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Openbare ruimte, verplaatsingen 
en mobiliteit
 
Nagenoeg alle verplaatsingen gebeuren in de openbare ruimte. Op de 
weg is gemotoriseerd verkeer in de eerste plaats aan de orde, terwijl 
andere manieren om zich te verplaatsen almaar meer in trek zijn bij een 
deel van het publiek. Zo eisen fietsers hoe langer hoe meer hun plek 
op. Maar ook voetgangers hebben ruimte nodig om te lopen of te 
flaneren.
In een stationsomgeving komen ze allemaal bij mekaar, de automobilis-
ten, de fietsers, de reizigers, de bewoners en de passanten. Op een 
gegeven moment zijn ze allemaal voetganger. Wat voor hen telt is de 
mobiliteit. Maar wat houdt die term precies in? En hoe gaan ze om met 
alle vormen van transport en verkeer?

J. PHILIPPE COLS

HOOFDREDACTEUR / RÉDACTEUR EN CHEF RESCAPE

Espace public, déplacements  
et mobilité
Quasiment tout déplacement a lieu dans l’espace public. Sur la route 
c’est l’automobile qui a encore le devant., mais il y a d’autres manières 
de se déplacer. Elles sont de plus en plus appréciées par un public de 
plus en plus nombreux. Le cycliste par exemple défend farouchement 
sa place, tandis que le piéton lui aussi veut son espace pour flâner ou 
se rendre à pied à sa destination.
C’est aux alentours de la gare qu’il se retrouvent tous, les automobi-
listes, les cyclistes, les voyageurs, les habitants et les passants. Tous 
sont piétons à un moment donné. Ce qui compte pour eux c’est la 
mobilité. Mais que veut dire ce terme au juste? Et comment voient-ils 
s’entrelacer traffic, transport et la circulation douce?

FR
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Energieneutrale parkeerga-
rage in Leuven

Op campus Arenberg in Leuven is een 
energieneutrale parkeergarage in aan-
bouw. In het ontwerp is niet alleen 
rekening gehouden met de capaciteit, het 
milieuaspect en de veiligheid, maar  
is ook veel aandacht besteed aan een 
hoogstaande architectuur en een goede 
ruimtelijke inplanting. De nieuwe garage 
biedt straks ruimte aan 740 plaatsen over 
acht lagen (inclusief begane grond), 
waarvan opdrachtgever IMEC tweederde 
zal innemen en de KU Leuven eenderde, 
en een fietsenstalling voor 210 fietsen voor 

Brussel scoort slecht in 
Greenpeace-onderzoek

Brussel scoort in vergelijking met andere 
Europese grootsteden slecht op het 
ontraden van autogebruik, openbaar 
vervoer en fietsveiligheid, zo blijkt uit een 
nieuwe studie in opdracht van Green-
peace. In Brussel gaan liefst vier op de 
tien verplaatsingen nog altijd per ‘per-
soonlijk gemotoriseerd voertuig’. In 
Europa scoort enkel Rome slechter. Dat 
blijkt uit een studie in dertien Europese 
grootsteden, die werd uitgevoerd door 
het Duitse Wuppertal Instituut in opdracht 
van milieubeweging Greenpeace, schrijft 
de Belgische krant. “Te veel Brusselaars 
gebruiken nog voor korte afstanden de 
wagen”, zo verklaart mobiliteitsexpert van 
Greenpeace Joeri Thijs de slechte score. 
Mobiliteitsminister Pascal Smet leest in het 
alarmerende rapport een aanmoediging. 
"De omslag naar duurzame mobiliteit 
moet sneller."

Wat in 2014 startte als een pilot om de 
fietspaden van enkele gemeenten door te 
lichten, groeide in 2015 uit tot een 
structurele samenwerking met de opstart 
van de provinciale Fietsbarometer. De 
provincie Antwerpen en de Fietsersbond 
verlengen deze samenwerking met nog 
eens vier jaar. De provincie beschikt na 

Stad Mechelen start samen met De 
Vlaamse Waterweg nv met de voorberei-
dingen om de kademuren van de Dijle in 
de binnenstad te renoveren. Dat is nodig 
om stabiliteits- en vochtproblemen te 
voorkomen. De meeste schade bevindt 
zich rond de waterlijn, zoals afbrokkelende 
bakstenen als gevolg van vorst, maar ook 
barsten door de wortels van bomen boven 
of naast de muur, het verpulveren van 

Mechelen renoveert kademuren

voegen in het metselwerk en verzakkin-
gen. De Vlaamse Waterweg nv beheert de 
publieke delen van de kademuren, 
ongeveer de helft. De andere helft is 
eigendom van eigenaars van percelen die 
grenzen aan de kademuren. Om eigenaars 
zo goed mogelijk te ondersteunen in de 
renovatie van hun kademuur begint Stad 
Mechelen met een participatietraject.

