijnen met 
een lagere frequentie perrons dubbel gebruikt worden. Het busstation is toegankelijk voor bussen vanuit het 
noorden via Octrooiplein (met voorsorteerstrook) en via de vrije tram-busbaan langsheen Kasteellaan. 

De zone wordt afgebakend met een duidelijke trottoirband die alle gebruikers van het stationsplein de zone laat 
aanvoelen waarbinnen er zich bussen bewegen. De oplijning van het gebied betekent niet dat voetgangers er 
niet in mogen of kunnen bewegen maar duidt één ieder op de frequente aanwezigheid van busmanoeuvres. 

Het busstation is zoals in de inleiding reeds aangehaald in zijn maximale vorm van 15 perrons ingetekend. 
Verder onderzoek binnen volgende fases van het projectproces moet dit aantal onderbouwen of bijstellen.
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NOORDELIJKE TOEGANG

HET BAKEN
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TRAMSTATION
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BUSSTATION
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(OPTIE 1)
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TOEGANGSZONE VOOR 
BUSSEN EN TAXI’S

LOKETSTRIP (OPTIE 2)

2.2.3. EEN EXTRA PERRON VOOR TAXI’S EN TOERISTENBUSSEN
Binnen de zone voor het busstation is eveneens ruimte voorzien voor twee extra functies die in nauwe relatie 
staan met de aard van het station of een busperron. Het betreft in eerste instantie het taxiaanbod. Voor de taxi’s 
wordt de zone tussen het meest zuidelijk busperron en de voetgangerszone voorzien zodat ook voor taxi’s een 
langgerekt perron ontstaat. Voorts kunnen ze gebruik maken van de toegangszones voor bussen vanuit het 
noorden en het zuiden. Dit betekent de inrit vanuit Octrooiplein en de oversteek van de vrije bus- en trambaan 
richting Kasteellaan. Ook als drop off zone voor toeristenbussen is een perron gereserveerd. Het betreft het 
meest noordelijke perron dat aansluit aan de publieke ruimte rond de zwaaikom en op deze manier aansluiting 
genereert met het stadscentrum. 

2.2.4. EEN TRAMSTATION MET EEN HOGE BEDIENINGSGRAAD
Ten oosten van het busstation, op zeer korte loopafstand van bus en trein, bevindt zich het tramstation. Het 
omvat een publieke ruimte waarbinnen 4 sporen en 4 halte infrastructuren zijn ingebed. De positie van het station 
is binnen het ontwerpproces tot stand gekomen vanuit opnieuw een maximum in haalbaarheid. De bochtstralen 
zoals ingetekend binnen het ontwerp omvatten bijna allen de minimaal toegelaten straal van 30m. Het tramstation 
is toegankelijk gemaakt voor alle voorziene en gewenste tramlijnen en dit zonder stuurpostwissel.

2.2.5. DRIE TOEGANGEN TOT DE TREINSPOREN
Een laatste vorm van openbaar vervoer omvat uiteraard de toegankelijkheid via de trein. Vertrekkend vanuit de 
huidige situatie wordt de meest zuidelijke bestaande toegang gerecupereerd als centrale nieuwe toegang. Deze 
centrale toegang situeert zich in het verlengde van de voetgangerszone die vertrekt vanuit de P+R en zowel de 
loketten, de commerciële strip als het taxiperron aandoet. Deze centrale toegang ligt bovendien op zeer korte 
loopafstand van het tramstation alsook van de in een later hoofdstuk beschreven fi etsenstalling. 

Dit centrale stijgpunt naar de treinperrons wordt aangevuld met een extra toegang ten noorden en ten zuiden  
hiervan. In het noorden wordt een nieuwe doorsteek voorzien die een aan Antwerpenplein een functionele 
toegang genereert en bovendien in het verlengde is gesitueerd van de voetgangerstoegang tot het centrum 
via de zwaaikom (eveneens beschreven in een hierop volgende hoofdstuk). Dit noordelijke stijgpunt vormt een 
toegang waar vooral pendelaars gebruik kunnen van maken of bezoekers die gebruik maken van de mogelijks 
aldaar gepositioneerde ticketautomaten en komen vermoedelijk vanuit het oostelijke hinterland van Gent. 

Ten zuiden van de centrale toegang voorziet het ontwerp eveneens een stijgpunt naar de treinperrons. Ook deze 
toegang is gelinkt aan een logisch netwerk van verbindingen met het omliggende stadsweefsel en het centrum. 
Deze meest zuidelijk gelegen toegang voorziet een nieuwe verbinding tussen oud Sint-Amandsberg en de Sint-
Baafssite. Deze nieuwe fi ets- en voetgangerstunnel (in een later hoofdstuk beschreven) ligt bovendien op korte 
afstand van de pendelpark (eveneens in een later  hoofdstuk beschreven).

2.2.6. EÉN LOKET VOOR ALLE VORMEN VAN OPENBAAR VERVOER
Vertrekkend vanuit een sterk samenhangend stationsgebied voorziet het ontwerp één centraal wacht- en 
verkooppunt. Deze vernieuwde vorm van een loket is een samengaan van een centrale wachtzaal aangevuld 
met loketten, winkels, broodjeszaken, horeca, enz. Dit strip wordt de centrale voorzieningszone waar reizigers 
van alle vormen van openbaar vervoer terecht kunnen voor de noden die een pendelaar, een overstapper of 
een occasionele gebruiker heeft. Deze strip moet bij de architecturale uitwerking een logische opbouw kennen 
waarbij de looplijnen die reeds beperkt zijn zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden uitgebouwd.

Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om de loketten te voorzien in het spoorwegtalud nabij het Antwerpenplein.

2

1
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2.2.7. OPTIMALE TOEGANKELIJKHEID VANUIT ALLE RICHTINGEN NAAR 
ALLE VORMEN VAN OPENBAAR VERVOER

Alle voorgaande beschreven componenten van een stationsknoop worden vervolgens verbonden en integraal 
toegankelijk gemaakt via één noord-zuid as. Deze as is bedoeld voor langzaam verkeer en vormt de centrale 
slagader waar alle mogelijke functies aan verbonden zijn. Bovendien takt deze centrale as aan op alle 
toegangstrajecten vanuit alle windstreken. In het noorden betekent dit een verbinding met het Antwerpenplein, 
Koopvaardijlaan en de zwaaikom. In het centrale gedeelte is dit de as naar K+R en de taxi’s. Terwijl de as in het 
zuiden de verbinding maakt met het oost-west fi etspad tussen oud Sint-Amandsberg en Sint-Baafsdorp. 

2.2.8. CONTACT MET HET WATER VAN DE ZWAAIKOM 
Eén van de belangrijkste te verbeteren verbindingen voor trage weggebruikers vertrekkend vanuit de 
stationsknoop is deze met de binnenstad. Op vandaag maar ook in het toekomstbeeld moeten bezoekers van 
het stationsgebied (afhankelijk van de variant) een N-Z as voor gemotoriseerd verkeer kruisen. Het vormt dan ook 
een bijzondere uitdaging om het stationsplein confl ictvrij te verbinden met Schoolkaai – Hagelandkaai. Binnen 
het ontwerpvoorstel wordt eveneens naar een nieuwe attractieve verbinding gezocht tussen het stationsplein 
en het woonproject Oude dokken. Wanneer deze twee verbinding op een zo direct mogelijke manier worden 
ingetekend ontstaat een logische koppeling met één van de belangrijkste en op vandaag compleet genegeerde 
kwaliteiten van de site, namelijk de zwaaikom.  De wenselijkheid om een directe en attractieve verbinding 
vanuit het stationsgebied naar de twee bestemmingen te combineren met de kwaliteiten van het water vereist 
een bijkomende infrastructuur binnen de zwaaikom. Het ontwerp voorziet daarom een vlondersconstructie 
die driekwart van de zwaaikom beschrijft. Het is een zone voor voetgangers en fi etsers en maakt verbinding 
met het project Oude Dokken onder de Dampoortbrug en sluit vervolgens aldaar aan op het publiek domein. 
Stadinwaarts maakt de vlonder een connectie met Schoolkaai via een insnede in het sluislichaam om via een 
hellend vlak op Schoolkaai uit te komen. Deze vlonder verkrijgt vervolgens connectie met het stationsplein via 
twee hellende vlakken naar één centraal punt in het verlengde van de noordelijke spoortoegang. 

De centrale vlonder die hieruit ontstaat is bovendien de perfecte aanmeerplaats voor de in alle beleidsplannen 
opgenomen watertaxi. Door de directe en kwalitatieve koppeling met het stationsplein en het project oude 
dokken ontstaat een uiterst interessante duurzame verbinding met de binnenstad.
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2.3. OPWAARDERING ANTWERPENPLEIN

In het verlengde van het stationsplein, aan de oostelijke zijde van het viaduct, situeert zich op vandaag 
ongeordende ruimte van Antwerpenplein. Deze ruimte bezit op vandaag slechts twee duidelijke wanden en 
wordt doormidden gesneden door de verbinding Land van Waaslaan – Octrooiplein. De resterende ruimte wordt 
op vandaag ingevuld door een parkeerplaats en halte infrastructuur voor de bussen. 

2.3.1. KEUZE VOOR TWEE LICHTENGEREGELDE KRUISPUNTEN
De wijze waarop de toekomstige afwikkeling van gemotoriseerd verkeer gebeurt, moet in ieder geval anders 
dan in de huidige situatie. Het ontwerpend onderzoek heeft twee mogelijkheden in beeld gebracht, een ovonde 
of twee lichtengeregelde kruispunten. De eerste optie genereert een bijzondere open ruimte midden het 
Antwerpenplein. Een invulling met water of gras zou een bijzondere meerwaarde betekenen voor de ruimte 
en het viaduct. Nadeel van dit ontwerp is echter de onbruikbaarheid van de centrale ruimte. Bijzonder weinig 
mensen kunnen zich binnen deze ruimte begeven waardoor ze gedegradeerd wordt tot kijkgroen. Bovendien is 
een ovonde inzake intelligente beïnvloeding van verkeerstromen niet de beste optie. Daarom toont deze studie 
ook een kruispuntvariant waarbij twee lichtengeregelde kruispunten de verschillende stromen in goede banen 
leiden. Deze variant heeft het voordeel compact te zijn, via de lichtenregeling de verkeerstromen goed te kunnen 
beïnvloeden en genereert bijgevolg heel veel bruikbare publieke ruimte.

Na verder doorwerking en na een microsimulatie is de oorspronkelijk kruispuntvariant uitgebreid van 2x1 rijstrook 
naar 2x2 rijstroken. Dit om een voldoende buffer te kunnen realiseren voor het linksafslaand verkeer komende 
van de Koopvaardijlaan. Bovendien schept deze verbeterde variant een voorsorteerstrook voor bussen die 
vanuit de drie Steenwegen richting stationsplein willen rijden.

2.3.2. HERLOCALISATIE BUSSEN BRENGT ZUURSTOF
Door de ontwikkeling van het in vorig hoofdstuk beschreven stationsplein, ontstaat bijzonder veel ruimte voor 
de herdefi niëringen van Antwerpenplein. In de plaats van dit infrastructurenlandschap, voorziet het ontwerp 
een kleiner, meer leesbaar en compact Antwerpenplein dat zich aan de zuidzijde van de ruimte presenteert. 
Het plein zelf is een hedendaagse verharde ruimte waar met een aantrekkelijk vloerbekleding waarop vooral 
voetgangers en openbaar vervoer over circuleren. Door het weren van gemotoriseerd verkeer ontstaat ruimte 
voor terrassen en banken wat een reanimatie kan betekenen voor de zuidelijke bebouwde zone. Deze verharde 
pleinruimte wordt aanvullend begrensd door de verbinding Land van Waaslaan – Octrooiplein in noordelijke zijde 
en Dendermondsesteenweg in het oosten.

Ten noorden van de verbinding Land van Waaslaan – Octrooiplein kiest het ontwerp voor een doortrekking van 
groenas 1 waarbij de ruimte een groene begrenzing krijgt en bovendien naadloos aansluit op de fi etsinfrastructuur 
binnen de groenas. 

De oostelijke grens, de huidige parking, verlangt een andere invulling dan de huidige. Het ontwerp suggereert 
hier de realisatie van een nieuw bouwvolume dat zich openstelt naar het plein.
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2.4. PARKEREN

Door het ontwikkelen van een hoogwaardig multimodaal knooppunt met een kwalitatief aanbod openbaar 
vervoer, zal Dampoort in de toekomst nog meer dan vandaag grote hoeveelheden pendelaars aantrekken. 
Slechts een beperkt aantal mensen woont op wandelafstand van het station Dampoort. De overgrote andere 
groep bezoekers zal een voor- en natransport nodig hebben om zich vanaf de woonplaats naar het station te 
begeven. Vanuit een goede duurzaamheidsrefl ex worden de voor- en natransporten zoveel als mogelijk via 
openbaar vervoer of fi ets gemaakt. Er zullen echter steeds een aantal mensen de auto blijven gebruiken om 
aan het station te geraken. Voor wat betreft de fi etser en de autogebruiker is een goed ontsloten kwalitatieve en 
gestapelde parkeerfaciliteit noodzakelijk. 

2.4.1. PARKEERPLAATS VOOR FIETSEN
Conform het stopprincipe voorziet het ontwerp de stallingsmogelijkheden voor de fi ets op een kortere 
loopafstand dan voor het gemotoriseerd verkeer. De fi etsenstallingen worden dan ook zo strategisch mogelijk 
op de site ingepland. 

LOCATIEKEUZE

Voor de locatiekeuze van de fi etsenstalling is vertrokken vanuit de potentiële bewegingen van de fi ets richting 
station. Op meso schaal situeren zich de te verwachten fi etsenstromen loodrecht op het spoorwegtalud. Eerste 
en misschien wel potentieel drukst bezochte as ligt ten zuiden van het station, meer bepaald op de as Sint-
Baafsdorp – zuidelijk stijgpunt treinperrons. Deze fi etsas is een interessante route vanuit de wijken Oud Sint-
Amandsberg, Macharius en Heirnis. Een tweede belangrijke as situeert zich ten noorden van het stationsplein 
tussen Schoolkaai en Land van Waaslaan. Deze as is voor de overige delen van Sint-Amandsberg, de wijk 
Muide en het oostelijke deel van de kernstad.

Een tweede belangrijke randvoorwaarde voor een goed ingeplante fi etsenstalling is de korte loopafstand tot de 
perroninfrastructuur van zowel trein, tram als bus. Met een ambitie van toekkomstgericht 2500 fi etsenstallingen 
te voorzien aan het nieuwe stationsgebied Gent Dampoort zullen uiteraard meerdere toegangen gekoppeld 
kunnen worden aan de diverse perroninfrastructuren.

Vanuit bovenstaande redenering voorziet het ontwerp een langgerekte fi etsenstalling die is opgespannen tussen 
het centrale en zuidelijke stijgpunt naar de treinsporen. Bovendien is de fi etsenparking op deze wijze met een 
zijde dichtbij het stationsplein gelegen waar de noordelijk fi etsas voorbij komt en grenst ze aan de anderzijds 
aan de zuidelijk fi etsas. Het ontwerp voldoet op deze wijze aan de korte loopafstanden tot alle vormen van 
openbaar vervoer en haakt in op het te verwachten netwerk van trage wegen. Met een totaal van ongeveer 1250 
plaatsen op maaiveld voorziet het ontwerp ook eveneens een tweede laag.

OPBOUW EN TOEGANKELIJKHEID

Vanuit een eerste voorstel tot implementatie van de fi etsenstalling in functie van de haalbaarheid binnen dit 
stedenbouwkundig onderzoek, zijn twee mogelijke concepten onderzocht. 

Een eerste vertrekt vanuit een klassieke opbouw uit twee lagen waarbij de eerste laag (aansluitend op het 
maaiveld) zich geleidelijk vult en wanneer de eerst laag volledig vol is, de fi etsers de twee bouwlaag opzoeken. 
Het overbruggen van de hoogte gebeurt via een hellend vlak. De gelijkvloerse verdieping is vanuit alle richtingen 
te bereiken via meerdere toegangen.

Een tweede benaderingswijze vertrekt vanuit een optimale toegankelijkheid en plaatst de twee niveaus in een 
continue helling. Door de eerste laag geleidelijk te laten zakken tot op niveau -1 en de tweede laag te laten 
stijgen in tegenovergestelde richting tot niveau +1 zijn beide parkeerlagen vanop het maaiveld toegankelijk. Een 
minpunt bij deze laatste versie is een moeilijke interactie tussen beide lagen wanneer er eentje volzet geraakt. 

