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Verslag 

1. Toelichting stand van zaken planningsproces 

V: Welke invloed heeft de timing voor de herontwikkeling stationsomgeving Gent-Sint-Pieters op 

deze plannen? 

A: NMBS geeft inderdaad aan dat ze geen budgetten heeft om tegelijkertijd 2 stations te 

ontwikkelen. Anderzijds zal de realisatie van een nieuw stationsgebouw pas plaatsvinden in een 

latere fase van deze ontwikkeling, dus dit hoeft in principe geen probleem te zijn voor de timing. 

V: Wordt er in gelijkvloers scenario rekening gehouden met het feit dat chauffeurs sneller een andere 

weg zullen nemen (verzadiging kruispunt)? 

A: Ja, dit is mee in rekening gebracht. De verkeersmodellering wijst inderdaad uit dat er in het 

gelijkvloers scenario sluipverkeer ontstaat in woonstraten in de ruime omgeving van de Dampoort. 

V: Verkeer omleiden via de R4 zal niet evident zijn. 

A: Circulatiemaatregelen in de wijk Dampoort -  Sint-Amandsberg moeten dit in goede banen leiden, 

en kunnen ertoe leiden dat mensen sneller geneigd zullen zijn om de R4 te nemen in plaats van de 

R40 voor verplaatsingen op grootstedelijk niveau (bv van Sint-Amandsberg naar Zwijnaarde). 

2. Vervolgtraject en inspraakmogelijkheden 

Er wordt een volgende bijeenkomst met de denktank Dampoort voorzien in de fase ‘aanpassing 

voorontwerp RUP naar ontwerp RUP Dampoort’. Dit zal in de loop van 2019 zijn. 

3. Toelichting actualisatie stedenbouwkundig plan 



Algemene feedback: mooi plan, hele vooruitgang ten aanzien van de voorgaande plannen, veel 

positieve geluiden. 

V: Welke parkeernorm zal voor de kantoorgebouwen van toepassing zijn? Te vermijden dat de 

pendelparking voor het station gebruikt wordt door werknemers van de kantoren. 

A: De parkeernorm is hier nog niet bepaald, en zal niet vastgelegd worden in het RUP, maar gezien de 

locatie (knooppunt van tram, bus, trein, fietsroutes…) lijkt het wenselijk een lage parkeernorm te 

hanteren (binnen de marges van het parkeerplan). 

V: Welke capaciteit zal de pendelparking voor het station hebben? Er kan best ingespeeld worden op 

een groeiende parkeervraag, bv. door de uitbouw van de lijn naar Brussel. 

A: De omvang van de pendelparking hoeft in deze fase (RUP) nog niet vast te liggen, en zal later 

bepaald worden. NMBS wenst een hogere capaciteit dan vandaag, maar gezien de capaciteit van 

huidige parking ruim voldoende is (van de ca. 350 PP worden er 200 bezet, ondanks de lage 

tarieven), is de Stad hiervoor geen vragende partij.  

V: Waar komt de parking voor de toeristenbussen? 

A: Er zal een afzet- en ophaalplek voorzien worden in het projectgebied. Een parking voor de 

toeristenbussen zal op een andere locatie worden voorzien (nog niet vastgelegd). 

V: Wordt er tevens een heraanleg voorzien van het Antwerpenplein?  

A: Antwerpenplein valt buiten de perimeter van het RUP, , en bleef tot nu toe nog onderbelicht. Het 

verplaatsen van de busperrons naar de voorkant biedt inderdaad sterke potenties voor een 

kwalitatieve heraanleg. Er zal een ontwerpoefening opgestart worden, in samenhang met het 

stadsvernieuwingsproject voor de wijk Dampoort – Sint-Amandsberg. 

V: Wordt het uitzicht van op de perrons over de binnenstad niet verhinderd door de fietsenstalling 

op niveau +1? 

A: Bedoeling is om vanop het perron over de fietsenstalling te kunnen kijken. 

4. Open gesprek rondom de plannen 

V: Kan er een voetgangerstunnel voorzien worden onder de tramsporen tussen het station en de 

Zwaaikom? 

A: Dit is ruimtelijk niet mogelijk, het hoogteverschil is te klein zodat de tramsporen een te 

grotehelling zouden krijgen. 

V: De zichtlijn van aan de Zwaaikom naar de Oude Dokken wordt vermoedelijk gebroken door brug? 

A: Dit werd nog niet in detail bekeken en zou nog eens gesimuleerd moeten worden. We focussen 

vooral op de zichtlijn vanop het water Oude Dokken richting de toren aan het stationsplein. 

V: De fietsonderdoorgang via de Zwaaikom richting Schoolkaai blijft een moeilijke verbinding met het 

centrum, oa door hellingsgraad en staat brugje Schoolkaai-Hagelandkaai. 

A: Deze verbinding zal vermoedelijk voornamelijk door voetgangers gebruikt worden. Voor fietsers 

zijn er snellere en betere verbindingen richting centrum (oa Dampoortstraat). 



V: Kan het kruispunt tussen Dampoort en Koopvaardijlaan conflictvrij gemaakt worden voor fietsers? 