Provincie Antwerpen gaat verder met Fietsersbond

NIEUWS

drie jaar en 3.500 kilometer verder over 
gedetailleerde gegevens van de staat van 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenet-
werk (BFF). De Meetfiets, uniek in Europa, 
blijft nog steeds het instrument bij uitstek 
daarvoor.

KU Leuven. Voor de KU Leuven vervangt 
de parkeergarage een openluchtparkeer-
plaats die deels wordt bestemd voor het 
nieuwbouwproject Quadrivium, een nieuw 
onderwijsgebouw. 
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De realisatie van het stedelijk ontwikke-
lingsgebied op de Oosteroever in 
Oostende is volop aan de gang. Ook de 
aanleg van het openbaar domein 
verloopt vlot. Een gedeelte van de 
Baelskaai al is afgewerkt. Bij het uitwerken 
van de plannen is niet alleen aandacht 
besteed aan een goede inpassing in de 
omgeving. Waar mogelijk worden 
waterdoorlatende funderingen toegepast. 
Voor het regenwater worden poreuze 
betonbuizen gebruikt, zodat het water in 
de bodem kan infiltreren. De essentie van 
dit project is de infrastructurele aanpas-
sing van de kuststeden binnen de 
toekomstige klimaatsverandering. Alle 
partners werken samen rond 'Landscape 
Led Design' zodat tools worden ontwik-
keld die de waterbeheersing kunnen 
garanderen op langere termijn.

Uit de Grote Fietsenquête blijkt dat twee 
op de drie inwoners van de provincie 
Antwerpen fietst. Gedurende vijf maanden 
verzamelde onderzoeksbureau iVOX, in 
opdracht van dienst Mobiliteit en dienst 
Toerisme van de provincie Antwepen, 
gegevens van fietsers in de provincie 
Antwerpen. 6.000 fietsers vulden de 
enquête in. Daarnaast beantwoordden 
1.000 inwoners van de provincie Antwer-
pen via een representatieve steekproef 
vragen over hun fiets - 
gebruik. Hieruit blijkt onder meer dat 

Waterleverancier/rioolbeheerder water-
link maakt samen met elektriciteits- en 
gasnetbeheerders Eandis en Infrax 
(binnenkort samen Fluvius) en kabelnetbe-
heerder Integan werk van het geïnte-
greerd nutsbeheer in Antwerpen. Ze 

           @ReScapeMagazine

           ReScape

Op de hoogte blijven van al het nieuws? 
Ga naar rescape.be/nieuwsbrief en meld 
u aan voor de nieuwsbrief.

Twee op drie inwoners provincie Antwerpen fietst

deel van het net decennia geleden werd 
aangelegd, is een dergelijk instrument 
bijzonder nuttig om de komende 
investeringen in het publiek domein 
efficiënt en doelmatig te plannen. Door 
een opeenvolging van werken op 
eenzelfde locatie te vermijden wordt op 
kosten bespaard, verlopen de werken 
met minder hinder voor de burger en 
verbetert de impact op de stedelijke 
mobiliteit.a

zeven op de tien inwoners van de 
provincie Antwerpen de fiets gebruiken, 
waarvan 28 procent op dagelijkse basis. 
“De fietsostrades en elektrische fietsen 
maken grotere fietsafstanden mogelijk. 
Daarom blijven wij verder inzetten op een 
comfortabel fietsnetwerk door zelf 
fietsostrades aan te leggen en de ge-
meenten financieel te ondersteunen bij de 
aanleg van fietspaden met  Fietsfondssub-
sidie”, zegt Luk Lemmens, gedeputeerde 
voor Mobiliteit.

Openbaar domein Ooster-
oever krijgt vorm

NIEUWS

Digitale kaart voor aanpakken van nutswerken

zullen de toestand van alle ondergrondse 
leidingen bundelen op één digitale kaart. 
Op die manier krijgt het stadsbestuur een 
belangrijk nieuw strategisch instrument om 
toekomstige werken efficiënter aan te 
pakken. Voor Antwerpen, waar een groot 
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 Mobiliteitsexpert Kris Peeters:

' Multimodale mobiliteit maakt meer mensen gelukkig'

Kris Peeters: "Als lid van een maatschappij die zichzelf afhankelijk 

heeft gemaakt van de auto gebruik ik hem regelmatig."

INTERVIEW
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kiezen we er spontaan voor. We gaan wandelen, 
fietsen, skiën, zeilen en voelen ons uitermate 
mobiel, ook al leggen we eerder kleine afstanden 
af. Als we achteraf aan de thuisblijvers vertellen 
over hoe geweldig de vakantie is geweest, zullen 
we het wel over deze verplaatsingen hebben en 
niet over de stresserende duizend kilometers 
lange autorit ernaartoe. Bepalend voor de kwaliteit 
van je verplaatsing is de beleving, iets wat we met 
onze obsessie voor het oplossen van files en het 
ingebeelde winnen van tijd nogal eens vergeten."