Binnen dit stedenbouwkundig onderzoek wordt nog geen keuze gemaakt tussen beide systemen maar voorziet 
het ontwerp de ruimte om beide systemen toe te kunnen passen.
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153I detaillering bochtstralen tramaansluiting
154I situeringsplan
155I langse doorsnede
156I dwarsdoorsnede
157I bovenaanzicht 1 niveau fi etsenstalling
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158I vanaf niveau +2 pendelparking
159I niveau  +1: pendelparking
160I niveau 0: parking toeristenbussen
161I niveau -1: pendelparking 
162I siteringsplan snedes
163I dwarsdoorsnede gebouw
164I langsdoorsnede gebouw
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2.4.2. PARKEERPLAATS VOOR AUTO’S

AMBITIE

Net zoals fi etsers ontvangen worden op de site binnen een goed uitgeruste stalling voorziet het ontwerp ook 
een comfortabele parkeerplaats voor gemotoriseerd verkeer. Met de ambitie om 500 plaatsen voor pendelaars 
te voorzien op de site is ook hier net zoals voor het aantal busperrons gekozen om de maximaal toelaatbare 
hoeveelheid te pogen implementeren. Ook voor deze optie is verder onderzoek en eventuele bijstelling nodig 
tijdens het vervolgproces na deze studie. Een hoeveelheid van 500 plaatsen vereist een betere en meer 
duurzame oplossing dan een maaiveldparking mede gezien het statuut van de site als A locatie. Daarom is 
binnen dit ontwerptraject duidelijk gekozen om deze parkeerplaatsen te voorzien in een gestapelde vorm en 
vanuit fi nanciële overwegingen bij voorkeur een gebouwd volume boven de grond. 

Met dit gegeven is gestart met een onderzoek om dit bovengrondse volume optimaal te integreren in de wenselijke 
stedenbouwkundige korrel. Mede om die reden voorziet het ontwerp een integratie van het bovengrondse 
parkeergebouw binnen een bouwvolume waar nog andere functies (bijvoorbeeld kantoren, fi etsherstelplaats, 
enz.) deel van uitmaken. 

STEDENBOUWKUNDIGE DIMENSIES

Het ontwerp van parkeergebouw houdt zich aan de richthoogte van maximaal ongeveer 7 bouwlagen 
zodat het baken aan het station nog steeds zijn functie als landmark kan vervullen. Met een aanvaarbare 
stedenbouwkundige korrel dat zich inpast in het geheel volstaan de voorziene 5 parkeerlagen boven de grond 
niet waardoor één ondergrondse laag noodzakelijk is. Het al dan niet voorzien van een 2 ondergrondse lagen 
hangt af van de parkeerratio’s die voor de mogelijke kantoorfunctie (mee geïntegreerd in het bouwvolume) 
worden ingecalculeerd. 

2.4.3. PARKEERPLAATS VOOR TOERISTENBUSSEN
Het station Dampoort is reeds vandaag en in de toekomst nog meer een goede aankomstplaats voor 
toeristenbussen. Van de site Dampoort kan een interessante wandeling bezoekers via de Sint-Baafssite of 
via Portus Ganda naar het toeristisch centrum van Gent brengen. Vanuit deze toeristische potenties is een 
wachtplaats voor toeristenbussen op de site voormalige pakjesstation een logische keuze. 

Vanuit ruimtelijk oogpunt is een dergelijk programmapunt niet evident op een strategische locatie zoals deze 
A-locatie. Daarom is binnen deze studie beslist om een mogelijke parkeerplaatsen voor toeristenbussen ruimtelijk 
te integreren binnen het volume van de pendelparking. Hierdoor ontstaat een clustering van publiek bezoek via 
gemotoriseerd verkeer. Deze integratie is echter weinig fl exibel te interpreteren gezien de omvangrijke dimensies 
van zowel de bus op zich als de draaicirkel van dergelijke voertuigen. Bovendien is een autobus moeilijk op een 
eerste verdiep of een ondergronds verdiep te brengen gezien de lange hellingen met beperkte hellingsgraad er 
hiervoor noodzakelijk zijn.

Om met al deze randvoorwaarden en wensen om te gaan is de parking voor toeristenbussen op het gelijkvloerse 
niveau van het parkeergebouw geïntegreerd. Hierdoor hoeven geen hellingen te worden voorzien. Door de 
bussen onder een hoek van 90° te laten binnen rijden in het volume wordt de ruimte zo rationeel mogelijk 
gebruikt en is er plaats voor 12 bussen. 
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2.4.4. TOEGANKELIJKHEID VAN DE PARKEERFACILITEITEN
Een goede locatie van de parkeerfaciliteiten voor zowel fi ets, auto als toeristenbus is een eerste belangrijke 
stap. Een tweede is het goed toegankelijk maken van de faciliteiten. Binnen een goede toegankelijkheid is het 
belangrijk dat bezoekers de parkeerplaats op een vlotte, overzichtelijke en heldere manier kunnen bereiken. Om 
die reden is het belangrijk om goed en eenduidig te communiceren via een goede signalisatie. 

SIGNALISATIE

De parkeerplaats voor gemotoriseerd verkeer zal ontsloten worden via de R40. Afhankelijk van de wijze waarop 
de R40 zal verlopen in de toekomst komt de parkeerplaats rechtstreeks aan de R40 te liggen of zal het via het 
lokale netwerk te bereiken zijn. In beide gevallen is signalisatie belangrijk. In het geval van een gelijkvloerse 
oplossing is het belangrijk om op voldoende afstand de parking aan te kondigen zodat bestuurders tijdig kunnen 
voorsorteren. Indien de R40 Octrooiplein ongelijkvloers kruist, is het wenselijk om de toegankelijkheid van het 
parkeergebouw bij het binnenrijden via het zuidelijk uitwisselpunt te organiseren en het buitenrijden via het 
noordelijk. Op deze wijze zijn geen terugdraaibewegingen nodig is het steeds een rechts in – rechts uit situatie.

FIETSTUNNELS

In functie van een goede toegankelijkheid voor de fi etsparkeerplaatsen is een extra fi etsonderdoorgang 
noodzakelijk. Omdat het een belangrijke nieuwe verbinding betreft voor het stationsgebeuren maar eveneens 
voor Oud Sint-Amandsberg is het belangrijk om deze doorgang licht en luchtig te maken. De attractiviteit is 
daarom sterk afhankelijk van de afmetingen en de vormentaal. Uit ontwerpend onderzoek blijkt een verruiming 
van de opening in de bovenhoeken de aantrekkelijkheid te verhogen en uitnodigender te werken dan een 
klassieke rechthoek. Deze vormentaal in combinatie met een minimale afmeting van 7m moeten de stromen van 
voetgangers en fi etser tussen Sint-Amandsberg en het stadscentrum enerzijds en de toegankelijkheid naar de 
sporen anderzijds in goede banen kunnen leiden. p j g
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165I ontwerpend onderzoek vormentaal fi etstunnel
166I afmetingen van de fi etstunnel
167I artist impression fi etstunnel
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2.5.  BEBOUWINGSSTRUCTUUR

2.5.1. AMBITIES
Naast de wens om de toegankelijkheid naar het multimodale knooppunt optimaal te faciliteren in functie van 
pendelgerelateerde stromen verlangt een site als Dampoort eveneens een zo optimaal mogelijk gebruik van de 
beschikbare ruimte. Door de compactheid van het hierboven beschreven knooppunt voor openbaar vervoer 
ontstaat de potentie om de overige delen van de site van het voormalige pakjesstation om te vormen tot een 
levendige woon- werkomgeving. Afhankelijk van de keuze omtrent het verloop van R40 (beschreven in volgend 
hoofdstuk) is de kwantiteit van deze ontwikkeling groter of kleiner. 

Onafhankelijk van de beschikbare oppervlakte gaat deze studie uit van een generieke bebouwbaarheid van de 
resterende ruimte (niet in gebruik voor infrastructuren) in relatie tot het statuut (een belangrijk knoopppunt van 
openbaarvoer, een A locatie) van de plek en de kwaliteiten en stedenbouwkundige korrel van het omliggende 
stedelijke weefsel. Bovendien gaan de eerder beschreven visie en concepten uit van een goede dooradering van 
het bebouwde weefsel met een vergroende publieke ruimte. 

Vanuit deze uitgangspunten zijn volgende richtcijfers voor het ontwerpproces naar voor geschoven:

- maximale bebouwingscoëffi ciënt (verhouding footprint tot totale oppervlakte): 0,25  

- maximale bouwhoogte: 30 m

- minimale groenindex (verhouding groenoppervlakte tot totale oppervlakte): 0,3  

Met deze richtcijfers en uitgangspunten zijn twee onderscheidende inrichtingssystemen voor de bebouwde 
structuur onderzocht. Het betreft een strokenmodel en een plintmodel. Deze twee wijzen van bebouwen hebben 
beide voor- en nadelen en worden ten opzichte van elkaar geëvalueerd.

2.5.2. PLINTMODEL
Dit model streeft naar een compact stripvormig bouwblok dat zich geheel uitstrekt langsheen het spoorwegtalud. 
Door het realiseren van één langgerekte plint van 1 bouwlaag hoog voorziet dit scenario in een langgerekte 
parkruimte tussen Kasteellaan / R40 (afhankelijk van welke variant wordt gekozen voor het verloop van R40) en 
de stedelijke plint. 

Bovenop de doorlopende eerste bouwlaag situeren zich hogere volumes als parels op een snoer. 

Het overhouden van een aaneengesloten park is het absolute voordeel van dit model. Als concept is dit een 
bijzonder voordeel inzake natuurverbinding en ontsnippering van parkruimtes. De grote moeilijkheid bij dit model 
situeert zich echter bij het programmatorisch opladen van de plint. Dit kan door hier allerhande detailhandel en 
horeca in te voorzien. Het is echter twijfelachtig of deze plint éénmaal ten zuiden van de fi etsas Sint-Baafsdorp 
– Sint-Amandsberg nog levensvatbaar is gezien de grote afstand tot het stationsplein. Een alternatief zou erin 
kunnen bestaan om dit zuidelijke deel te voorzien met wonen op de gelijkvloerse verdieping. De combinatie van 
deze mogelijkheid met het aanlooptraject van R40 bij een ongelijkvloerse kruising is echter weinig kwalitatief. 
Bovendien schuift bij een ongelijkvloers scenario de integrale plint richting Kasteellaan waardoor van het 
langgerekte park zoals in het ontwerpend onderzoek is weergegeven weinig over.

Wanneer dit plintmodel gecombineerd wordt met de in voorgaande pagina’s beschreven generieke 
ontwerpcomponenten (zoals busstation – tramstation – pendelparking – parking toeristenbussen), dan is 
het aanhouden van de plint ter hoogte van het stationsplein onmogelijk. Hierdoor wordt de mogelijke plint 
gereduceerd tot het deel ten zuiden van de fi etsas Sint-Baafsdorp – Sint-Amandsberg.

Door de combinatie van bovenstaande nadelen en confl icten is besloten om dit model niet langer mee te nemen 
in het verder ontwerpend onderzoek. 

2.5.3. STROKENMODEL
In tegenstelling tot het plintmodel waar de bebouwde omgeving geconcentreerd is opgenomen langsheen het 
spoor met een langgerekt park ervoor, kiest deze variant voor een afwisselende opbouw van bebouwd en 
onbebouwd langsheen de Kasteellaan. Dit strokenmodel positioneert de gebouwen in hoofdzaak loodrecht 
op de Kasteellaan waardoor de confrontatie met het bestaande woonweefsel zo minimaal mogelijk wordt 
gehouden. De groene tussenruimtes zijn niet bedoeld als wijkpark of buurtpark zoals het nabij gelegen 
Bijgaardepark, park Sint-Baafsabdij of het Rommelwaterpark maar vervullen een functie als buurtgroen nabij 
de nieuwe ontwikkelingen. Ze brengen lucht en zuurstof voor de nieuwe woon- en werkvormen maar verzorgen 
tevens een kwalitatief uitzicht voor het bestaande woonweefsel langsheen Kasteellaan. Maar ook vanuit de 
tegenovergestelde richting blijven de doorkijken vanuit het treinperron richting stadscentrum grotendeels 
behouden.

Dit model is in tegenstelling tot het plintmodel goed te verzoenen met de in voorgaande pagina’s beschreven 
overige generieke ontwerpcomponenten. Bovendien is door de loodrecht oriëntatie van de bouwvolumes de 
gelijkvloerse niveaus fl exibeler in te vullen.

Vanuit dit ontwerpend onderzoek blijkt deze vorm van bebouwingsstructuur beter geschikt voor de plek dan het 
plintmodel. Daarom is het verdere onderzoek uitgegaan van deze bebouwingsvorm.
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168I ontwerpend onderzoek plintmodel
169I ontwerpend onderzoek strokenmodel
170I situeringsplan
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VERBEELDEN /
3  ONTWERPVARIANTEN VERLOOP VAN R40

3.1. GELIJKVLOERS VERSUS ONGELIJKVLOERS

Naast alle generieke ontwerpcomponenten die binnen alle voorstellen van het ontwerpend onderzoek gelijk 
zijn voor alle varianten, behandelt dit hoofdstuk de variabele ontwerpcomponenten en bijgevolg de keuzes 
die moeten gemaakt worden. In essentie hangt de grote keuze in deze fase van het onderzoek samen met het 
verloop van R40. Daarbij zijn twee groepen van varianten te onderscheiden. De twee eerste varianten (brug en 
tunnel) voorzien een ongelijkvloerse kruising van R40 met Octrooiplein, een tweede groep van twee varianten 
voorziet op ditzelfde knooppunt een gelijkvloerse kruising.

3.1.1. UITGANGSPUNTEN ONGELIJKVLOERSE KRUISINGEN
Voor de varianten brug en tunnel die beiden een ongelijkvloerse kruising realiseren met Octrooiplein, zijn 
aansluitingscomplexen nodig om R40 toegankelijk te maken vanuit het lokale wegennetwerk. Concreet 
betekent dit voor beide varianten een uitwisselpunt in het noorden van het projectgebied waar Koopvaardijlaan 
en R40 samen komen en een zuidelijk punt waar Kasteellaan aansluit op R40. Voor zowel brug als tunnel is 
éénzelfde inrichting van kruispunt voorzien. Het betreft een inrichtingvoorstel dat tevens vanuit een gedegen 
mobiliteitsonderzoek is gestuurd. In beide kruispuntconfi guraties wordt een profi el van 2x2 rijstroken voorzien 
in noord-zuid richting aangevuld met een voorsorteerstrook voor afslaand verkeer. Eénmaal voorbij het 
uitwisselpunt richting tunnel of brug versmalt het 2x2 profi el tot een 2x1 rijstroken opbouw. Beide kruispunten 
worden tevens via verkeerslichten geregeld.

3.1.2. UITGANGSPUNTEN GELIJKVLOERS
In tegenstelling tot de ongelijkvloerse kruisingen, die R40 parallel laten verlopen met het spoorwegtalud, is 
het uitgangspunt van de gelijkvloerse varianten om zoveel als mogelijk het huidige tracé van Kasteellaan en 
Koopvaardijlaan te behouden en op te waarderen tot een betere R40. Beide varianten verschillen van elkaar voor 
wat betreft de kruispuntconfi guratie ter hoogte van Octrooiplein.
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171I aanlsuitcomplex Koopvaardijlaan - R40
172I aanlsuitcomplex Kasteellaan - R40
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173I sfeerbeeld tunnelvariant ter hoogte van Octrooiplein
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3.2. TUNNELVARIANT

Deze eerste variant brengt, zoals de naam van de variant reeds aangeeft, de R40 ondergronds ter hoogte van 
stationsplein en Octrooiplein en dit via een tracé dat een parallel verloop kent met het spoorwegtalud. Door het 
ondergronds brengen van een 2x1 rijstroken tellende noord-zuid verbinding kan Kasteellaan en Koopvaardijlaan 
worden afgebouwd tot lokale oost-west verbindingen met het stadscentrum en Sint-Amandsberg. Het 
ondergronds brengen van de noord-zuid verbinding genereert uiteraard ruimte voor het ontwikkelen van 
diverse functie bovenop de tunnel (fi etsenstalling, kantoren, hotel, tramstation, enz.). Dit intensief ruimtegebruik 
resulteert in de mogelijkheid om een volwaardig stationsplein in te passen alsook een goed functionerende 
multimodale knoop in te bedden. 

De tunnel als constructie heeft een totale lengte van ongeveer 470m en is opgesplitst in twee delen van circa 
200m met daartussen een verluchtings- evacuatiesschacht middenin dit tracé van ongeveer 70m.