A: Dit is bekeken, maar een ongelijkvloerse kruising is ruimtelijk niet haalbaar. De oversteek van de 

Koopvaardijlaan zal via een afzonderlijke lichtenregeling conflictvrij geregeld moeten worden.  

V: Wordt er rekening gehouden met vermoedelijk een toenemend aantal fietsers, wat betreft 

breedte van fietsdoorgang? 

A: De noord-zuid fietsostrade is momenteel ingetekend op 4m breedte. De nieuwe tunnel onder de 

sporen t.h.v. koopcentrum heeft een breedte van 8m. 

V: Hoe realistisch is het om het noordelijke tunneltje van Infrabel te gebruiken voor de fietsostrade? 

A: Deze piste werd besproken met Infrabel; hun eerste reactie was niet negatief. De vraag zal ook 

officieel gesteld worden. 

V: Ter hoogte van de tunnelmond (zuidelijke zone) worden gebouwen ingetekend. Kan deze zone 

niet beter voorbehouden worden voor groen? 

A: Met het oog op het inperken van geluid- en luchthinder ten aanzien van de bewoners Kasteellaan 

en Heernislaan lijkt een gebouw als ‘buffer’ voor de tunnelmond en het spoor beter. Dit zal nog 

verder onderzocht moeten worden in kader van de project-MER voor de tunnel. 

V: Het spoorviaduct  heeft een grote esthetische factor en historische waarde. Zal je het volume van 

de brug kunnen blijven zien als de fietsverbinding hierlangs gerealiseerd wordt? 

A: Dit kan architecturaal opgelost worden door een lichte constructie te voorzien, los van de brug. 

(Zie bijvoorbeeld spoorbruggen langs de Burggravenlaan). 

V: Het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor heeft een grote esthetische impact, zichtlijnen 

worden gehinderd …  

A: De suggestie voor het plaatsen van geluidsschermen komt van de MER deskundige geluid, maar 

moet inderdaad afgewogen worden ten aanzien de landschappelijke impact. De projectleiders 

prefereren dan ook andere oplossingen dan geluidsschermen (bv. aanbrengen van trillingsdempende 

elementen tussen de spoorrails en betonnen dwarsliggers).  

V: Het lijkt niet logisch dat de Gandastraat (ingericht als fietsstraat) gekozen wordt als aantakking op 

de tunnel, gezien dit in de toekomst zal betekenen dat fietsers de tram zullen moeten kruisen. Dit 

kan vermeden worden door de fietsverbinding te verleggen naar de Slachthuisstraat. Lijkt ook een 

logischere weg richting centrum gezien rechte lijn. 

A: Deze suggestie zal verder onderzocht worden, in relatie tot het ruimere fietsnetwerk.  

V: De hoeken van fietsinfrastructuur worden nu op 90° ingetekend. 

A: Deze zullen in de verfijnde ontwerpplannen afgerond worden met het oog op comfortabele 

bochtstralen. 

V: Wordt de mogelijkheid voorzien om het 3e spoor van Dampoortstation te gebruiken? 

A: Infrabel ziet het creëren van een 2e perron (ifv gebruik 3e spoor) als apart project, uiteraard in 

afstemming met dit project. Het 3e spoor thv Dampoort ligt er al, maar moet zuidelijker (thv 

Heernislaan, sas, richting Gentbrugge) nog gerealiseerd worden. Voor wat betreft Dampoort blijven 

de huidige toegangen van de perrons behouden, maar de perrons zullen wel wat zuidelijker komen 

te liggen. 



V: Vanwaar zijn de leerlingen die gebruik zullen maken van de nieuwe school in de Oude Dokken 

voornamelijk afkomstig? 

A: In eerste instantie zullen zij voornamelijk vanuit Sint-Amandsberg komen, gezien het een verhuis 

betreft van een bestaande school daar. Na verloop van tijd zullen de kinderen vermoedelijk uit de 

buurt komen (nieuwe ontwikkelingen). 

V: Zal het station van de Muide heropenen? 

A: Dit is nog steeds de ambitie van het stadsbestuur, en is oa opgenomen in de structuurschets 

Ruimte voor Gent. 

V: Kruispunt ter hoogte van de Dampoortstraat lijkt niet logisch. 

A: Dit kruispunt dient nog verder uitgeklaard en verfijnd te worden. 

V: In- en uitgang van de autotunnel lijkt een doodse zone te zullen worden. 

A: Dat klopt, maar dit is een moeilijke locatie om functies te voorzien. Dit zal een zone zijn in functie 

van achterkant gebouwen. 

V: Waarom wordt de zuidelijke zone aantakking naar de R40 voorzien als een lichtengeregeld 

kruispunt en niet als een rotonde? 

A: Met een lichtengeregeld kruispunt kan je de verkeersstromen beter sturen (richting tunnel), en de 

ruimte-inname is beperkter. 

V: Is er een timing gekend voor de vertramming van lijn 4 en 7? 

A: Voor de vertramming van lijn 4 (Blaisantvest tot Dampoortstation) is intussen budget voor het 

studiewerk goedgekeurd door het gewest. Voor lijn 7 is er nog geen gekende timing.  

 

  