Verkeer
"De huidige drukte op de wegen is het resultaat 
van onze massale keuze voor individueel gemoto-
riseerd verkeer. Het systeem bestaat enerzijds uit 
de uitgebreide infrastructuur van snelwegen, 
ringwegen, hoofdwegen tot en met de lokale 
wegen met uitsluitend een ontsluitingsfunctie, 
lokale wegen en straten toe. En anderzijds uit het 
rollend materieel zoals auto’s en vrachtwagens. 
Dat systeem stuit meer en meer op z’n grenzen. 
Het werkt nog relatief goed buiten de spitsuren, 
voor zover zich geen onvoorziene incidenten voor-
doen zoals ongelukken en even abstractie 
gemaakt van alle negatieve neveneffecten die  
nu dagelijks in het nieuws komen: klimaat-, 
milieu- en gezondheidseffecten.
Het probleem is dat onze blik op mobiliteit 
gaandeweg vernauwd is tot deze ene vorm van 
mobiliteit. Gaandeweg zijn we onze mobiliteit 
gaan identificeren met dit systeem, waardoor  
we alle andere modi zijn gaan verwaarlozen."

De file is een symptoom van een vervoersysteem dat op z’n limieten botst. Dat 

komt door het onverwacht grote succes van het autosysteem, zou je kunnen 

zeggen, al wil ‘veel autoverkeer’ niet noodzakelijk zeggen dat mensen ook ‘veel 

mobiliteit’ genieten. Al te vaak worden beide begrippen door elkaar gebruikt, 

stelt Kris Peeters, mobiliteitsexpert. Hij licht hij zijn visie toe aan ReScape.

"Antropologen zijn er nog niet uit waarom wij zo 
graag onderweg zijn. Zit het in onze genen of is 
het nog een overblijfsel van onze voorgeschiede-
nis als nomaden? Dat wij graag onderweg zijn, 
weten we wel zeker. Of mensen nu in Afrika, Azië, 
Amerika of Europa leven, blijkbaar hebben ze 
allemaal een ingebouwde behoefte aan verplaat-
singen. Gemiddeld genomen willen ze zich drie 
keer per dag verplaatsen, voor een duurtijd van 
60 tot 90 minuten. Daarbij maakt het niet uit wat 
het doel is van de verplaatsing. Wie de hele dag 
thuis werkt zal ‘s avonds eens de benen willen 
strekken en een wandeling maken. Wie de hele 
dag al onderweg was voor het werk, zal ‘s avonds 
vooral thuis willen blijven.
Dit mechanisme staat in de verkeerskunde bekend 
als de BREVER-wet: de wet van Behoud van 
REistijd en VERplaatsing. Hij maakt dat het geen 
sinecure is om de files op te lossen. Stel dat we 
daarin zouden slagen, dan zouden we helemaal 
geen tijd winnen. We zouden die immers vrolijk 
opsouperen tot we aan het vermelde tijdsbudget 
zitten. Hoogstens zouden we afstand winnen: 
binnen hetzelfde tijdsbudget zouden we ons 
verder kunnen verplaatsen. Maar of we daardoor 
ook mobieler zouden zijn? Het antwoord is 
ontkennend. Mobiel is hij of zij die binnen zijn 
tijdsbudget veel verschillende activiteiten kan 
doen. Dat is de gelukkig mobiele mens.

Gelukkige mobiliteit
Wie z’n volledige tijdsbudget noodgedwongen 
besteedt aan de woon-w erkverplaatsing, heeft 
misschien veel kilometers afgelegd, maar is niet 
echt mobiel. Hij of zij geraakt op termijn gefrus-
treerd en zal uitkijken naar alternatieven: ander 
werk, een woonplaats dichterbij of een snellere 
vervoermodus.
Onze vakantieverplaatsingen vertellen ons het 
meest over wat gelukkige mobiliteit echt is. Dan 

TEKST: J. PHILIPPE COLS
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' Multimodale mobiliteit maakt meer mensen gelukkig'

' Bepalend voor de kwaliteit van  

je verplaatsing is de beleving'

INTERVIEW
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Mobilité et traffic, les files ne sont pas pas  
le problème, bien le résultat d’un choix  
systématique pour la voiture

Les files sur nos routes sont un symptome! C’est le système de transport, qui 
est allé au delà de ses limites, qui est en cause.. La voiture elle-même n’y est 
pour rien. Ce qu’il faut comprendre, nous expliqua Kris Peeters, consultant en 
mobilité, au début de notre rencontre, c’est qu’une multitude de véhicules 
motorisées en déplacement ne veut pas encore dire gain de mobilité pour 
tous.