Deze variant implementeert moeiteloos de verschillende generieke ontwerpcomponenten alsook de realisatie 
van een kwalitatief nieuw woon- en werkmilieu met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 60.000m². Het 
geheel wordt dooraderd met publieke ruimte van ongeveer 35.000m² waar groen en stedelijke plein elkaar 
aanvullen en positief beïnvloeden. Het ontwerp voorziet eveneens in de afkoppeling van de Heernislaan van 
R40.
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174I artist impression tunnelmond
175I ontwerpend onderzoek gesloten tunnel
176I ontwerpend onderzoek halfopen tunnel
177I ontwerpend onderzoek open tunnel
178I grondplan tunnelvariant
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f - f’

g - g’

h - h’

i - i’

j - j’
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1 760 M² 4665 M² 18 M              

2 100 M² 4585 M² 28 M

3 734 M² 10483 M² 18 M

4 2135 M² 22133 M² 21M

5 660 M² 2583 M² 15 M

6 900 M² 3450 M² 15 M

7 600 M² 2400 M² 12 M

8 975 M² 3675 M² 15 M

9 1473 M² 4904 M² 12 M

10 150 M² 600 M² 12 M
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179I begrenzing projectgebied (65.450 m² of 100%)
180I oppervlakte infrastructuur (17.883 m² of  27,3 %)
181I oppervlakte publieke (overwegend) verharde ruimte (16.515 m² of 25,2%)
182I oppervlakte bruto groen (17.545 m² of 26,8%)

179 180 181 182 

totale brutto vloeroppervlakte: 60825 m²

 aandeel kantoren: 20676 m² of 34%

 aandeel hotel: 4585 m² of 8%

 aandeel kleinhandel: 3658 m² of 6%

 aandeel stationsgerelateerde functies (loket en fi etsen): 6843,4m²  of 11%

 aandeel wonen: 25.062 m² of 41% (aanname  van 110m² per woonentiteit  en  
                                  gemiddeld 3 inwoners per woonentiteit: + 228 woonentiteiten of                                                         
+ 684 inwoners)

bebouwingscoëffi cënt: 20,4 %

densiteit (V/T):  0,92

bruto groenindex*:  17.545 m² voor 684 inwoners = 25,6 m² groen per inwoner
* berekend op de totale onbebouwde ruimte exclusief bebouwing en grootschalige infrastructuur.
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183I routes stappers en trappers
184I routes tram
185I routes bus
186I routes autoverkeer
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187I routes openbaar vervoer versus stappers en trappers
188I routes openbaar vervoer versus gemotoriseerd verkeer
189I routes gemotoriseerd verkeer versus stappers en trappers
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190I sfeerbeeld multimodale knoop brugvariant

190 



3.3. BRUGVARIANT

Als tweede ongelijkvloerse variant is dit vanuit mobiliteitsoogpunt een zeer gelijkaardige optie als de tunnel. 
Vanuit ruimtelijk – functioneel oogpunt is er echter een groot verschil ten opzichte van de tunnel. Terwijl de 
tunnelvariant de infrastructuur van 2x1 rijstroken onder de grond voorziet is bij deze variant deze infrastructuur 
boven de grond via een brugconstructies voorzien. Dit betekent eveneens een optimaler ruimtegebruik doordat 
de ruimte onder de brug benut kan worden voor andere functies. De ruimte onder de constructie is echter 
beperkt ook zijn er tal van randvoorwaarden aan verbonden, waardoor de capaciteit onder de brug eerder 
beperkt zal zijn.

Een belangrijk aandachtspunt bij deze variant omvat de wijze waarop de constructie zich inpast in het stedelijk 
weefsel. Vertrekkend vanuit de ambitie om de huidige barrièrewerking van het spoorwegtalud zo veel als mogelijk 
op te heffen, moet de brug zich op een vernieuwende manier gedragen in de ruimte om deze barrière niet 
groter te maken dan de huidige. Ontwerpend onderzoek (zie bijlage) heeft vanuit deze bezorgdheid het concept 
van een stadsbrug geïntroduceerd. Dit omvat een symbiose van de constructie en een pallet aan stedelijke 
functie die als complementair vernieuwend stedelijk weefsel de levendigheid van het talud verbeteren. Deze 
functies kunnen allerhande vormen aannemen, gaande van loketfuncties over fi etsenstallingen tot horecazaken 
of broodjeszaken. De essentie situeert zich in de levendigheid en de interactie vanuit de functie met het publieke 
domein.
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191I  situering aandachtspunt brug
192I groene versus harde taluds aanloopzones
193I ritmiek nieuwe versus bestaande brug

191 

192 193 
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Een tweede belangrijk aandachtspunt situeert zich ter hoogte van het viaduct. Hier is vanuit ontwerp onderzoek 
de wens ontstaan om de nieuwe brug en het bestaande viaduct als twee losse identiteiten te beschouwen. 
Omdat het huidige viaduct een bijzondere historische waarde maar ook een belangrijke beeldwaarde heeft, is een 
respectvolle houding van de nieuwe constructie wenselijk. Hoe groter deze afstand hoe beter dit uitgangspunt 
tot uiting kan worden gebracht. Het grote aantal programmapunten en de wens om deze locatie optimaal te 
benutten, hebben er echter toe geleid dat de nieuwe brug maximaal 2m van de huidige kan worden ingeplant. 
Dit kent zijn oorsprong in de aanloop naar de brug toe vanuit zowel de zuidelijke als noordelijke richting. In beide 
aanloopzones is de ruimte beperkt om al afstand te realiseren ten opzichte van het spoorwegtalud. 

Een laatste aandachtspunt vanuit het ontwerpend onderzoek rond de brugconstructie situeert zich aan de 
uiterste grenzen van de aanloophellingen. Wanneer de brugconstructie in deze zones nog onvoldoende hoog is 
om functie onder de brug te voorzien wordt het hoogteverschil bij voorkeur opgevangen door een groen talud.

1
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194I referentiebeeld stadsbrug
195I de wens om functies onder de brug te voorzien
196I de brug als drager voor de functies
197I de functies en niet de constructie bepalen het uitzicht van 

de stadsbrug

194 195 
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198I artist impression nieuwe brug versus viaduct
199I de stadsbrug, principedoorsnede
200I bestaand viaduct en nieuwe brug, 
201I grondplan brugvariant

198 

199 

200 

201 
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f - f’

g - g’

h - h’

i - i’

j - j’
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1 690 M² 3926 M² 15 M

2 180 M²  4600 M² 28 M

3 254 M² 4404 M² 21 M

4 726 M² 5530 M² 18 M

    5 890 M² 4370 M² 21 M

6 1735 M² 12887 M² 21 M

7 660 M² 2583 M² 15 M

8 900 M² 3450 M² 15 M

9 600 M² 2400 M² 12 M

10 975 M² 3675 M² 15 M

    11 1473 M² 4904 M² 9 M

12 150 M² 600 M² 12 M
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202I begrenzing projectgebied (65.450 m² of 100%)
203I oppervlakte infrastructuur (17883 m² of 27,3%)
204I oppervlakte publieke (overwegend) verharde ruimte  (16.515 m² of 25,2%)
205I oppervlakte bruto groen (17545 m² of 26,8%)

202 203 204 205 

totale brutto vloeroppervlakte: 52.455 m²

 aandeel kantoren: 14.304 m² of 27%

 aandeel hotel: 4600 m² of 9%

 aandeel kleinhandel: 3473 m² of 7%

 aandeel stationsgerelateerde functies (loket en parkeren): 5684,4m²  of 11%

 aandeel wonen: 24.393 m² of 47% (aanname  van 110m² per woonentiteit  en   
               gemiddeld 3 inwoners per woonentiteit: + 221 woonentiteiten of                                    
+ 665 inwoners)

bebouwingscoëffi cënt: 20,4 %

densiteit (V/T):  0,8

bruto groenindex: 17.545 m² voor 665 inwoners = 26,4 m² groen per inwoner
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206I routes stappers en trappers
207I routes tram
208I routes bus
209I routes autoverkeer

206 207 208 209 
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210I routes openbaar vervoer versus stappers en trappers
211I routes openbaar vervoer versus gemotoriseerd verkeer
212I routes gemotoriseerd verkeer versus stappers en trappers

210 211 212 



213I sfeerbeeld multimodale knoop brugvariant

213 
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3.4. VARIANT S-BOCHT

Na de twee ongelijkvloerse varianten is de S-bocht de gelijkvloerse variant die meest aansluit met de 
morfologische structuur van de ongelijkvloerse varianten. Vertrekkend vanuit dezelfde stedenbouwkundige 
en mobiliteitstechnische visiepunten en concepten voorziet deze variant een 2x2 profi el voor R40 gekoppeld 
aan Kasteellaan en Koopvaardijlaan. Met dit als vertrekpunt past deze variant conform ipod het profi el voor 
de stadsboulevard toe wat betekent dat het huidige profi el wordt verruimd tot 2x2 rijstroken ter hoogte van 
Octrooibrug, Dampoortbrug en Koopvaardijlaan. Voor dit laatste segment van R40 betekent dit een volledige 
onteigening van het bouwblok tussen Koopvaardijlaan en het spoorwegtalud. 

Om het geheel van gemotoriseerde bewegingen aan te sluiten op de oost-west beweging vanuit de drie 
steenwegen in Sint-Amandsberg richting stadscentrum, ontstaan drie opeenvolgende kruispunten. Een 
eerste situeert zich bij de generieke ontwerpcomponenten, namelijk het Antwerpenplein. De twee overige 
lichtengeregelde kruispunten bevinden zich aan beide zijden van Dampoortbrug.

Voor de ontwikkeling van het multimodale knooppunt biedt deze variant net als de ongelijkvloerse kruising alle 
kansen. Ook voor de realisatie van een woon- werkmilieu op de site van het voormalige pakjesstation is dit 
vergelijkbaar met de ongelijkvloerse variant. Net zoals de brug variant al iets minder mogelijkheden en fl exibiliteit 
aanbiedt dan de tunnelvariant, omvat de S-bocht variant nog iets minder kansen dan de brugvariant. Dit is vooral 
het geval in de afwerking van de zuidelijke bebouwde overgang naar het bestaande weefsel van Heernislaan.
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214I typeprofi el stadboulevard ipod Gent
215I de stadsbrug, principedoorsnede

214 215 
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1 823 M² 3292 M² 12 M

2 100 M² 4685 M² 28 M

3 746 M² 8724 M² 25 M

4 2135 M² 22133 M² 21 M

5 866 M² 3496 M² 15 M

6 1161 M² 4449 M² 15 M

7 738 M² 2952 M² 12 M

8 1013 M² 4225 M² 15 M

9 570M² 3409M² 15 M

10 735M² 2440M² 15 M
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216I begrenzing projectgebied (62.225 m² of 100%)
217I oppervlakte infrastructuur (15.495 m² 24,9%)
218I oppervlakte publieke (overwegend) verharde ruimte  (15.927 m² of 25,6%)
219I oppervlakte bruto groen (16.785m² of 26.9%)

216 217 218 219 

totale brutto vloeroppervlakte: 60.000 m²

 aandeel kantoren: 18.917 m² of 32%

 aandeel hotel: 4.685 m² of 8%

 aandeel kleinhandel: 3.721 m² of 6%

 aandeel stationsgerelateerde functies (loket en parkeren): 6.624,4m²  of 1%

 aandeel wonen: 26.053 m² of 47% (aanname  van 110m² per woonentiteit  en   
               gemiddeld 3 inwoners per woonentiteit: + 236 woonentiteiten of                                    
+ 710 inwoners)

bebouwingscoëffi cënt: 22.6 %

densiteit (V/T):  0,96

bruto groenindex: 23.6 m² groen/ inwoner
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220I routes stappers en trappers
221I routes tram
222I routes bus
223I routes autoverkeer

220 221 222 223 
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224I routes openbaar vervoer versus stappers en trappers
225I routes openbaar vervoer versus gemotoriseerd verkeer
226I routes gemotoriseerd verkeer versus stappers en trappers

224 225 226 
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227I sfeerbeeld multimodale knoop

227 



3.5. KRUISPUNTVARIANT

Van de vier voorliggende varianten voor het verloop van R40 is deze variant de meest afwijkende. Zoals eerder 
beschreven in de trechtermethode is deze variant ontstaan vanuit een (correct) aanvoelen dat de gelijkvloerse 
S-bocht variant onvoldoende capaciteit zou bezitten in functie van een vlotte doorstroming voor gemotoriseerd 
verkeer ter hoogte van Octrooiplein. Om binnen deze studie toch een gelijkvloerse variant op te nemen in functie 
van een zo volledig mogelijke afweging, is de kruispuntvariant ontstaan.

Deze variant wijkt echter in een aantal opzichten af van de overige varianten en van de initiële ambities. In 
eerste instantie bevat deze variant een 2x1 profi el binnen Koopvaardijlaan en dit om het onteigenen van het 
volledige bouwblok tussen Koopvaardijlaan en het spoorwegtalud te vermijden. Alhoewel deze variant minder 
capaciteit heeft door slechts een 2x1 rijstrook te voorzien bezit deze in totaliteit een grote capaciteit voor auto’s 
dan de S-bocht variant door het reduceren van twee kruispunten (binnen de S-bocht variant) naar één centraal 
kruispunt. 

Het afwijkende karakter beperkt zich niet enkel tot het niet toepassen van het profi el voor de stadsboulevard 
binnen het gabarit van Koopvaardijlaan maar vooral door het verloop van R40 ten zuiden van de Zwaaikom 
als gevolg van de reductie aan kruispunten. Deze laatste afwijking heeft ingrijpende gevolgen wat betreft de 
organisatie van tram- en busstation. Het generieke ontwerpcomponent hieromtrent kan niet toegepast worden 
waardoor tram, bus en trein verder uit elkaar komen te liggen. Het geheel kan wel ingepast worden maar alle 
functies schuiven uit elkaar en worden naar het zuiden toe opgeschoven. Hierdoor ontstaan onbruikbare ruimte 
rond de zwaaikom en wordt  de ontwikkelbare ruimte in functie van een kwalitatief woon- en werkweefsel 
gereduceerd tot de zone ten zuiden van de langzaam verkeeras Sint-Amandsberg – Sint-Baafsdorp. Ook de 
publieke ruimte die rondom de stationsknoop ontstaat heeft een weinig toegevoegde waarde. Net zoals in de 
S-bocht variant laat een ontwikkeling van de meest zuidelijke zone van de site van het voormalige pakjesstation 
door zijn in deze variant sterk geïsoleerde ligging niet toe een kwalitatieve afbouw te realiseren naar Heernislaan.
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228I sfeerbeeld multimodale knoop

228 
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1 823 M² 3292 M² 12 M

3 270 M² 12814 M² 28 M

4 1615 M² 18893 M² 21 M

5 736 M² 2972 M² 12 M

6 1010 M² 3870 M² 12 M

7 553 M² 2212 M² 9 M

8 9082 M² 3638 M² 12 M

    9 570 M² 2210 M² 12 M

   10 735 M² 2440 M² 12 M
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229I begrenzing projectgebied (64.585 m² of 100%)
230I oppervlakte infrastructuur (20.587 m² of 31,9%)
231I oppervlakte publieke (overwegend) verharde ruimte (19.577 m² of 30,3%)
232I oppervlakte bruto groen (11.150 m² of 17%)

229 230 231 232 

totale brutto vloeroppervlakte: 52.559 m²

 aandeel kantoren: 14.872 m² of 28.2%

 aandeel hotel: 4.960 m² of 9%

 aandeel kleinhandel: 3.492 m² of 7%

 aandeel stationsgerelateerde functies (loket en parkeren): 4.796m²  of 9%

 aandeel wonen: 24.439 m² of 46% (aanname  van 110m² per woonentiteit  en   
                          gemiddeld 3 inwoners per woonentiteit: + 222 woonentiteiten of   
                                           + 666 inwoners)

bebouwingscoëffi cënt: 20.8 %

densiteit (V/T):  0,81

bruto groenindex : 16.7m² groen/inwoner 



202 | OMGEVING - MINT - MEI 2013  - 11001-GENT DAMPOORT



OMGEVING - MINT - MEI 2013 - 11001-GENT DAMPOORT | 203

233I routes stappers en trappers
234I routes tram
235I routes bus
236I routes autoverkeer

233 234 235 236 
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237I openbaar vervoer versus stappers en trappers
238I openbaar vervoer versus gemotoriseerd verkeer
239I gemotoriseerd verkeer versus stappers en trappers

237 238 239 
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VERBEELDEN /
4  EVALUATIE VARIANTEN VERLOOP R40

4.1. INLEIDING

4.1.1. INTRODUCTIE
Na  de  voorgaande  hoofdstukken  waarbij  het  gehele  ontwerpproces  is  beschreven,  alsook  de uiteindelijke 
varianten  zijn  uiteengezet,  evalueert  dit  hoofdstuk  de  voorliggende  varianten  kritisch.  Na een  intensief  en  
uitgebreid ontwerpproces als dit, is het noodzakelijk een zo goed en evenwichtig mogelijke methode te hanteren 
om de uiteindelijke keuze mede te onderbouwen. De best mogelijke basis om een dergelijke goede afweging 
te maken is de verschillende varianten opnieuw te toetsen aan de gezamenlijk neergeschreven ambities en 
visie op de site. De in onderdeel II – III – IV beschreven uitgangspunten en krachtlijnen die door alle betrokken 
actoren mede zijn bekrachtigd, zijn het ultieme toetsingskader om de best mogelijk variant uit het onderzoek te 
destilleren. 