Une mobilité pour tous
Pourquoi nous nous plaisons tellement à nous déplacer reste une question 
ouverte. Est-ce dans nos gènes ou est-ce une habitude encourue au cours de 
l’histoire? L’antropologie n’apporte pas vraiment la réponse, mais le fait est 
que nous sommes prêts à nous mettre en route jusqu’à trois fois par jour et 
cela pour une durée de soixante à nonante minutes au total. De plus le but du 
transport est moins important. Ceci nous mène à constater que la distance 
parcourue aujourd’hui par nous tous, avec notre mode de transport préféré en 
occurence la voiture, ne fera qu’augmenter. Admettons que nous arrivions à 
supprimer les files, nous ne profiterions pas nécessairement du gain de temps. 
Tout au plus nous aurions augmenté le nombre de km parcourus. Cela découle 
directement de notre envie ou de notre besoin à nous mettre en marche. Nous 
récupérerions donc volontiers le gain de temps passé au volant dans les files 
au profit d’un trajet supplémentaire dans le cadre d’un nouveau travail plus 
éloigné de notre domicile ou d’un trajet pendant notre temps libre.
Mais sommes-nous pour cela plus mobile? La réponse est sans doute négative. 
Réellement mobile est la personne qui est capable de faire plusieurs activités 
dans le temps qu’elle a à sa disposition. Probablement que c’est pendant nos 
vacances que nous sommes réellement mobile, dans le vrais sens du mot.  
Mis à part l’éventuelle longue distance en voiture, nous circulerons volontiers 
en vélo, à ski ou en bâteau. Pendant ces cours trajets nous aurons profité du 
paysage, de l’habitat autour de nous, en bref de l’environnement tout court. 
C’est le vécu qui nous reste en mémoire et non la distance en soi. Dans notre 
obsession à vouloir résoudre les files sur les routes et gagner du temps nous 
l’oublions trop souvent.

Le traffic
Le traffic dense est le résultat d’un choix pour le mode de transport individuel. 
Le système fonctionne encore relativement bien en dehors des heures de 
pointe, pour autant qu’il n’y ait pas d’accidents. Le réel problème est que de 
nos jours nous confondons traffic et mobilité. C’est si vrai que nous ne 
considérons plus la marche à pied comme un déplacement.

La mobilité dans le futur
L’essentiel de mon message est que la mobilité est un bien qui nous rend 
heureux. Mais notre façon très restreinte de l’associer au traffic ne fait que 
nous frustrer. Par contre je ne suis pas pessimiste. Je vois que le système 
multimodale rentre de plus en plus dans les mœurs. C’est une bonne chose car 
aujourd’hui la mobilité de plusieurs groupes est fortement réduite. Je pense 
ici surtout aux enfants qui pour des raisons de sécurité ne peuvent pas se 
déplacer librement en vélo.

FR
Geen autohater
"Of ik een autohater ben? In geen geval. Als 
geen ander ben ik gefascineerd door het culturele 
fenomeen ‘auto’ en lid zijnde van een maatschap-
pij die zichzelf afhankelijk heeft gemaakt van de 
auto gebruik ik hem ook regelmatig. Alleen besef 
ik maar al te goed dat de jaren zestig en zeventig, 
toen nog een beperkt aantal wagens en vrachtwa-
gens rondreed en de slogan ‘mijn auto, mijn vrij - 
heid’ nog iets betekende, voorgoed voorbij zijn."

De mobiliteit van de toekomst
"De essentie van mijn boodschap is dat mobiliteit 
een goed is dat ons gelukkig maakt. Alleen door 
de domme manier waarop we onze mobiliteit 
vandaag organiseren, wordt het een probleem  
en worden we er vaak eerder ongelukkig van.  
Kijk maar naar de stadsmonitor, waaruit recent 
weer bleek dat we het verkeer als ons grootste 
probleem ervaren. Het is een bron van angst en 
hinder geworden.
Maar ik ben positief. Naarmate het probleem 
urgenter wordt, is de bereidheid tot verandering 
ook groter. Dat proces gaat steeds sneller. De 
laatste jaren zagen we een ware explosie van 
nieuwe mogelijkheden en is de evolutie naar een 
multimodale(re) mobiliteit heel duidelijk ingezet. 
Die zal niet alleen ons, maar ook meer mensen 
gelukkig maken. Want een van de hoofdproble-
men van ons huidige mobiliteitssysteem wordt 
nog te weinig benoemd: het beperkt de mobili-
teit van veel mensen. Denk aan kinderen die niet 
meer alleen naar school of naar hun vriendjes 
mogen, omdat het autoverkeer te gevaarlijk is.  
Of denk aan de ouderen die niet meer over een 
auto beschikken en niet meer op eigen kracht in 
de winkel geraken, want de buurtwinkel is 
gesloten en de supermarkt ligt op een autolocatie 
waar je met de fiets of te voet niet meer geraakt.
De multimodale mobiliteit van de toekomst zal 
dan ook inclusiever zijn en dus rechtvaardiger."