Om een zo objectief, evenwichtig en correct mogelijke afweging te realiseren is binnen deze studie heel bewust 
gekozen de diverse aspecten niet uit elkaar te trekken tot losstaand te evalueren fragmenten. Het ontwerpteam 
en het begeleidingsteam van deze studie zijn ervan overtuigd dat de ruimte complexer in elkaar zit dan een 
loutere optelsom van fragmenten die een plus of een min krijgen. Een complexe ruimtelijke structuur als de 
Dampoort komt tot stand door een continue samengaan en beïnvloeding van vier belangrijke pijlers:
• de ruimtelijke organisatie en structuur van het gehele stedelijke weefsel (zie voorgaande hoofdstukken)
• het mobiliteitssysteem dat alle stromen en dynamieken in goede banen leidt (zie mobiliteitsonderzoek 

a.h.v. meso- en microverkeersmodellering - bijlage 5.x)
• de kosten en de baten die een stedelijk weefsel en zijn infrastructuren kunnen genereren (zie nota 

fi nanciële analyse – bijlage 5.x)
• de effecten van een dergelijke dynamiek op de leefbaarheid van een stedelijk milieu (zie milieuonderzoek – 

bijlage 5.x)

Vanuit deze overtuiging dat de werkelijkheid deze complexiteit omvat en deze pijlers een ruimte constructief of 
destructief beïnvloeden resulteerde in een kwalitatieve evaluatiemethode die teruggrijpt op de essentie en de 
krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor Dampoort.

4.1.2. ELEMENTEN VAN DE EVALUATIE
De hierna volgende evaluatie heeft als doel om de onderscheidende elementen van de verschillende varianten 
voor elke variant te evalueren. Uiteraard zijn heel wat elementen van de oorspronkelijke uitgangspunten en 
ambities  niet  in  deze  evaluatie  opgenomen  omdat  ze  binnen  de  generieke  ontwerpcomponenten  voor  
alle variant op éénzelfde manier zijn geïmplementeerd.

De effectieve evaluatie wordt voorafgegaan door een inleidend schema waar de 4 pijlers en de krachtlijnen uit 
de visie zijn weergegeven. Vervolgens is er per krachtlijn van de diverse pijlers omschreven op welke aspecten 
ze geëvalueerd zijn binnen de afzonderlijk evaluatiefiches.

Binnen de evaluatiefiches wordt er verwezen naar de bijlage fi nanciële analyse. Daarin zijn een aantal cijfers 
opgenomen zoals kostprijs van kunstwerken en ingeschatte opbrengsten.  Deze cijfers zijn ruwe inschattingen op 
basis van een  stedenbouwkundig  ontwerp.  Verder onderzoek, waarbij meer gedetailleerde ontwerptekeningen 
en studies (draagkracht grond, grondwaterstand, funderingseisen, enz.) als basis kunnen dienen, zullen zeker 
verfijningen en wijzigingen aan deze cijfers opleveren. Deze bedragen zijn toch opgenomen omdat ze een 
grootteorde willen tonen die het beslissingsproces moet kunnen ondersteunen.
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MOBILITEIT

KOSTEN - BATEN MILIEU

RUIMTE

VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN DE SITE 
DAMPOORT EN OMGEVING

ORGANISEREN VAN HOOGWAARDIGE INTERFACES

INRICHTEN VAN EEN KWALITATIEF PUBLIEK DOMEIN

ONTWIKKELING VAN EEN LEVENDIG 
STADSDEEL

VERKEERSVEILIGHEID

HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN 
TRAPPERS

CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR 
GEMOTORISEERD VERKEER

STREVEN NAAR EEN 
MOBILITEITSKNOOP CONFORM STOP

AMBIËREN VAN EEN EVENWICHTIG 
KOSTEN - BATEN PLAN IN RELATIE TOT 
DE DRAAGKRACHT VAN HET GEBIED

KOSTENZIJDE

BATENZIJDE

ONDANKS DE TOENAME VAN EXTRA 
VERKEERSBEWEGINGEN HET MILIEU 
VAN DE SITE EN OMGEVING BEWAKEN

LUCHT

GELUID

BODEM

WATER

FAUNA EN FLORA
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RUIMTE
ONTWIKKELING VAN EEN LEVENDIG STADSDEEL

Omgaan met het onbestemde, desolate karakter van Dampoort als stedelijke 
void  of  leegte  binnen  het  bestaande  weefsel  is  de  ruimtelijke  uitdaging  
voor Dampoort. Na het wegnemen van het pakjesstation en het inrichten van een 
rotonde rond de zwaaikom is deze plek ogenschijnlijk vergeten. Bovendien zijn 
alle linken met randstad en binnenstad onbestaand. Na de generieke elementen 
worden volgende onderscheidende aspecten mee in de evaluatie betrokken.

VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN DE SITE DAMPOORT EN OMGEVING

Dat de zone van het voormalige pakjesstationeen strategisch belangrijke zone  
is, behoeft geen verdere motivatie. De site zou selectiever gebruikt moeten 
worden en  het  oneigenlijk  of  monofunctioneel  gebruik  als  parking  is te 
mijden. De ligging nabij een multimodaal knooppunt maakt van deze locatie 
immers een toplocatie.Bovendien is een intelligent gebruik van ruimte binnen 
ons dicht bebouwd Vlaams stedelijk netwerk een bijkomend vast gegeven waar 
ook dergelijke strategische sites een voorbeeldrol te vervullen hebben. En toch 
blijft, ondanks dit duidelijk uitgangspunt, de wijze waarop de stromen  van  
mobiliteit  de  ruimtelijke  organisatie  beïnvloeden  een  belangrijke uitdaging. 
Net op dit aspect kunnen de diverse varianten zich onderscheiden. De varianten 
worden met andere woorden geëvalueerd op de mate waarop ze het statuut als 
A-lokatie benutten. 

ORGANISEREN VAN HOOGWAARDIGE INTERFACES

Kwaliteit nastreven op de site van het voormalige pakjesstation is één onderdeel 
van  een  duurzaam  ontwerp.  Het  gebied  ook  op  een  goede  manier  laten 
aansluiten  op  het  omliggende  weefsel  is  een  tweede  essentiële  component 
om een duurzame toekomst te verzekeren voor Dampoort. Optimaliseren van 
interfaces of contactzones vormt hier de essentie. Belangrijke overgangen die 
geëvalueerd moeten worden zijn de wijze waarop de variant omgaat met de 
interactie met de waterstructuur met oog voor de historische en ecologische 
waarde van de kaaimuur, het organiseren van een kwalitatieve publieke ruimte 
tussen het woonweefsel van de Kasteellaan en het spoortalud, en het ombuigen 
van het spoorwegtalud en dit van een barrière (visueel en fysiek) tot een 
bepalende ruimtelijke structuur. Aan  de  overzijde  van  het  talud vormt het 
optimaliseren van de randen van Antwerpenplein met een kwalitatieve overgang 
naar Octrooiplein alsook naar groenas 1 / groene recreatieve ring in het noorden 
een generieke oplossing dat voor alle variant hetzelfde is. Dit is eveneens van 
toepassing op de ambitie om een kwalitatieve en functionele overgang te creëren 
tussen de kleinhandelszones Dampoortstraat en Dendermondsesteenweg / 
Antwerpsesteenweg.

INRICHTEN VAN EEN KWALITEITSVOL PUBLIEK DOMEIN 

Het gehele ontwerp moet een kwaliteitsvolle publieke ruimte nastreven die 
dooraderd is met een krachtige groenstructuur. Daarbij liggen belangrijke 
uitdagingen in het creëren van een volwaardig stationsplein en het omvormen 
van het rond punt op het Octrooiplein (rond de zwaaikom) tot een knooppunt dat 
is ingebed in een aantrekkelijk publiek domein met respect voor de historische 
relicten.

MOBILITEIT

KOSTEN - BATEN

STREVEN NAAR EEN MOBILITEITSKNOOP CONFORM STOP

De Dampoort is van oudsher een belangrijke toegang tot de stad Gent. Terwijl 
de vroegere stadspoort enkel paardenkarren, voetgangers en in later stadium 
ook  trein  en  tramverkeer  tot  de  stad  toeliet,  is  de  laatste  tientallen  jaren  
het autoverkeer de ruimte van Dampoort volledig gaan claimen. De uitdaging 
voor de Dampoort in de toekomst is om deze situatie om te buigen, en de 
Dampoort te herontwerpen vanuit het STOP principe (cfr. mobiliteitsconvenant). 
Dit betekent dat de nodige ruimte voor personenwagens (zowel locatie parkings 
als wegenis) als laatste in het ontwerp worden ingepast, na de ruimte die 
voorzien wordt voor zachte weggebruikers en openbaar vervoer, en dit al zeker 
in een stationsomgeving. Het is dit kader van het STOP-principe dat gehanteerd 
wordt om de varianten onderling met elkaar te vergelijken voor dit criterium.

HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN TRAPPERS

De  Dampoortsite  is  vandaag  hoofdzakelijk gericht op het autoverkeer, waarbij 
voetgangers en fi etsers niet de faciliteiten krijgen waar ze recht op hebben. . De 
uitdaging voor de toekomst bestaat er dan ook in om een voldoende uitgebreid 
netwerk voor stappers en trappers uit te bouwen om de stationsomgeving voor 
deze trage weggebruikers op voldoende kwalitatieve manier  aan  te  haken  op  
het  omliggende  weefsel  en  het  stadscentrum.  Dit betekent  het  herdefiniëren  
van  zowel  belangrijke  noord – zuid  relaties,  als  het versterken van de oost – 
west beweging.

CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

De visie van het stadsbestuur, de diverse openbare vervoersmaatschappijen 
en van de Vlaamse overheid bestaat erin de stad Gent zo goed mogelijk te 
ontsluiten door middel van hoogwaardig (kwalitatief en hoogfrequent) openbaar 
vervoer. Deze kwaliteit hangt  enerzijds  af  van  de  doorstroming  binnen  het  
stadsweefsel,  maar  start anderzijds bij  een goede overstapmogelijkheid  binnen 
de stationsomgeving die in feite de poorten tot de stad veruitwendigen. Door het 
streven naar de uitbouw van stationsomgevingen als  multimodale knooppunten  
verhoogt  de  leesbaarheid van de overstap voor openbaar vervoer grondig 
en worden de kortst mogelijke loopafstanden tussen de verschillende modi 
verkregen.

EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

De  site  Dampoort  moet  binnen  de  toekomstige  ontwikkeling  van  de 
mobiliteitsvisie binnen de stad Gent gevrijwaard worden van oneigenlijk gebruik. 
Een verdere consequente uitwerking van maatregelen om automobilisten voor 
bepaalde trajecten de R4 optimaler te laten gebruiken in plaats van de R40 is 
bijzonder belangrijk voor de site Dampoort. Binnen een toekomstvisie op schaal 
van het volledige  verloop  van  de R40  wordt  de Dampoort  dan  ook  een  
filterpunt  genoemd, waar het gemotoriseerd verkeer over het knooppunt in 
oost-west richting vooral een lokaal karakter heeft en de uitwisseling met de 
noord-zuid verbinding beter kan worden gestuurd. 

VERKEERSVEILIGHEID

Een  belangrijk  conflict  binnen  de  huidige  situatie  van  de  Dampoortsite  is  
het samengaan  van  stappers  en  trappers  enerzijds,  en  het  gemotoriseerd  
verkeer en openbaar vervoer anderzijds. De trage weggebruikers houden op 
sommige plaatsen  een  goede  doorstroming  van  het  gemotoriseerd  verkeer  
en  ook  het busverkeer  tegen.  Dit  genereert  frustratie  wat  vaak  tot  gevaarlijke  
conflicten leidt. Daarom is binnen het kader van een betere verkeersveiligheid 
een zo groot mogelijke  scheiding  van  beide  stromen  wenselijk.  Vanuit  
dit  oogpunt  is  een analyse van de varianten op een zo conflictvrij mogelijke 
afwikkeling van trage weggebruikers een belangrijk evaluatiecriterium.

AMBIËREN VAN EEN EVENWICHTIG KOSTEN - BATEN PLAN IN RELATIE TOT DE 
DRAAGKRACHT VAN HET GEBIED

Voor de site Dampoort is een ambitieuze visie opgesteld die noodzakelijk is om 
dit afglijdend stuk stadsweefsel te reanimeren. De uitdaging situeert zich echter 
in het betaalbaar en realiseerbaar houden van deze inhaalbeweging. Voorgaand 
studiewerk  en  ontwerpwerk  heeft  aangetoond  dat  een  zo  haalbaar  mogelijk 
project  voorstellen  een  must  is.  Het  gevaar  houdt  zich  echter  schuil  in  twee 
hoeken. In de eerste plaats mag de draagkracht van de plek niet overschreden 
worden om de financiële balans in evenwicht te houden. Ten tweede mag ook 
het omgekeerde effect niet plaats vinden waarbij het toekomstbeeld enkel maar 
bepaald  wordt  door  de  boekhouding  en  niet  meer  gestuurd  wordt  door  de 
toegevoegde maatschappelijke waarde van de oplossing.

Hierna worden voor de 4 varianten het opbrengstpotentieel van de voorgestelde 
functies  geëvalueerd.  Het  programma  dat  in  elk  scenario  kan  gerealiseerd 
worden omvat telkens een combinatie van:

• een  cluster  rond  de  publieke  functies  van  het  station  (NMBS,  De  
Lijn, fietsenstallingen, aangevuld met kleinhandel (in station), een hotel, 
kantoren en een parkeergebouw

•  een  aantal  gestapelde  woonvormen,  waarbij  het  aantal  woonentiteiten 
verschilt per scenario, telkens in combinatie met een ondergrondse parking.