INTERVIEW
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Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) van de 
dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen 
maakt op vraag van een werkgever een mobiscan. 
Deze studie brengt (op anonieme wijze) de 
woonplaats van alle werknemers ten opzichte van 
de werkplek in kaart en berekent voor iedere 
werknemer welke duurzame vervoermiddelen een 
alternatief kunnen bieden voor het autogebruik. 
Het is een heel belangrijke oefening met vaak 
veelzeggende resultaten en inzichten. Uit onder - 
zoek van hr-dienstengroep Acerta uit 2016 bij een 
groep van 40.000 werknemers blijkt dat de helft 
van de betrokkenen op 10 kilometer of minder 

Antwerpen ondersteunt
duurzaam woon-werkverkeer
Voor elk bedrijf of instelling is mobiliteit van levensbelang. Reden genoeg om na te denken over de 

bereikbaarheid van één of meerdere van hun sites. Niet alleen voor bezoekers, toeleveringen of eigen 

transport, maar ook voor de eigen medewerkers. Daarbij valt op dat meer en meer werknemers bewust 

kiezen hoe zich naar het werk te verplaatsen. Ze zien de fiets daarin als een volwaardig vervoermiddel 

naast alle andere. De aanpak van de provincie Antwerpen speelt hierin vast een belangrijke rol.

TEKST: J. PHILIPPE COLS van zijn werkplaats woont. Het geeft een indicatie 
van het potentieel dat zich dagelijks van en naar 
het werk met de fiets zou kunnen verplaatsen.

Vlaamse Pendelponds
De verzamelde en verwerkte gegevens vormen  
de basis voor een advies op maat rond duurzaam 
woon-werkverkeer. De werkgever krijgt zo een 
goed beeld van de maatregelen die hij zelf kan 
nemen om het individuele autogebruik bij de 
eigen werknemers te verminderen. Naast de (elek-
trische) fiets is er ook aandacht voor bijvoorbeeld 
carpooling en busvervoer.

ANTWERPEN

De vestiging van chemieconcern BASF in de Antwerpse haven. 
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Het bedrijf, dat maximaal inzet op de 
duur zame ontwikkeling, zag in het 
woon-werkverkeer de mogelijkheid om 
zijn ecologische voetafdruk in te perken. 
Dit past in een breder kader waarbij de 
onderneming de focus legt op vijf thema’s: 
energie, veiligheid, materiaalkeuze, trans  
port en inzet voor mensen, niet in het 
minst haar eigen personeel.
Door zijn ligging op de N108 tussen Duffel 
en Lier, aan de rand van de grote woon-
concentraties, is ze zich als werkgever 
bewust dat de afstand tussen woning en 
tewerkstelling relatief groot is.

Mobiscan
De mobiscan die het Provinciaal Mobili-
teitspunt Antwerpen in 2011 voor 
Reynaers maakte, keek naar de afstand 
tussen de woonplaats van de werknemers 
en de site in Duffel. Daarbij viel de brede 
verspreiding over de regio meteen op. 
Toch woont een aanzienlijk deel van het 
personeel binnen een straal van 5 kilo meter 
of in de cirkel tussen de 5 en 15 kilometer 
van de vestiging. Reden genoeg voor de 
directie om te toetsen of deze groep 
bereid was de dagelijkse verplaatsing met 
de fiets af te leggen. De achterliggende 
gedachte daarbij was en is dat elke auto 
minder op de weg overeenkomt met een 

Reynaers Aluminium: 

fietsgebruik verdrievoudigd

In ruim vijftig jaar groeide de KMO uit Duffel uit tot 

een heuse wereldspeler in de ontwikkeling van 

aluminium systemen voor ramen, deuren, gevels 

en dergelijke. Van de huidige 2000 werknemers 

van Reynaers Aluminium hebben er een kleine  

500 hun werkplek in de hoofdzetel.

Het creëren van een overstap naar duurzame 
vervoerwijzen voor de dagelijkse woon-werkver-
plaatsingen is een noodzaak willen we het 
autoverkeer binnen de perken houden. Uit 
het zelfde onderzoek van Acerta bleek dat  
70 procent van de werknemers in 2016 met de 
wagen naar het werk kwam. Om die trend te 
doorbreken kan elk bedrijf, elke instelling een 

Op het bedrijf kan de fietser rekenen op 

vernieuwde fietsstallingen en douches.

verlaging in milieu-impact. Bovendien 
daalt daardoor de verkeersdrukte, niet in 
het minst in en om de vestiging zelf. Dit 
laatste is niet zonder belang voor de 
omwonenden. Ook dat is een aspect waar 
het bedrijf gevoelig voor is.

Krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid
De bevraging onder het personeel viel 
positief uit. Meteen was duidelijk dat er 
een potentieel aanwezig was. Het mobili - 
teitsbeleid dat door het Pendelfonds 
financieel wordt ondersteund zorgde 
ervoor dat het fietsgebruik van en naar 
het werk op zes jaar tijd verdrievoudigde 
(van 39 tot 128). Een andere groep zag 
meer heil in het carpoolen. Waar zes jaar 
geleden niemand met een collega mee - 
reed, gaat het nu om 85 personeelsleden 
die de dagelijkse rit samen afleggen. In 
een heel overzichtelijke brochure onder 
de naam WOOW zet Reynaers alle 
voordelen voor fietsen en carpoolen van 
en naar het werk op een rijtje.
Naar de fietser toe: Onder het moto ‘wij 
zorgen er mee voor dat het loont’ ziet 
elke werknemer meteen dat hij of zij een 
fiets van de werkgever ter beschikking kan 
krijgen, mits hij of zij minstens voor 50 
procent van de tijd met de fiets naar het 
werk komt. Afhankelijk van de enkele 

beroep doen op het Vlaamse Pendelfonds.  
Met subsidies ondersteunt het de concrete 
projecten voor duurzaam woon-werkverkeer 
binnen het bedrijf of de instelling. Twee cases uit 
de provincie Antwerpen maken duidelijk dat de 
sturing van woon-werkverplaatsingen voor elk 
bedrijf anders loopt en erg afhankelijk is van de 
plaatselijke situatie.

ANTWERPEN

afstand die de fietser moet afleggen gaat 
dat om een kwaliteitsvolle dames- of 
herenfiets, een elektrische tegenhanger 
(bij meer dan 15 kilometer) of een vouw - 
fiets (bij combinatie met het openbaar 
vervoer). Deze fiets kunnen ze natuurlijk 
ook gebruiken buiten de werkuren.
De kosten voor de leasing, de herstellin-
gen en de verzekering worden gedragen 
door de werkgever. Fiscaal ligt het 
voordeel bij de werknemer. Op het bedrijf 
kan de fietser rekenen op vernieuwde 
fietsstallingen en douches, en ook het 
onderhoud en herstellingen kan ter 
plaatse gebeuren. Dit met medewerking 
van een sociaal tewerkstellingsproject. 
Ook wie met een eigen fiets rijdt kan 
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gebruikmaken van al deze faciliteiten.  
Een belangrijk punt is de veiligheid. In al 
die jaren werd maar één fietsongeval gere-
gistreerd. Dat gebeurde in een park en 
niet naar aanleiding van een aanrijding op 
de openbare weg.
Naar de carpooler toe: Buiten het fiscale 
voordeel krijgt de betrokken bestuurder 
een gereserveerde parkeerplaats dicht bij 
de ingang ter beschikking en ontvangt hij 
of zij een carwashbon om de twintig ritten.
Sinds de start van de WOOW-campagne 
in 2012 naar duurzaam woon-werkverkeer 
toe is een kleine helft van het personeel 
mee in het project gestapt.

Info
www.reynaers.be

Door zijn ligging in het Noorden van het 

Antwerps havengebied, tegen de Neder-

landse grens aan, is het bedrijf verplicht 

om zelf initiatieven te nemen naar 

bereikbaarheid toe. Te meer daar er voor 

het personeel geen ontsluiting bestaat via 

het openbaar vervoer.

Veiligheid van de werknemers draagt de 

onderneming hoog in het vaandel. Om 

die reden zette ze nu enkele decennia in 

op het eigen collectief busvervoer. Zeven 

dagen op zeven rijden er 22 bussen af en 

aan vanuit de Kempen, het Waasland naar 

de site. Bovendien worden er op drie vaste 

tijdstippen in de loop van de dag nog eens 

11 shiftbussen ingezet.

Integraal mobiliteitsplan
In het kader van het integraal mobiliteits-

plan onderzocht de mobiliteitscommissie 

binnen BASF het huidige woon-werkver-

keer. Daaruit bleek dat busvervoer de 

veiligste manier is om van A naar BASF te 

komen. Een bijkomend pluspunt is dat de 

bus als dusdanig veel duurzamer is dan de 

wagen. Niet onbelangrijk voor een bedrijf 

dat ook op duurzaamheid inzet. Maar, 

zoals bij elke vergelijking, waren er ook 

minder gunstige factoren. Omwille van de 

rit van dorp tot dorp duurde de rit vaak 

lang. Er werd dan ook onderzocht of een 

traject niet mogelijk is via hoofdassen, 

waarbij ook gebruik zou gemaakt worden 

van de busstroken. Deze oefening leidde 

tot de ontwikkeling van een hertekend 

busnetwerk. Waar vroeger nabijheid als 

belangrijkste criterium gold, komt daar nu 

ook snelheid en juiste timing bij.

Keuze voor de fiets
Flexibel werken wordt almaar belangrijker. 