• een  derde  cluster  omvat  de  combinatie  van  kleinhandel  met  erboven 
woningen, en ondergrondse parking 

KOSTEN

HHet grote onderscheidende element voor de inschatting van de kosten per 
variant zijn uiteraard de kunstwerken en de verwervingen. Voor wat betreft de 
ongelijkvloerse varianten zijn dat ofwel de kostprijs van de tunnel of deze van de 
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MILIEU
ONDANKS DE TOENAME VAN EXTRA VERKEERSBEWEGINGEN HET MILIEU 
VAN DE SITE EN DE OMGEVING BEWAKEN
Met  de  uitbouw  van  een  (ver-)nieuwd  stadsdeel  zullen  projecten  als 
Oude  Dokken  en  de  site  voormalig  pakjesstation  ontegensprekelijk 
voor  bijkomende  verkeersbewegingen  zorgen.  Dit  is  echter  perfect  te 
verantwoorden door de unieke locatie van deze sites op een multimodaal 
kruispunt met bijzondere potenties inzake openbaar vervoer en fi etsverkeer. 
Daarom is het belangrijk om de milieu- en leefbaarheidsaspecten voor wat 
betreft de voorliggende varianten goed in beeld te brengen en kwalitatief 
te evalueren.
Om  bovenstaande  bezorgdheden  ernstig  mee  te  nemen  in  het 
planningsproces is in dit vroege stadium van het project Dampoort een 
milieutoets  uitgevoerd.  Het  doel  van  deze  milieutoets  is  het  in  beeld 
brengen van de milieugevolgen van het ruimtelijk plan. De milieucriteria van  
de  disciplines  Bodem,  Water,  Geluid,  Fauna  en  Flora  en  Lucht.  De 
milieutoets  behelst  in  deze  het  in  kaart  brengen  van  de  milieugevolgen  
van de  diverse  disciplines.  Om  vervolgens  de  bevindingen  te  kunnen  
meenemen in  het  verdere  proces  en  de  verdere  ontwikkeling  van  
het  plan.  Zo  wordt  de planomschrijving in overleg gestuurd om 
optimale meerwaarde te bieden op deze milieuthema’s, waarmee het 
project Dampoort in principe zo weinig mogelijk negatieve effecten voor 
de receptoren zal opleveren. Dit principe van evaluerend ontwerpen met 
aandacht voor milieucriteria is pionierswerk in Vlaanderen.
Naast  de  voordelen  voor  het  leefmilieu,  biedt  deze  manier  van  
werken  een meerwaarde  voor  het  draagvlak  van  het  project  Dampoort.  
Voorliggende milieutoets vormt de basis voor de verantwoording van het 
alternatievenonderzoek  in een latere fase van het proces, namelijk bij de 
milieueffectrapportage (MER) van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De 
milieutoets heeft tot doel de verschillende voorliggende alternatieven voor 
het plan met elkaar te vergelijken op milieucriteria. De alternatieven worden 
met andere woorden ten opzichte van elkaar afgewogen op  bepaalde  
milieuthema’s.  Op  die  manier  wordt  beoordeeld  welk  alternatief 
maximaal overeenstemt met het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).
De  milieutoets  is  een  beoordelingsinstrument.  Het  doet  uitspraken  
over milieuaspecten en vergelijkt de voorliggende alternatieven ten 
opzichte van elkaar. De milieutoets is geen beslissingsinstrument, maar 
helpt  de beslissingsnemer in zijn besluitvorming en reikt een objectieve 
vergelijking aan. 
Algemeen  kan  worden  gesteld  dat  de  disciplines  geluid,  water  en  
bodem onderscheidende elementen aanleveren die de keuze tussen de 
varianten kan sturen. Wat betreft de discipline lucht zijn de verschillen 
tussen de verschillende varianten beperkt.  De  veranderingen  zijn  vooral  
verschuivingen  van  concentraties  tussen de verschillende varianten 
en bestaan dus uit een combinatie van stijgingen en dalingen.  Lokaal  
kunnen  de  verschillen  tussen  de  varianten  wel  relatief  groot zijn,  
maar  verbeteringen  op  één  locatie  worden  vaak  gecompenseerd  
door verslechteringen op een andere locatie. Voor wat betreft de discipline 
natuur is het aandachtspunt naar een natuurverbinding gekoppeld aan het 
spoorwegtalud een belangrijk element dat is meegenomen in de generieke 
ontwerpcomponenten.

brug, de kostprijs voor het onteigenen van de kop van de Koopvaardijlaan 
en van een aantal percelen langs het spoortalud, en de kostprijs voor 
het vervangen van de Octrooibrug i.f.v de tram. Voor de S-bocht variant 
betekent dit de vervanging van Octrooibrug en Dampoortbrug en de  
volledige  onteigening  van  het  bouwblok  tussen de Koopvaardijlaan en 
het spoorwegtalud. Voor de kruispuntvariant betekent dit de kostprijs voor 
het onteigenen van de kop van de Koopvaardijlaan en de kostprijs voor het 
vervangen van de Octrooibrug i.f.v de tram.

Daarnaast zijn er tal van andere kosten die weinig onderscheidend werken 
bij  het  evalueren  van  de  diverse  varianten.  Het  betreft  de  realisatie  
van tramsporen en halte infrastructuur, het inrichten van publiek domein, 
het realiseren van een busstation, enz. Deze zijn dan ook niet mee in 
rekening gebracht binnen deze evaluatie.

BATEN

Een eerste luik is een raming van de totale kostprijs om het voorzien aantal 
m² te bouwen. De bouwkosten zijn geraamd op basis van kengetallen van 
de pure bouwkosten enerzijds (die verschilt per type functie) en anderzijds 
een  percentage  bijkomende  kosten  (bijv.  projectcoördinatie,  erelonen 
architecten, …).

Vervolgens werd voor elke functie ook onderzocht wat de verkoopprijs van 
dit programma zou kunnen zijn. Die verkoopwaarde hangt vooreerst af van 
het aantal m² dat netto bruikbaar is. Het bruto aantal m² (gehanteerd om 
de bouwkosten te bepalen) moet dus eerst omgezet worden naar netto 
bruikbare  oppervlakte.    De  verkoopwaarde  per  m²  netto  oppervlakte  is 
voor sommige functies zoals woningen, parkeerplaatsen of hotel te ramen 
op  basis  van  de  momenteel  gangbare  verkoopprijzen.    Andere  functies 
(zoals kleinhandel en kantoren) zijn echter veel meer een huurmarkt, zodat 
de verkoopwaarde berekend moet worden op basis van de huurprijzen die 
in dat segment gangbaar zijn, en het risico (op leegstand e.d.), dat wordt 
uitgedrukt via de BAR (Bruto aanvangsrendement).

Het  verschil  tussen  verkoopprijs  en  bouwkosten  moet  minstens 
volstaan om de marge voor de ontwikkelaar te dekken. Die marge wordt 
aangerekend om de financieringskosten te dekken, en als vergoeding voor 
het risico.  Voor de meeste functies is gerekend met een marge van 10% 
(af te houden van de verkoopprijs), behalve voor hotel (waar men niet op 
risico zal bouwen, maar pas nadat een hotelexploitant gekend is, wat een 
lagere  marge,  nl.  7%  motiveert),  en  voor  de  ondergrondse  parking  
(die per definitie niet winstgevend is, en waar enkel een vergoeding voor 
de financieringskosten gezocht wordt). 

Naast de financiële baten die de ontwikkeling van de site genereren zijn 
ook een aantal maatschappelijke baten te detecteren. Globaal speurt deze 
evaluatie  naar  drie  grote  maatschappelijke  meerwaardes.  

Het  betreft  in eerste instantie de aantrekkelijkheid van de site – en hoe 
deze kan afstralen op  zijn nabije omgeving. De aantrekkelijkheid van 
de Dampoort en haar omgeving is nu ondermaats door de dominante 
aanwezigheid van het verkeer en het gebrek aan kwalitatieve publieke 
ruimtes. .  De opwaardering van de Dampoort kan een dynamiek vanuit 
de private sector teweeg brengen met nieuwe ontwikkelingen en een 
herwaardering van het aanwezige gebouwenpatrimonium in de aanpalende 
buurten en winkelstraten, wat op termijn kan leiden tot een stijging van de 
vastgoedprijzen.

Een tweede maatschappelijke meerwaarde heeft betrekking op de positieve 
effecten die zich tot ver buiten de site van de Dampoort manifesteren. 
Afhankelijk van de keuze voor een gelijkvloerse of ongelijkvloerse variant, 
zal de capaciteit van de Dampoort groter of kleiner zijn. Bovendien zal 
het aanzuigeffect voor auto’s naar de Dampoort zich evenredig voltrekken 
als de capaciteit van de variant. Hoewel een capaciteitsverhoging aan 
de Dampoort (en het daaraan gekoppelde aanzuigeffect) geen doel op 
zich is, biedt een hogere capaciteit wel mogelijkheden om verregaander 
maatregelen te treffen om de binnenstad verkeersluwer te maken, en het 
verkeer af te leiden naar de R40. Hiernaast kan een hogere capaciteit 
leiden tot minder sluipverkeer in een aantal woonstraten tot ver buiten de 
Dampoort.

Een laatste  (evenwel) weinig onderscheidende meerwaarde voor de 
maatschappij, vermits de varianten zowel kwantitatief als kwalitatief 
slechts beperkte verschillen vertonen, is de wijze waarop de site 
optimaal benut en ontwikkeld wordt. Door de beschikbare ruimte van een 
A-locatie optimaal te ontwikkelen kunnen andere delen van de stad of het 
ommeland gevrijwaard blijven en dit heeft een positieve impact op diverse 
milieu-, omgevings- en technische aspecten van ruimtelijke ordening en 
maatschappij alsook op mobiliteit
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RUIMTE
VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN DE SITE DAMPOORT EN OMGEVING

Door  het  ondergronds  brengen  van  een  infrastructuurbundel  voor  de  helft 
van het potentieel verkeer op de knoop Dampoort, ontstaat ruimte en zuurstof 
voor trage weggebruikers en openbaar vervoer. Naast ruimte scheppen voor 
mobiliteitsstromen  kan  de  overige  vrij  gekomen  ruimte  ter  hoogte  van  de 
Zwaaikom door meerdere soorten functies in diverse bouwlagen meervoudig 
benut  worden.  Het  betreft  station  gerelateerde  functies  zoals  horeca, 
broodjeszaken,  strijkatelier,  crèche,  enz.  Door  de  gelaagde  opbouw  van  
de multimodale knoop ter hoogte van de Zwaaikom, kunnen ook functies zoals 
een hotel, jeugdherberg of culturele activiteiten in de bovenste lagen van de 
bebouwde structuur worden ingeplant. Bovendien biedt deze variant, door de 
grote  beschikbare oppervlakte buiten de stationsknoop, de mogelijkheid om de 
overige delen van de site van het voormalige pakjesstations om te vormen tot 
een hoogwaardig woon- en werkweefsel met een kwalitatieve dooradering van 
onbebouwde ruimte.

ORGANISEREN VAN HOOGWAARDIGE INTERFACES

Met  een  tunnel  van  2 x  200m  en  een  totale  ondergrondse  infrastructuur  
van om en bij de 470m ontstaat de kans om dé barrière van dit gebied, namelijk 
het  spoorwegtalud,  op  te  laden  met  talrijke  nieuwe  bouwvolumes  (AWV  gaf 
aan  tijdens  de  overlegmomenten  niet  a  priori  tegen  het  overbouwen  van  
de tunnel te zijn, doch dit zal specifiek bekeken moeten worden)  en doorsteken 
voor langzame verkeerstromen. Op deze manier wordt de interface tussen het 
spoorwegtalud en de site voormalige pakjesstation drastisch verbeterd. Met het 
afsplitsen van 50% van de totaal te verwachten voertuigen opent deze variant 
ook kansen om de interface tussen de site van het voormalige pakjesstation en 
de 19e eeuwse gordel langs Kasteellaan grondig te verbeteren. Het profiel van 
Kasteellaan kan binnen deze variant terug worden gebracht van 4 rijstroken naar 
2 rijstroken aangevuld en gestructureerd door een krachtige groenstructuur. 

INRICHTEN VAN EEN KWALITATIEF PUBLIEK DOMEIN

Door het kiezen voor een tunnel ontstaat naast goede interfaces en het 
creëren van een nieuw stadsdeel op de site van het voormalige pakjesstation 
vooral de mogelijkheid om een hoogwaardig stationsplein te creëren. Door 
het ondergronds brengen van 2 rijstroken voor de noord - zuid verbinding 
van de R40 creëert de tunnelvariant grote mogelijkheden om een volwaardig 
en flexibel in te vullen stationsplein te realiseren. Hierbij kan een multimodaal 
knooppunt worden gecombineerd met het realiseren van een aantrekkelijke 
en haalbare bebouwde structuur die levendigheid en dynamiek kan brengen 
nabij het station. Naast de mogelijkheid  tot  een  kwaliteitsvolle  opbouw  van  
het  multimodale  knooppunt, kunnen  binnen  deze  variant  optimale  linken  
worden  gerealiseerd  tussen  de stationsknoop  en  de  binnenstad  via  de  
Zwaaikom  enerzijds  en  tussen  de stationsknoop en Antwerpenplein via een 
nieuwe doorsteek anderzijds.

Aanvullend  op  een  aantrekkelijk  stationsplein  infiltreert  het  vergroende 
publieke domein ook binnen de nieuwe bebouwde structuur van het woon- en 
werkweefsel.

MOBILITEIT

KOSTEN - BATEN

HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN TRAPPERS

Door het kiezen voor een ongelijkvloerse variant, in deze een tunnel, kan een 
nieuw netwerk voor trage weggebruikers worden geïntroduceerd dat volledig 
conform het STOP principe het verloop van het gemotoriseerd verkeer optimaal 
kan sturen.  Dit betekent dat deze variant toelaat om confl ictvrije, comfortabele 
en veilige oversteken te realiseren over de ondergrondse R40 voor de fietser 
en de voetganger.Anderzijds zijn in deze variant nog steeds confl ictpunten 
aanwezig tussen stappers en trappers met het lokaal noord-zuid verkeer, maar 
deze zijn minder zwaar en relatief gemakkelijk op te lossen gezien het over 
beperkte verkeersstromen en aantal rijstroken gaat.,  Op deze wijze onstaan 
ter hoogte van Octrooiplein en Sint-Baafssite twee duidelijke oost-west assen 
tussen Sint-Amandsberg en de binnenstad. 

Loodrecht op deze twee  assen  creëert  deze  ongelijkvloerse  tunnelvariant  ook  
twee  volwaardige noord-zuid assen. Met name een as voormalige pakjesstation 
– stationsknoop (en toegang tot nieuwe fi etsstallingen) – Oude dokken/groenas 
1 en een tweede as gekoppeld aan Kasteellaan – Dok zuid – Dok noord.

CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

Met  de  keuze  voor  een  tunnelvariant  ontstaan  grote  kansen  voor  openbaar 
vervoer.  Door  het  ontbreken  van  grote  infrastructuren  voor  gemotoriseerd 

verkeer in de noord-zuid as ter hoogte van de Zwaaikom verkrijgt de tunnelvariant 
voldoende ruimte om trein – tram en bus onder één dak te organiseren. Naast 
hoogwaardige  overstappen  hoeven  bussen  en  trams  in  deze  variant  de 
noord-zuid as voor gemotoriseerd verkeer niet te kruisen wat de wederzijdse 
beïnvloeding van doorstroming gunstig beïnvloedt.

Een  belangrijk  aandachtspunt  binnen  deze  variant  zijn  echter  de  kruisingen 
tussen  de  vrije  tram-bus  bedding  en  de  toegangszones  naar  de  nieuwe 
ontwikkelingen  (en  pendelparking)  langsheen  Kasteellaan.  Een  goed  en 
doordacht  projectmanagement  moet  ervoor  zorgen  dat  toegangen  tussen 
meerdere gebouwenclusters en de kruisingen tussen toegangsverkeer naar de 
bebouwing en de tram-busbaan geclusterd kunnen worden ten einde het aantal 
mogelijke conflictpunten te beperken.

EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

De ongelijkvloerse kruising tussen de loost-west beweging op lokaal niveau en 
noord-zuid beweging op stedelijk niveau faciliteert de uitwisseling tussen beiden 
minimaal, en zorgt voor een voldoende grote gestuurde capaciteit op beide 
bewegingen. Op deze wijze kan het Octrooiplein gedowngrade worden tot een 
lokaal knooppunt waar vooral openbaar vervoer  en  de  langzame  weggebruiker  
een  voorkeursbehandeling krijgt  ten  opzichte  van  het  gemotoriseerd  verkeer 
(zie bijlage verkeersmodellering).  Zonder  daarbij  echter  de capaciteit voor de 
R40 al te veel te verlagen. Integendeel, de doorgaande functie op R40 wordt op 
die manier conflictvrij geregeld, waardoor een voldoende vlotte doorstroming 
op de stadsring zelf bekomen wordt en een duidelijke ontlasting (nagenoeg een 
halvering) van de verkeersdrukte op het Octrooiplein, steeds ten voordele van de 
doorstroming van openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en oost-west-lokaal-
verkeer.

Aandachtspunt bij deze variant blijft in de bovengrondse kruispuntorganisatie van 
het Octrooiplein voornamelijk de verwerking van de staduitwaartse verkeerstroom 
uit de Hagelandkaai. Mede in functie van doorstroming van het openbaar vervoer 
van/naar het stadscentrum (vertramming lijn 3) worden bij voorkeur op termijn 
deze verkeersintensiteiten van/naar centrum verder verlaagd.

VERKEERSVEILIGHEID

Door het ongelijkvloers verloop van de noord – zuid verbinding van R40 verdwijnt 
de interferentie tussen trage weggebruikers en deze stroom (+ 50% van de 
bewegingen) gemotoriseerd verkeer. Maar ook de wederzijdse beïnvloeding 
van stappers en trappers op de overige bewegingen van gemotoriseerd verkeer 
zijn rond het stationsplein onbestaand door de ongelijkvloerse kruisingen in de 
Zwaaikom. Enkel de oost-west relatie ter hoogte van Sint-Baafsdorp gebeurt 
nog gelijkvloers maar kan via een goede lichtenondersteuning veilig worden

KOSTENZIJDE

De tunnelvariant is zonder enige twijfel de duurste variant die in deze studie is 
opgenomen (zie nota  fi nanciële analyse in bijlage). Vooral de infrastructurele 
kosten van een tunnel lopen hoger op dan het hergebruiken van bestaande 
weginfrastructuur. Ook de realisatiekost voor nieuwe bouwwerken bovenop de 
tunnelconstructie zijn duurder dan constructies op volle grond. Deze meerkost 
aan bouwwerken is nog niet meegenomen in deze evaluatie, ook niet in de 
berekening van de baten, opdat dit een vergaande vorm van architectuur vereist 
alsook een goed inzicht in de stabiliteit van de ondergrond. Daarnaast dient 
ook hier de kop van de Koopvaardijlaan onteigend te  worden  en  is  ook  de  
kostprijs  voor  bijkomende  wegenis  bovengronds opgenomen in de raming.

BATENZIJDE

Naast de kostenzijde van de tunnel zijn er ook een duidelijke tweeledige 
batenzijde. In de eerste plaats ontstaat door het ondergronds brengen van 
de weginfrastructuur in noord-zuid richting in deze variant net zoals bij de 
S-bochtvariant ruimte om op een fl exibele manier een nieuw woon-werkmilieu 
te ontwikkelen. Dit betekent dat beide varianten (S-bocht en tunnel) de meeste 
fi nanciële opbrengsten genereren op de site zelf. Deze variant levert 15 miljoen 
euro op (los van de hogere constructiekosten). De tunnel- en S-bochtvariant 
hebben de grootste opbrengstpotentie voor vastgoed, omdat beiden een 
programma aan woningen omvatten (nl. ongeveer 14500 m² bvo) dat hoger 
ligt dan bij de andere varianten (ongeveer 13500 m²). Deze varianten bieden 
ook ruimte voor meer kantoren (ongeveer 14000 m²) dan elk van de andere 
scenario’s (ongeveer 3000 m²).  Dit is voldoende om ook het grotere fi nanciële 
tekort bij de parkings  ruim te compenseren. Maar bovendien betekent een 
grotere bebouwbaarheid op deze site een groter volume aan nieuwe woningen 
en kantooroppervlakte op schaal van de volledige stad. 

Naast de harde fi nanciële batenzijde zijn er uiteraard binnen deze variant 
een aantal belangrijke maatschappelijke baten te vermelden. In de eerste 
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MILIEU
LUCHT

De tunnelvariant scoort licht negatief voor luchtkwaliteit ten opzichte van 
het referentiescenario.

Eventueel betere effecten mogelijk, maar verder te onderzoeken:

•  Vermijd dat tunnelmonden in een street canyon terecht komen

•  Eventuele  afzuiging  bij  een  tunnel  kan  de  problemen  aan  de 
tunnelmonden verzachten.

•  Een fysieke scheiding tussen de rijrichtingen in de tunnel zal wellicht 
nodig zijn om de dispersie aan de uitgangen van de tunnel te vergroten 
door jetvorming.

Eerste  doorrekeningen  met  mechanische  afzuiging  geeft  een  veel  
beter resultaat voor de tunnelvariant. Bij de kostenraming is er nu echter 
geen mechanische afvoer voorzien.

GELUID
De verschilkaart van de variant tunnel ten opzichte van de referentiesituatie 
laat bijna overal in het studiegebied een verbetering van het geluidsniveau 
zien. Enkel ter hoogte van het gelijkgrondse en het sleufgedeelte van het 
tunneltracé niet. Om die reden krijgt dit alternatief een positieve waardering. 
Ter hoogte van de sites Pakjesstation en Oude Dokken treedt een toename 
in geluidsniveau op ten opzichte van de referentiesituatie. Deze sites 
zijn nog in ontwikkeling en de bebouwing moet nog uitgevoerd worden. 
Het  woongebied  aan  de  noordoostkant  van  het  plan  (Kogelstraat/
Serafijnstraat)  ondervindt  een  toename  van  de  geluidniveaus  bij  het 
alternatief  brug  en  in  mindere  mate  bij  het  alternatief  tunnel.  Door 
afscherming  te  creëren,  bijvoorbeeld  door  geluidschermen,  zou  de 
geluidshinder in deze woonzone kunnen worden beperkt. Het vaststellen 
van maatregelen ter verbetering van het akoestische klimaat kan alleen 
worden uitgevoerd als weg en spoor beide in het onderzoek worden 
betrokken.

BODEM
Voor de aanleg van de tunnelvariant is significant meer grondverzet nodig 
dan  voor  de  andere  alternatieven.  Dit  veroorzaakt  mogelijks  negatieve 
effecten  in  de  aanlegfase  van  het  project  (naar  de  disciplines  Lucht  
en Mens toe). Om die reden wordt de tunnelvariant het laagst gewaardeerd 
voor het criterium grondverzet.
Een  inschatting  van  de  bodemkwaliteit  van  de  bodem  die  (eventueel) 
dient afgevoerd te worden, is momenteel niet te maken zonder bijkomend 
onderzoek. De aspecten bodemstabiliteit en bodemkwaliteit moeten in 
een volgende fase gedetailleerd onderzocht worden. 

WATER
Voor  de  vier  varianten  geldt  dat  indien  voldoende  buffering  en/of 
infiltratiecapaciteit voorzien wordt in het plan, het effect voor het criterium 
oppervlaktewaterkwantiteit neutraal is.
Het criterium grondwater wordt negatief beoordeeld voor alle variant door 
het  voorzien  van  ondergrondse  constructies.  Gezien  de  grotere  invloed 
van  de  tunnel  op  het  grondwater  (zowel  stroming  als  grondwaterstand) 
wordt deze variant lager gewaardeerd.

FAUNA EN FLORA

In  de  ongelijkvloerse  varianten  gaan  meer  natuurwaarden  verloren  dan 
in  de  gelijkvloerse.  Meer  bepaald  ten  noorden  van  het  Octrooiplein, 
evenwijdig  aan  de  spoorweg.  Bij  aanleg  van  de  tunnel  kunnen  hier  de 
spoorwegbermen  verloren  gaan.  De  varianten  tunnel  wordt  negatiever 
gewaardeerd  dan  de  twee  gelijkgrondse  varianten  voor  het  criterium 
natuurwaarden.

plaats wordt door de tunnel +50% van de toekomstige gemotoriseerde 
bewegingen weggetrokken van de Kasteellaan en de Koopvaardijlaan en 
het woon- en werkweefsel dat langsheen deze assen is gesitueerd. Dit 
betekent voor het aangrenzende woonweefsel een bijzondere opsteker 
inzake leefbaarheid en verhoogt gevoelig de verblijfskwaliteit op het 
stationsplein. . De minder dominante aanwezigheid van gemotoriseerd 
verkeer op de Dampoort kan zo een nieuwe dynamiek in gang zetten en 
leiden tot een herwaardering van het omliggende woon- en werkweefsel. 
Een tweede belangrijke maatschappelijke meerwaarde ontstaat. Een 
derde en laatste belangrijke maatschappelijke winst wordt gegenereerd 
door de bebouwbare oppervlakte die 8 tot 18% groter is dan in de andere 
varianten. Door deze A-lokatie optimaal te kunnen benutten kan op 
andere plaatsen open ruimte worden gevrijwaard of teruggewonnen van 
bijkomende bebouwing. Deze duurzame wijze van intensief ruimtegebruik 
heeft een duidelijke maatschappelijke meerwaarde met positieve gevolgen 
voor onder meer ruimte voor water, natuurverbindingen, landbouwareaal, 
enz. op het niveau van het stadsgewest.
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RUIMTE
VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN DE SITE DAMPOORT EN OMGEVING

Door  het  bovengronds  brengen  van  een  infrastructuurbundel  voor  de  helft 
van  het  potentieel  verkeer  op  de  knoop  Dampoort  ontstaat  ruimte  voor 
trage  weggebruikers  en  openbaar  vervoer.  Naast  ruimte  scheppen  voor 
mobiliteitsstromen  kan  de  overige  vrij  gekomen  ruimte  ter  hoogte  van  de 
Zwaaikom door meerdere soorten functies in diverse bouwlagen meervoudig 
benut  worden.  Het  betreft  station  gerelateerde  functies  zoals  horeca, 
broodjeszaken,  strijkatelier,  crèche,  enz.  Door  de  gelaagde  opbouw  van  
de multimodale knoop ter hoogte van de Zwaaikom, kunnen ook functies zoals 
een hotel, jeugdherberg of culturele activiteiten in de bovenste lagen van de 
bebouwde structuur worden ingeplant. Bovendien biedt deze variant, door de 
grote  beschikbare oppervlakte buiten de stationsknoop, de mogelijkheid om de 
overige delen van de site van het voormalige pakjesstations om te vormen tot 
een hoogwaardig woon- en werkweefsel met een kwalitatieve dooradering van 
onbebouwde ruimte .

ORGANISEREN VAN HOOGWAARDIGE INTERFACES

Met een brug van om en bij de 470m parallel  aan  het  bestaand talud  wordt de 
barrière tussen binnenstad en Sint-Amandsberg,  namelijk  het  spoorwegtalud,  
eerder verslechterd. Door  het implementeren van een aantal ambitieuze 
bouwvolumes over de brug ontstaan mogelijkheden  om  de  interfaces  wat  
op  te  waarderen  maar  een  kwalitatieve lineaire structuur zoals binnen de 
tunnelvariant is quasi onmogelijk. Net zoals bij de tunnelvariant genereert 
deze brugvariant door het afsplitsen van +/-50% van de totaal te verwachten 
voertuigen eveneens meer kansen om de interface tussen de site van het 
voormalige pakjesstation en de 19e eeuwse gordel langs Kasteellaan grondig 
te verbeteren. Het profiel van Kasteellaan kan ook binnen deze variant terug 
worden gebracht van 4 rijstroken naar 2 rijstroken aangevuld en gestructureerd 
door een krachtige groenstructuur. 

INRICHTEN VAN EEN KWALITATIEF PUBLIEK DOMEIN

Door  het  kiezen  voor  een  brug  ontstaat  naast  het  creëren  van  een  nieuw 
stadsdeel op de site van het voormalige pakjesstation vooral de mogelijkheid 
om een hoogwaardige stationsplein te creëren. Door het bovengronds brengen 
van 2 rijstroken voor de noord - zuid verbinding van R40 creëert de brugvariant 
in iets mindere mate dan de tunnelvariant mogelijkheden om een volwaardig 
en flexibel in te vullen stationsplein te realiseren. Hierbij kan een multimodaal 
knooppunt  worden  gecombineerd  met  het  realiseren  van  een  aantrekkelijke 
doch uiterst ambitieuze bebouwde structuur die levendigheid en dynamiek kan 
brengen nabij het station. Naast de mogelijkheid tot een kwaliteitsvolle opbouw 
van het multimodale knooppunt kan deze variant ook goede linken realiseren 
tussen de stationsknoop en de binnenstad via de Zwaaikom enerzijds en tussen 
de stationsknoop en Antwerpenplein via een nieuwe doorsteek anderzijds.

Aanvullend  op  een  aantrekkelijk  stationsplein  infiltreert  het  vergroende 
publieke domein ook binnen de nieuwe bebouwde structuur van het woon- en 
werkweefsel.

MOBILITEIT

KOSTEN - BATEN

HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN TRAPPERS

Door  het  kiezen  voor  een  ongelijkvloerse  variant,  in  deze  een  brug,  kan 
echter  een  nieuw  netwerk  voor  trage  weggebruikers  worden  geïntroduceerd 
dat  volledig  conform  het  STOP  principe  het  verloop  van  het  gemotoriseerd 
verkeer optimaal kan sturen. Dit betekent dat deze variant toelaat om confl ictvrije, 
comfortabele en veilige oversteken te realiseren over de ongelijkvloerse R40 
voor de fietser en de voetganger. Anderzijds zijn in deze variant nog steeds 
confl ictpunten aanwezig tussen stappers en trappers met het lokaal noord-zuid 
verkeer, maar deze zijn minder zwaar en relatief gemakkelijk op te lossen gezien 
het over beperkte verkeersstromen en aantal rijstroken gaat.  Op deze wijze 
onstaan ter hoogte van Octrooiplein en Sint-Baafssite twee duidelijke oost-west 
assen tussen Sint-Amandsberg en de binnenstad.Loodrecht  op  deze  twee  
assen  creëert deze ongelijkvloerse tunnelvariant ook twee volwaardige noord-
zuid assen. Met name een as voormalige pakjesstation – stationsknoop (en 
toegang tot nieuwe fietsstallingen)  –  Oude  dokken/groenas  1  en  een  tweede  
as  gekoppeld  aan Kasteellaan – Dok zuid – Dok noord.

CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

Met  de  keuze  voor  een  brugvariant  ontstaan  grote  kansen  voor  openbaar 
vervoer.  Door  het  ontbreken  van  grote  infrastructuren  voor  gemotoriseerd 
verkeer in de noord-zuid as ter hoogte van de Zwaaikom verkrijgt de brugvariant 

voldoende ruimte om trein – tram en bus onder één dak te organiseren. Naast 
hoogwaardige  overstappen  hoeven  bussen  en  trams  in  deze  variant  de 
noord-zuid as voor gemotoriseerd verkeer niet te kruisen wat de wederzijdse 
beïnvloeding van doorstroming gunstig beïnvloedt.

Een  belangrijk  aandachtspunt  binnen  deze  variant  zijn  echter  de  kruisingen 
tussen  de  vrije  tram-bus  bedding  en  de  toegangszones  naar  de  nieuwe 
ontwikkelingen  (en  pendelparking)  langsheen  Kasteellaan.  Een  goed  en 
doordacht  projectmanagement  moet  ervoor  zorgen  dat  toegangen  tussen 
meerdere  gebouwenclusters  kunnen  gecombineerd  worden  waardoor  de 
kruisingen  tussen  toegangsverkeer  naar  de  bebouwing  en  de  tram-busbaan 
minimaal kunnen worden gehouden.

EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

De ongelijkvloerse kruising tussen de lokale oost-west beweging en de stedelijke 
noord-zuid beweging faciliteert de uitwisseling tussen beiden minimaal en zorgt 
voor een voldoende grote gestuurde capaciteit op beide bewegingen. Op deze 
wijze kan Octrooiplein gedowngrade worden tot een lokaal knooppunt waar vooral 
openbaar  vervoer  en  de  langzame  weggebruiker  een  voorkeursbehandeling 
krijgt  ten  opzichte  van  het  gemotoriseerd  verkeer.  Zonder  daarbij  echter  de 
capaciteit voor de R40 al te veel te verlagen. Integendeel, de doorgaande functie 
op R40 wordt op die manier conflictvrij geregeld, waardoor een voldoende vlotte 
doorstroming op de stadsring zelf bekomen wordt en een duidelijke ontlasting 
(nagenoeg een halvering) van de verkeersdrukte op het Octrooiplein, steeds ten 
voordele van de doorstroming van openbaar vervoer, fietsers, voetgangers en 
oost-west-lokaal-verkeer.

Aandachtspunt bij deze variant blijft in de bovengrondse kruispuntorganisatie van 
het Octrooiplein voornamelijk de verwerking van de staduitwaartse verkeerstroom 
uit de Hagelandkaai. Mede in functie van doorstroming van het openbaar vervoer 
van/naar het stadscentrum (vertramming lijn 3) worden bij voorkeur op termijn 
deze verkeersintensiteiten van/naar centrum verder verlaagd.

VERKEERSVEILIGHEID

Door het ongelijkvloerse verloop van de noord – zuid verbinding van R40 
verdwijnt de interferentie tussen trage weggebruikers en deze stroom 
gemotoriseerd verkeer (+/-  50% van de bewegingen in de toekomstige situatie – 
zie bijlage verkeersmodellering). Ook de belangrijke oost-west relatie voor trage 
weggebruikers tussen het station en de binnenstad via de Schoolkaai, kan veilig 
en volledig confl ictvrij verlopen via de ongelijkvloerse kruising op niveau van 
de Zwaaikom. De  oost-west  relaties  ter  hoogte  van  Sint-Baafsdorp, Dok-
Zuid en Koopvaardijlaan gebeuren nog gelijkvloers, maar kunnen via een goede 
lichtenondersteuning veilig worden.  

KOSTEN

De brugvariant is de tweede duurste variant die in deze studie. Vooral de 
infrastructurele kosten van een brug lopen ook hoger op dan het hergebruiken 
en aanpassen van bestaande weginfrastructuur. De bouw van de brug wordt in 
deze evaluatie geraamd op 15 miljoen euro. Ook de realisatiekost voor nieuwe 
bouwwerken onder de brugconstructie zijn duurder dan constructies op volle 
grond en dan op een tunnel. Deze meerkost aan bouwwerken is nog niet 
meegenomen in deze evaluatie, ook niet in de berekening van de baten, opdat 
dit een vergaande vorm van architectuur vergt alsook een goed inzicht in de 
stabiliteit van de ondergrond. 