Om die reden is de bus op dit moment 

voor een deel van het personeel niet meer 

het meest ideale vervoermiddel. Wie met 

glijdende werktijden werkt bijvoorbeeld 

heeft baat bij individueel vervoer. De auto 

Steeds meer werknemers fietsen naar BASF

Efficiënt woon-werkverkeer is van fundamenteel belang voor de vestiging van het 

chemieconcern BASF in de Antwerpse haven. Tot voor kort zette het bedrijf vooral in 

op het collectief busvervoer. Maar sinds de opmaak van het integraal mobiliteitsplan 

valt vooral de fiets op als volwaardig vervoermiddel naast de andere.

staat omwille van de verkeerscongestie 

niet meer garant voor de vlotte bereik-

baarheid, de fiets wel. Zeker nu de 

infrastructuur voor de tweewieler almaar 

verbetert. Het fietsbeleid dat BASF in 

samenwerking met de dienst Mobiliteit 

van de provincie Antwerpen uitwerkte, 

maakte dat eenderde van de werknemers 

is ingestapt in het BASF-fietsleaseplan.  

En dat aantal is stijgend.

Financiering
Reden waarom mensen voor de fiets 

kiezen is deels te zoeken in de tijdswinst, 

maar ook in het financieel aspect. Elke 

werknemer die geregeld (een deel van) 

zijn woon-werktraject met de fiets aflegt, 

kan een beroep doen op het fietslease-

plan dat BASF in het kader van zijn 

integraal mobiliteitsplan uitwerkte. Daarbij 

staat de keuze van het type fiets vrij.  

Zo zijn eenderde van de fietsen speed 

pedelecs. Belangrijk is dat het gaat om 

Het fietsgebruik van en naar het werk steeg in zes jaar van 39 tot  

128 personeelsleden.
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een pakket met verzekering en bijstand. 

De leasing wordt rechtstreeks ingehouden 

op het brutoloon, waardoor de financie-

ring interessant is voor de werknemer.

Investeringen
Op de site zelf investeert BASF, met de 

steun van het Pendelfonds en de provin-

cie Antwerpen. Zo bijvoorbeeld in nieuwe 

fietsstallingen. Bleef het probleem voor de 

fietser dat de toegang tot de bedrijfster-

reinen tot op dit moment alleen via de 

Scheldelaan (poort 1 of poort 6) kan.  

Maar heel binnenkort gaat in het Noorden 

(poort 13) een toegang speciaal voor de 

tweewieler open. Voor de trapper maakt 

dat omwille van de uitgestrektheid van de 

site (2 bij 3 km) al gauw een verschil van 

zes tot zeven kilometer.

Een andere manier voor BASF om het 

fietsverkeer van en naar het werk mogelijk 

te maken is de inzet van fietsbussen, 

georganiseerd door het Havenbedrijf 

Antwerpen. De Liefkenshoektunnel, de 

havenverbinding onder de Schelde, heeft 

geen aparte koker voor fietsers. Voor dat 

laatste deel van het traject stappen de 

fietsers op de gelede bus, waar ze hun 

tweewieler voorin kunnen opladen.

Carpooling
Niet iedereen kan of wil trappen, maar is 

toch aangewezen op individueel vervoer. 

Voor hen moedigt de directie van het 

chemiebedrijf carpooling aan, en wel met 

heel specifieke maatregelen. Zo mag de 

auto van de carpooler, in tegenstelling tot 

de individuele chauffeur, de site oprijden 

tot vlakbij de werkplaats. BASF ontwikkelde 

ook een carpoolingapp om het samenrij-

den nog meer te stimuleren.

Le traffic journalier, un défi pour chaque entreprise

L’accessibilité des différents sites est essentiel pour toute entreprise ou organisation. Certes en vue du transport des marchandises, mais 
également pour le déplacement de leur personnel. Damblé il est frappant de voir que de plus en plus de collaborateurs sont ouverts à toute 
proposition quant à leur déplacement journalier. Dans ce contexte le vélo est de plus en plus considéré comme un mode de transport à part 
entière. Le service mobilité de la province d’Anvers y est pour quelque chose.

Le Mobiscan
A la demande d’un employeur le service mobilité de la province fait un mobiscan pour un site bien défini. Cette étude établie de façon 
anonyme la distance de chaque employeur par rapport au lieu de travail. De plus elle va déceler quel pourcentage du personnel pourrait 
faire le trajet en vélo. A ce sujet une étude du groupe Acerta (GRH) a révélée que sur quarante mille interrogés la moitié habitait à dix km ou 
moins encore de son lieu de travail.

Vers une politique durable en matière de transport
Les données récoltées forment la base d’un avis sur mesure. L’employeur peut alors définir la politique qu’il veut mettre en place afin de 
diminuer le nombre de déplacements journaliers en voiture.  A part le vélo (éléctrique ou non) il y a d’autres moyens de transport à 
promouvoir, comme le carpooling, les transports collectifs, voir en commun, etc. Des moyens de transport plus durables sont absolument 
nécessaires si nous voulons diminuer le nombre de véhicules sur nos routes.