BATEN

Naast de kostenzijde van de brug is er uiteraard ook een duidelijke tweeledige 
batenzijde. In de eerste plaats ontstaat door het bovengronds brengen van de 
weginfrastructuur in noord-zuid richting in deze variant meer ruimte dan bij 
een gelijkvloerse variant om op een nieuw woon-werkmilieu te ontwikkelen. Dit 
scenario biedt iets minder woningen aan, maar toch nog steeds 13.693 m², 
en ook het volume aan kantoren is er beperkter dan in het tunnelscenario en 
s-bochtscenario. Ook bij deze variant betekent een grotere bebouwbaarheid 
op deze site een groter volume aan nieuwe woningen en kantooroppervlakte 
op schaal van de volledige stad. Hierbij moet rekening gehouden worden dat 
het bouwen onder/ boven een brug geen evidentie is en er hieraan tal van 
randvoorwaarden verbonden zijn.

Ook bij deze ongelijkvloerse variant zijn naast de harde fi nanciële batenzijde 
er uiteraard binnen deze variant een aantal belangrijke maatschappelijke 
baten te vermelden. In de eerste plaats ontstaat door het realiseren van een 
hoogwaardig multimodaal knooppunt dat een belangrijke poort tot de stad Gent 
genereert. Zowel inzake toeristische uitbouw als in het aantrekkelijk maken om 
als gezin in de stad te komen wonen schept deze ongelijkvloerse variant een 
goed klimaat. Een tweede en laatste belangrijke maatschappelijke winst wordt 
gegenereerd door het grootste aantal bebouwbare oppervlakte die ook deze 
variant typeert. Door deze A-lokatie optimaal te kunnen benutten kan op andere 
plaatsen open ruimte worden gevrijwaard of teruggewonnen van bijkomende 
bebouwing. Deze duurzame wijze van intensief ruimtegebruik heeft een 
duidelijke maatschappelijke meerwaarde met positieve gevolgen voor onder 
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LUCHT

Deze variant vertoont een kleine daling van de gemiddelde blootstelling 
van de bevolking ten opzichte van het referentiesituatie vergelijkbaar met 
de variant S-bocht. De brugvariant scoort beter dan de tunnelvariant ter 
hoogte van de tunnelmonden, maar niet ter hoogte van het ongelijkvloerse 
tracé (brugdek).

GELUID

Voor  brugvariant  worden  iets  meer  zones  met  een  toename  in 
geluidsniveau geïndentificeerd (o.a. woongebied Kogelstraat/
Serafijnstraat, site Pakjesstation, woonzones in oosten en zuidwesten 
studiegebied). De brug  creëert  meer  zones  met  een  geluidstoename  
ten  opzichte  van  de gelijkgrondse  varianten,  maar  door  bundeling  
met  het  spoor  wordt  het negatieve effect wat gerelativeerd door de 
afname van de geluidshinder voor de bewoning in de Kasteellaan en krijgt 
ze een gelijke beoordeling als de gelijkgrondse varianten (licht negatief ten 
opzichte van referentiesituatie). Enkel de tunnelvariant krijgt een positieve 
waardering. Bij de brugvariant bestaat  er  ook  de  mogelijkheid  om  
geluidsschermen  te  voorzien,  doch zullen deze door de afstand van de 
bron tot de woningen weinig effect hebben.

BODEM

Deze  variant  scoort  neutraal  voor  het  criterium  grondverzet,  net  als  
de twee gelijkvloerse varianten. 

WATER

Voor  de  vier  varianten  geldt  dat  indien  voldoende  buffering  en/of 
infiltratiecapaciteit voorzien wordt in het plan, het effect voor het criterium 
oppervlaktewaterkwantiteit  neutraal  is.  Het  criterium  grondwater  wordt 
licht  negatief  beoordeeld  voor  alle  varianten  door  het  voorzien  van 
ondergrondse constructies.

FAUNA EN FLORA

Binnen de alternatieven tunnel en brug gaan mogelijks meer natuurwaarden 
verloren dan in de gelijkvloerse alternatieven. Meer bepaald ten noorden 
van  Octrooiplein,  evenwijdig  aan  de  spoorweg.  Bij  aanleg  van  de  brug 
kunnen  hier  de  spoorwegbermen  verloren  gaan.  De  brugvariant  wordt 
negatiever  gewaardeerd  dan  de  twee  gelijkgrondse  varianten  voor  het 
criterium natuurwaarden.

meer ruimte voor water, natuurverbindingen, landbouwareaal, enz. op het 
niveau van het stadsgewest.
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RUIMTE
VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN DE SITE DAMPOORT EN OMGEVING

Door het centraliseren van de stromen voor gemotoriseerd verkeer aan één zijde 
van de zwaaikom, namelijk de noordzijde en het uitbreiden van het bestaande 
tracé  van  R40  ontstaat  extra  ruimte  voor  trage  weggebruikers  en  openbaar 
vervoer.  Naast  ruimte  scheppen  voor  mobiliteitsstromen  kan  de  overige  vrij 
gekomen ruimte ter hoogte van de Zwaaikom door meerdere soorten functies in 
diverse bouwlagen meervoudig benut worden. Het betreft station gerelateerde 
functies zoals horeca, broodjeszaken, strijkatelier, crèche, enz. Door de gelaagde 
opbouw van de multimodale knoop ter hoogte van de Zwaaikom, kunnen ook 
functies zoals een hotel, jeugdherberg of culturele activiteiten in de bovenste 
lagen van de bebouwde structuur worden ingeplant. Bovendien ontstaat binnen 
deze variant eveneens een grote oppervlakte om ook buiten de stationsknoop 
de overige delen van de site van het voormalige pakjesstations om te vormen 
tot een hoogwaardig woon- en werkweefsel met een kwalitatieve dooradering 
van onbebouwde ruimte.

ORGANISEREN VAN HOOGWAARDIGE INTERFACES

Met S-bocht ontstaat eveneens de kans om dé barrière van dit gebied, namelijk 
het spoorwegtalud, op te laden met talrijke nieuwe bouwvolumes en doorsteken 
voor langzame verkeerstromen. Op deze manier wordt de interface tussen het 
spoorwegtalud en de site voormalige pakjesstation drastisch verbeterd. Door 
echter alle te verwachten voertuigen te bundelen op het huidige doch verruimde 
traject van R40, beknot deze variant alle kansen om de interface tussen de site 
van het voormalige pakjesstation en de 19e eeuwse gordel langs kasteellaan 
grondig te verbeteren. Ondanks de inbreng van het profiel voor de stadboulevard 
met  krachtige  groenstructuur  verbetert  deze  variant  de  leefbaarheid  van  
het bestaande weefsel helemaal niet.

INRICHTEN VAN EEN KWALITATIEF PUBLIEK DOMEIN

De  S-bocht  variant   bundelt  de  R40  in  noord-zuid-richting  langsheen  de 
Kasteellaan ten westen van het pakjesstation en ten noorden van de Zwaaikom. 
Hierdoor   wordt  de  beschikbare  ruimte  op  het  pakjesstation  maximaal 
behouden.  Hierdoor  is  er  ruimte  om  een  nieuw  stadsdeel  te  ontwikkelen 
en  een  hoogwaardige  stationsplein  te  creëren.  Hierbij  kan  een  multimodaal 
knooppunt worden gecombineerd met het realiseren van een aantrekkelijke en 
uiterst haalbare bebouwde structuur die levendigheid en dynamiek kan brengen 
nabij het station. Naast de mogelijkheid tot een kwaliteitsvolle opbouw van het 
multimodale knooppunt kan deze variant ook goede linken realiseren tussen 
de stationsknoop en de binnenstad via de Zwaaikom enerzijds en tussen de 
stationsknoop en Antwerpenplein via een nieuwe doorsteek anderzijds.

Aanvullend  op  een  aantrekkelijk  stationsplein  infiltreert  het  vergroende 
publieke domein ook binnen de nieuwe bebouwde structuur van het woon- en 
werkweefsel.

MOBILITEIT

KOSTEN - BATEN

HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN TRAPPERS

Weliswaar worden gekoppeld aan de auto-infrastructuur (zowel noord-zuid als 
oost-west) de nodige fietsinfrastructuren voorzien, doch deze kunnen nooit op 
een gelijkaardig kwalitatieve manier uitgebouwd worden als in de ongelijkvloerse 
varianten. Zo moeten de twee oost-west-fi etsrelaties (zowel de noordkant 
van het Octrooiplein als ter hoogte van Sint-Baafsdorp) de veel drukkere 
verkeersstroom op de R40 op een gelijkvloerse wijze dwarsen, waardoor sterk 
wordt ingeboet aan een vlotte, kwalitatieve fietsrelatie tussen de woonkernen 
ten oosten van het spoor en het stadscentrum. 

CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

Door  het  behouden  van  het  tracé  van  de  bestaande  R40  op  de  
Kasteellaan wordt de beschikbare ruimte op de site van het pakjesstation 
behouden.  Hierdoor heeft ook de S-bochtvariant voldoende ruimte om trein – 
tram en bus onder één dak te organiseren. Het grote nadeel ten opzichte van de 
ongelijkvloerse varianten bestaat uit de kruising van openbaar vervoer met de 
R40 wat de wederzijdse beïnvloeding van doorstroming niet gunstig beïnvloedt.

Een nog belangrijker aandachtspunt dan binnen de ongelijkvloerse varianten 
bestaat uit de kruisingen tussen de vrije tram-bus bedding en de toegangszones 
naar de nieuwe ontwikkelingen (en pendelparking) langsheen Kasteellaan. Een 
goed  en  doordacht  projectmanagement  moet  ervoor  zorgen  dat  toegangen 
tussen  meerdere  gebouwenclusters  kunnen  gecombineerd  worden  waardoor 
de kruisingen tussen toegangsverkeer naar de bebouwing en de tram-busbaan 
minimaal  kunnen  worden  gehouden.  Doch  blijft  een  mogelijke  beïnvloeding 
van  de  doorstroming  op  R40  ten  gevolge  van  afslaand  verkeer  richting  de 
projectontwikkeling te verwachten.

EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

Uit evaluatie met behulp van microsimulaties blijkt duidelijk dat de 2 centrale 
verkeerslichtengeregelde kruispunten gevormd in de S-bocht variant een relatief 
lage  verwerkingscapaciteit  voor  het  autoverkeer  kennen.  Dit  is  voornamelijk 
ingegeven  vanuit  de  beperkte  mogelijkheid  om  in  deze  configuratie  de 
nodige  opstelstroken  voor  afslaand  verkeer  te  kunnen  creëren.  Een  te  sterke 
beperking  van  de  auto-verwerkingscapaciteit  zal  onvermijdelijk  leiden  tot  een 
deels gewenste (naar R4) en deel ongewenste (naar omliggende woonstraten) 
verschuiving  van  het  verkeer.  Het  grootste  probleem  is  evenwel  dat  de 
voorgestelde S-bocht onvoldoende ‘robuust’ is, namelijk te makkelijk onderhevig 
aan kleine verstoringen die tot onoverkomenlijke structurele congestie kunnen 
leiden op de verschillende aansluitende wegen en daardoor ook een mogelijk 
sterk negatieve impact hebben op de afwikkeling van het openbaar vervoer.

VERKEERSVEILIGHEID

Ook in deze variant kan de belangrijke oost-west relatie voor trage weggebruikers 
tussen het station en de binnenstad via de Schoolkaai, veilig en volledig 
confl ictvrij verlopen via de ongelijkvloerse kruising op niveau van de Zwaaikom. 

Anderzijds zijn er in deze variant zware confl ictpunten aanwezig tussen stappers 
en trappers met het noord-zuid verkeer op de R40, met name ter hoogte van 
Sint-Baafsdorp, Dok-Zuid en de Koopvaardijlaan. Deze zijn slechts op te lossen 
door middel van zware ingrepen, gezien het over grote verkeersstromen en een 
groot aantal rijstroken gaat. Op zijn minst zal een goede lichtenondersteuning 
nodig zijn. De beïnvloeding van de doorstroming op deze punten vormt dan ook 
een belangrijk nadeel in deze variant.  

KOSTEN

Alhoewel de S-bocht variant de grootste hoeveelheid infrastructuur hergebruikt 
van alle varianten is het een duurdere variant dan de kruispuntvariant. De oorzaak 
hiervan is te vinden binnen het brede profi el die nodig is om de capaciteit van een 
gelijkvloerse variant op te vangen. De 2x2 rijstroken aangevuld met fi etspaden 
en voetpaden vereisen (ver-)nieuwe bruggen ter vervanging van Octrooibrug 
en Dampoortbrug. Bovendien moet voor de realisatie van deze varianten het 
volledige bouwblok tussen Koopvaardijlaan en spoorwegtalud verdwijnen. 

BATEN

Naast de kostenzijde zijn ook enkele duidelijke baten te detecteren binnen 
deze S-bocht variant. In de eerste plaats ontstaat door het behouden van de 
weginfrastructuur in noord-zuid richting op de westelijke zijde van de site een 
potentierijke ruimte op de site van het voormalige pakjesstation. Alhoewel binnen 
deze variant een grote aaneengesloten ruimte ontstaat is door het gelijkvloers 
houden van de volledige R40 mindere potentiële ontwikkelbare ruimte over dan 
bij de ongelijkvloerse varianten. Dit gaat ten koste van het volume woningen, 
waardoor dit scenario minder goed scoort dan brug- en tunnelvariant. Het 
verschil tussen deze variant en de brugvariant bedraagt ongeveer 1 miljoen 
euro. 

Ondanks het gelijkgronds houden van R4 langsheen het woonweefsel van 
Kasteellaan zijn toch nog enkele maatschappelijke baten te verwachten. In de 
eerste plaats ontstaat ook bij deze variant de mogelijkheid om een hoogwaardig 
multimodaal knooppunt te realiseren dat een belangrijke poort tot de stad 
Gent genereert. Zowel inzake toeristische uitbouw als in het aantrekkelijk 
maken om als gezin in de stad te komen wonen schept deze poort een 
aantrekkelijk klimaat. Een tweede en laatste belangrijke maatschappelijke winst 
wordt gegenereerd door het aantal bebouwbare oppervlakte die ook deze 
variant omvat. Deze ontwikkelingsmogelijkheden zijn minder maar benutten 
nog steeds de opportuniteiten van een A-locatie. Deze duurzame wijze van 
intensief ruimtegebruik heeft een duidelijke maatschappelijke meerwaarde met 
positieve gevolgen voor onder meer ruimte voor water, natuurverbindingen, 
landbouwareaal, enz. op het niveau van het stadsgewest.

MILIEU
LUCHT

De variant S-bocht genereert een kleine daling van de gemiddelde blootstelling 
van de bevolking ten opzichte van het referentiesituatie.

GELUID

De verschilkaarten van deze variant vertonen significant meer gebieden met een 
verhoogd geluidsniveau en krijgt daardoor een licht negatieve waardering, net 
als de variant brug en kruispunt.
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BODEM

Dit alternatief scoort neutraal voor het criterium grondverzet, net als de 
brugvariant en kruispuntvariant. Enkel de tunnelvariant scoort slechter. 
Een  inschatting  van  de  bodemkwaliteit  van  de  bodem  die  (eventueel) 
dient afgevoerd te worden, is momenteel niet te maken zonder bijkomend 
onderzoek.

WATER

Voor  de  vier  varianten  geldt  dat  indien  voldoende  buffering  en/
of infiltratiecapaciteit voorzien wordt in het plan, het effect voor het 
criterium oppervlaktewaterkwantiteit neutraal is. Het criterium grondwater 
wordt licht negatief beoordeeld voor alle varianten door het voorzien van 
ondergrondse constructies.

FAUNA EN FLORA

In  de  varianten  tunnel  en  brug  gaan  mogelijks  meer  natuurwaarden 
verloren dan in de gelijkvloerse varianten. Meer bepaald ten noorden van 
Octrooibrug, evenwijdig aan de spoorweg. Bij aanleg van de tunnel of brug 
kunnen  hier  de  spoorwegbermen  verloren  gaan.  De  twee  gelijkgrondse 
alternatieven worden minder negatief gewaardeerd dan de alternatieven 
tunnel en brug voor het criterium natuurwaarden.
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RUIMTE
VERDICHTEN EN HERSTRUCTUREREN VAN DE SITE DAMPOORT EN OMGEVING

Door  de  stationsomgeving  af  te  snijden  met  een  nieuw  tracé  voor  
R40  van de  Zwaaikom  hypothekeert  deze  variant  de  mogelijkheid  om  
een  attractieve ontvangstruimte  te  realiseren  tot  de  stad.  Enkel  door 
middel  van  een ongelijkvloerse  kruising , waarbij de R40 uitgebouwd wordt als  
gelijkgrondse  brug, en het stationsplein verlaagd wordt,  wordt vermeden dat 
de ruimte voor trage weggebruikers en  openbaar  vervoer  wordt  versnipperd.  
Door  de  stedenbouwkundige organisatie van deze variant, gericht op de auto, 
kan er in deze variant geen baken worden gerealiseerd die het station markeert 
in de zichtlijnen vanuit het stadscentrum en vanuit Antwerpenplein. In de andere 
varianten kon wel een hoger baken gerealiseerd worden die de stationsomgeving 
aanduidt, ondanks het verschuiven van de loketfuncties naar het verlengde van 
de Slachthuisstraat. De  zone  rond  de  Zwaaikom  transformeert  in  de  overige  
varianten  tot  een optimaal benut multimodaal knooppunt. Binnen deze variant 
is het ruimtebeslag van de verschillende vervoersmodi dermate groot dat er 
veel onbruikbare en onaangename  ruimtes  ontstaan.  Door  het  omvangrijke  
ruimtebeslag  van  de publieke  functies  is  de  zone  waarin  een  nieuw  woon-  
en  werkweefsel  kan ontstaan beperkt. 

ORGANISEREN VAN HOOGWAARDIGE INTERFACES

Met de kruispuntvariant worden de drie belangrijke interfaces slechts 
beperkt verbeterd ten opzichte van de huidige situatie. De barrière die het 
spoorwegtalud op  vandaag  is  kan maar deels  verzacht  worden door  nieuwe  
bebouwing  en  doorsteken, maar wordt anderzijds nog versterkt door de 
ontsluitingsinfrastructuur in het zuiden (met name de traminfrastructuur en 
ontsluitingsweg langsheen het spoor)   en de opdringerigheid van R40 t.o.v. 
de Machariuswijk. Het overgangsgebied vanuit de site voormalig pakjesstation 
naar de Zwaaikom en de binnenstad is volledig doormidden gesneden door de 
R40, door een ondertunneling/ verlaging van het plein  wordt  deze  barrière  
echter  weggewerkt.  Tenslotte  optimaliseert  deze variant de leefomgeving 
voor de 19e eeuwse gordel van Kasteellaan evenmin als de S-bochtvariant. 

INRICHTEN VAN EEN KWALITATIEF PUBLIEK DOMEIN

Door het kiezen voor de kruispuntvariant kan enkel een hoogwaardige 
stationsplein gecreëerd worden door een ondertunneling van de R40. De 
doorsnijding zal echter steeds het  plein opdelen in twee zones. Door het 
bundelen van alle gemotoriseerd verkeer centraal in de ruimte boet deze 
variant in aan flexibiliteit en  ruimtelijke  kwaliteit  van  het  stationsplein.  
Hierbij  kan  het  multimodaal knooppunt enkel maar in een fragmentaire vorm 
worden gerealiseerd. Ook de mogelijkheid tot het realiseren van aantrekkelijke 
pleinwanden wordt door deze variant onmogelijk gemaakt. 

MOBILITEIT

KOSTEN - BATEN

HET OPTIMAAL FACILITEREN VAN STAPPERS EN TRAPPERS

Het kiezen voor deze variant betekent het kiezen voor een oplossing waar 
in eerste instantie plaats wordt gemaakt voor het gemotoriseerde verkeer 
en vervolgens pas een plek wordt gezocht in de resterende ruimtes voor het 
openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Weliswaar worden gekoppeld aan de 
auto-infrastructuur (zowel noord-zuid als oost-west) de nodige fietsinfrastructuur 
voorzien, doch deze kunnen nooit op een gelijkaardig kwalitatieve manier 
uitgebouwd worden als in de ongelijkvloerse varianten. 

Zo dienen de twee oost-west-fi etsrelaties (Octrooiplein en Sint-baafsdorp) de 
veel drukkere verkeersstroom op de R40 op een gelijkvloerse wijze  te dwarsen, 
waardoor sterk wordt ingeboet aan een vlotte, kwalitatieve fietsrelatie tussen de 
woonkernen ten oosten van het spoor en het stadscentrum.  Hieraan kan voor 
een stuk tegemoet gekomen worden door de ondertunneling  van  de  R40  op  
het  stationsplein. 

In noord-zuid richting wordt de fietsinfrastructuur gekoppeld aan de drukkere 
R40.

CREËREN VAN HOOGWAARDIG OPENBAAR VERVOER

In  deze  variant  is  er  geen  ruimtelijke/fysieke  koppeling  mogelijk  tussen  de 
tramhaltes en busstation, hetgeen enerzijds de leesbaarheid voor de gebruikers 
ervan niet ten goede komt en ook de overstap tussen regionale/stedelijke 
buslijnen en tramverbindingen kwalitatief veel minder goed maakt. 

Een tweede nadeel ten opzichte van de ongelijkvloerse kruisingen bestaat uit de 
kruising van openbaar vervoer met de noord-zuid as voor gemotoriseerd verkeer 
wat de wederzijdse beïnvloeding van doorstroming niet gunstig beïnvloedt.

Een belangrijker exclusief voordeel van deze variant ontstaat door het creëren 
van een ventwegstructuur ter ontsluiting van de ontwikkeling aan de zijde van 
het spoorwegtalud. Hierdoor vermijdt deze variant de kruisingen tussen de vrije 
tram-bus  bedding  en  de  toegangszones  naar  de  nieuwe  ontwikkelingen  (en 
pendelparking) langsheen Kasteellaan.

EEN GESTUURDE TOEGANKELIJKHEID VOOR GEMOTORISEERD VERKEER

Het  centrale  kruispunt  heeft  weliswaar  een  iets  hogere  verwerkingscapaciteit 
voor  het  autoverkeer  dan  de  S-bocht-variant  maar  beschikt  finaal ook  over 
onvoldoende capaciteit om de te verwachten verkeersstromen voldoende vlot te 
kunnen verwerken. 

Bovendien is de omvang van de verkeersstromen voor gemotoriseerd verkeer, 
de input vanuit het stedelijke verkeermodel (door de lager capaciteit van een 
2x1 in Koopvaardijlaan), lager dan bij de andere varianten. Hierdoor krijgt het 
centrale kruispunt minder bewegingen voor gemotoriseerd verkeer te verwerken 
waardoor de  mogelijkheid  ontstaat  dat  de  omliggende  woonstraten  een  
verschuivingen van het verkeer te verwerken zullen krijgen. Dit zou een extra 
mobiliteitsbelasting van een aantal omliggende woonwijken als gevolg kunnen 
hebben.

Enerzijds  strookt  een  beperking  van  de  autocapaciteit  op  de  Dampoort  met 
het  concept  van  een  ‘filterpunt’,  anderzijds  bevordert  dit  niet  de  werking  van 
de  stedelijke  ringweg  R40,  dit  toch  voornamelijk  een  belangrijke  stedelijke 
verdeelfunctie dient te blijven vervullen.

VERKEERSVEILIGHEID

Door het langzame verkeer ongelijkgronds onder de R40 door te voorzien 
door het verlagen van het stationsplein kan een veilige oversteek voor trage 
weggebruikers worden gegarandeerd.

Anderzijds zijn er in deze variant zware confl ictpunten aanwezig tussen stappers 
en trappers met het noord-zuid verkeer op de R40, met name ter hoogte van 
Sint-Baafsdorp en de Koopvaardijlaan. Deze zijn slechts op te lossen door 
middel van zware ingrepen, gezien het over grote verkeersstromen en een groot 
aantal rijstroken gaat. Op zijn minst zal een goede lichtenondersteuning nodig 
zijn. De beïnvloeding van de doorstroming op deze punten vormt dan ook een 
belangrijk nadeel in deze variant.  

KOSTEN

Deze variant is op de goedkoopste optie van alle varianten. Naast de niet 
onderscheidende kosten (zie inleiding) beperken de kosten van deze variant 
zich tot aanpassen van wegzates en het heraanleggen van het Octrooiplein.  

BATEN

Naast de kostenzijde omvat deze variant ook een, weliswaar een beperktere 
dan de tunnel en S-bochtvarianten, batenzijde. Deze variant levert evenals 
de brugvariant het minste op. Het aantal m² dat hier gerealiseerd kan 
worden, ligt lager dan in de andere scenario’s, wat gevolgen heeft voor het 
opbrengstenpotentieel. Financieel betekent dit een verschil van 1 miljoen euro 
met het tunnelscenario. Deze variant voegt weinig maatschappelijke baten toe 
aan de stad.

MILIEU
LUCHT

De  kruispuntvariant  scoort  het  best  op  gebied  van  luchtkwaliteit  binnen  het 
projectgebied, door een gemiddeld iets lagere blootstelling van de bevolking ten 
opzichte van het referentiescenario. De betere resultaten zijn echter gerelateerd 
aan de beperktere verkeerscapaciteit op de Dampoort in dit scenario. Het effect 
van deze minder grote capaciteit zal voor sluipverkeer zorgen op het omliggende 
weefsel, de invloed op de luchtkwaliteit aldaar werd niet beeld gebracht.

GELUID

De verschilkaarten van deze variant vertonen significant meer gebieden met een 
verhoogd geluidsniveau en krijgt daardoor een licht negatieve waardering, net 
als de varianten brug en S-bocht. 

BODEM

Dit alternatief scoort neutraal voor het criterium grondverzet, net als de varianten 
brug en S-bocht. Een  inschatting  van  de  bodemkwaliteit  van  de  bodem  
die  (eventueel)  dient afgevoerd te worden, is momenteel niet te maken zonder 
bijkomend onderzoek.
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WATER

Voor  de  vier  varianten  geldt  dat  indien  voldoende  buffering  en/of 
infiltratiecapaciteit  voorzien  wordt  in  het  plan,  het  effect  voor  het  criterium 
oppervlaktewaterkwantiteit neutraal is. Het  criterium  grondwater  wordt  licht  
negatief  beoordeeld  voor  alle  varianten door het voorzien van ondergrondse 
constructies.

FAUNA EN FLORA

In  de  varianten  tunnel  en  brug  gaan  mogelijks  meer  natuurwaarden  verloren 
dan in de gelijkvloerse varianten. Meer bepaald ten noorden van Octrooibrug, 
evenwijdig aan de spoorweg. Bij aanleg van de tunnel of brug kunnen hier de 
spoorwegbermen  verloren  gaan.  De  twee  gelijkgrondse  alternatieven  worden 
minder  negatief  gewaardeerd  dan  de  alternatieven  tunnel  en  brug  voor  het 
criterium natuurwaarden.
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5  SLOTWOORD

Het initiatief van het Gentse stadbestuur om met deze studie af te tasten wat de mogelijkheden zijn rond 
het ontwarren van de Dampoortknoop heeft met dit rapport een eindproduct opgeleverd dat heel wat nieuwe 
inzichten verschaft. Via een trechtermethode zijn tal van mogelijke oplossingen onderzocht. De varianten die 
nog overbleven zijn via een omvangrijk aantal generieke ontwerpelementen teruggebracht tot het essentiële 
vraagstuk dat zich toespitst op het verloop van de R40. Via een diepteonderzoek rond 4 varianten is inzicht 
verschaft in de verschillende oplossingen rond het verloop van deze belangrijke mobiliteitsader. Tenslotte zijn 
deze varianten geëvalueerd op basis van vier pijlers. Ondermeer gezien het verschillend belang dat gehecht 
wordt door de partners aan de diverse evaluatiecriteria, is er op het einde van deze studie nog geen draagvlak 
omtrent een eenduidige voorkeursvariant.

Er is echter wel voldoende inzicht verschaft in de wijze waarop voor alle partijen een win-win situatie kan 
ontstaan en bovenal is er inzicht gegenereerd in de wijze waarop de Dampoort zijn rol als multimodale poort van 
de stad binnen een aantrekkelijk en leefbaar nieuw stadsweefsel kan opnemen. Dit inzicht heeft een duidelijke 
voorkeur opgeleverd binnen de Gentse gemeenschap. Ondanks de hogere kostprijs van de tunnelvariant ten 
opzichte van de alternatieven, kiest het Gentse stadsbestuur als opdrachtgever na dit verkennend ruimtelijk 
onderzoek resoluut voor de tunnelvariant. Hierbij is het stadsbestuur van menig dat de ruimtelijke, sociale, 
ecologische en maatschappelijke meerwaarden die deze variant genereert doorslaggevend en essentieel zijn 
binnen het streven naar een duurzame en leefbaar stad Gent waar alle mensen van waar ook graag komen en 
verblijven.

Volgens de bevraagde bewoners en het stadsbestuur beantwoordt de tunnelvariant het best de gezamenlijk 
ambities (onderschreven door alle partners) en concepten die deze studie verbeeldt. Deze ambities voorzien 
namelijk een evolutie van de Dampoort naar een bijzondere multimodale knoop waar belangrijke routes 
van openbaar vervoer zich in de toekomst kunnen kruisen. Ook de verbeterde toegankelijkheid voor trage 
weggebruikers is een belangrijke progressie die de Dampoort in de toekomst moet maken. Een poortfuncties 
is echter meer dan het ontvangen van passanten die veranderen van modi of er met de wagen passeren. Een 
poort naar de stad betekent eveneens een eerste indruk nalaten bij bezoekers van de stad en een startpunt 
zijn voor een interessante route richting het historische centrum en de rijkelijke troeven die de stad Gent bezit 
op toeristisch recreatief vlak. Vanuit deze bijzondere ambities die voor de Dampoort binnen handbereik liggen, 
vervult de tunnelvariant deze het meest. Door het ondergronds brengen van het doorgaande R40 verkeer ontstaat 
de meeste ruimte voor publiek domein, een hogere rendabiliteit van de ruimte en een extra verkeerscapaciteit 
voor auto’s die als compensatie kan worden ingezet voor mogelijke ingrepen in het afwikkelingssysteem van 
de auto in de binnenstad. Bovendien ontstaan met een ongelijkvloerse oplossing als de tunnelvariant meer 
mogelijkheden om een aantrekkelijker traag wegennetwerk te implementeren. Deze variant maakt het mogelijk 
dat fi etsers in bijna alle richtingen confl ictvrij van het ene stadsdeel naar het andere kunnen evolueren. Tenslotte 
is binnen de tunnelvariant ook de grootste ruimte en fl exibiliteit ter beschikking voor het ontwikkelen van een 
hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt waar via korte, duidelijke loopafstanden snel en accuraat openbaar 
vervoer kan worden gegarandeerd.

De Dampoort inrichten als toegangsruimte voor de stad is slechts één facet benutten van de potentiële 
kwaliteiten van deze plek. Het ontwikkelen van een multimodale knoop is uiteraard een plek bij uitstek om 
de nog beschikbare ruimtes, zoals de site van het voormalige pakjesstation, optimaal te benutten binnen de 
ontwikkeling van een leefbaar, aantrekkelijk en samenhangend nieuw stadsweefsel. Ook vanuit deze ambitie 
blijkt de tunnelvariant de meest fl exibele ontwikkelingsmogelijkheden te generen. Opnieuw door het ondergronds 
brengen van de infrastructuur voor auto’s, ontstaat meer ruimte voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk 
woon- en werkweefsel. Deze nieuwe functies benutten bovendien de ruimte bovenop de infrastructuur van R40.

Hierdoor gaat deze tunnelvariant het meest intelligent om met de beschikbare ruimte.

Naast het ontwikkelen van nieuwe functies moet een toekomstige transformatie van de site de Dampoort ook 
een substantiële verbetering in de leefomgeving van het bestaande woonweefsel genereren. Door het weghalen 
van de R40 langsheen de 19e eeuwse gordel en deze te koppelen aan de spoorinfrastructuur brengt ook in 
dit opzicht de tunnelvariant de grootste opwaardering van het bestaande woonweefsel te weeg. Aanvullend 
aan het downgraden van de wegeninfrastructuur, beïnvloedt ook de groene dooradering binnen het nieuwe 
stadsweefsel op de site oude pakjesstation het bestaand woonweefsel op een positieve manier.

Met deze onderzoekresultaten en de voorkeur vanuit het stadsbestuur, wordt in de volgende maanden verder 
overleg gepleegd met de verschillende partners om na te gaan over welke keuzes er reeds consensus bestaat, 
en welke keuzes nog verder onderzocht en uitgeklaard moeten worden in een vervolgtraject.
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