Le pôle de chimie de BASF à Anvers
Ce qui frappe depuis la mise en place du plan intégral de mobilité, basé sur le Mobiscan, c’est le nombre croissant de cyclistes parmi les 
navetteurs. Les horaires changeants et la flexibilité du travail y est certes pour quelque chose. Pourtant depuis son établissement dans la 
zone portuaire d’Anvers l’entreprise mise sur le transport collectif en bus. Ceci pour des raisons d’accessibilité et de sécurité. Mais la 
bicyclette a ses avantages par rapport au véhicule pour multiples passagers. Surtout que le bus est obligé de passer par une série de 
villages afin de récolter le maximum de monde. Le cycliste semble prendre ce gain temps en compte. Un tiers du personnel propre à 
l’entreprise préfère ce mode de déplacement, surtout depuis que l’employeur a mis un système de leasing sur pied qui permet a l’employé 
de financer l’achat de son véhicule à deux roues aisément.

Reynaers aluminium à Duffel
Conscient de son rôle dans une économie durable le constructeur aluminium de renommée mondiale veut également allèger son 
empreinte écologique en promouvant les déplacements durables.
Le Mobiscan de 2011 a révélé qu’un bon nombre du personnel de l’entreprise habitait à 5 km au moins du lieu de travail. Si on ajoute à 
cela ceux qui résident à 15 km ou moins du site de Duffel le nombre devient considérable.
Après vérification auprès du personnel il s’avérait que le groupe de cyclistes parmi les employés n’avait fait que grandir. En six ans de temps 
il est passé de trente neuf à cent vingt huit personnes et représente à peu près un quart des effectifs du site de Duffel. S’ajoute à cela les 
quatre vingt cinq personnes qui s’arrangent pour faire le trajet ensemble sous l’égide du carpooling et on voit que plus de quarante pour 
cent du personnel se déplace d’une façon durable. Tant pour eux que pour les cyclistes l’entreprise prend sa part de l’investissement en la 
matière qu’elle a mis en place sous le nom de WOOW.
Pour le vélo elle met non seulement des abris à disposition, elle se charge également de l’entretient et des réparations. De plus elle prévoit 
pour celui qui se déplace sur deux roues, pour au moins cinquante pour cent de son temps, un vélo en leasing. L’avantage fiscal est pour 
l’employé.

FR
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Grote Markt Oudenaarde 
een nieuw stadsplein

De vroegere situatie rond de Grote Markt in Oudenaarde was erg bepalend voor 

de verkeersafwikkeling in de binnenstad. Om van dit historisch belangrijk plein 

terug een ruimte voor verblijf en beleving te maken moest ook aan de mobiliteit 

worden gesleuteld, te meer daar parkeren in de schaduw van het stadhuis als een 

vanzelfsprekend gebruik gold.

TEKST: J. PHILIPPE COLS

FOTO’S: ABSCIS ARCHITECTEN
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Het grootste deel van het plein is autovrij gemaakt.

de. Zeker niet vanuit het oogpunt van een 
totaalindruk. De arcades als onderbouw bena-
drukken de lichtheid van de gevel met zijn rijen 
ramen in spitsboog en de ranke toren van het 
belfort.

Verkeersafwikkeling
In overleg met het stadsbestuur (ook in het kader 
van de mobiliteitsstudie voor de hele stad) werd 
ervoor gekozen om het doorgaand verkeer op de 
Markt, tussen de kant van de Hoogstraat en de 
kant van de Nederstraat door te knippen. Toch 
moest de Grote Markt bereikbaar blijven voor 
wagens en voor toeleveringen. Te meer daar  
het nieuwe concept voor het plein inhield dat 
parkeren, op eenderde van de oppervlakte, 
mogelijk bleef. Daar tegenover staat dat het 
grootste deel van de ruimte, aan de voet van  
het stadhuis, autovrij werd gemaakt. Voertuigen 
komen er niet meer en kunnen het parkeergebied 
alleen via het verlengde van beide straten 
bereiken. Verlaten van de parkeerzone gebeurt 
dan ook langs dezelfde kant. Gevoelig punt 
daarbij bleef het aantal parkeerplaatsen. Bewust 
werd er niet gekozen voor een ondergrondse 
parkeergarage. Dit om het verkeer in de binnen-
stad beperkt te houden. Op loopafstand van de 
Grote Markt en dichtbij de toegangsweg, maar 
binnen ‘de stadsmuren’, lag reeds een parkeer-
gebouw. Door het verder op te trekken steeg 
meteen de parkeercapaciteit van het gebouw.  
Zo bleef het aantal beschikbare parkeerplaatsen 
binnen het centrum gelijk.

Inrichting
De twee zones van het stadsplein onderscheiden 
zich door het materiaalgebruik: mozaiekkasseien 
voor het verkeersgebied en Bourgondische 

OUDENAARDE

Uit tal van oude afbeeldingen blijkt dat de Grote 
Markt in de eerste plaats een open ruimte was. 
Alleen op het einde van de negentiende eeuw 
verscheen er heel kortstondig een kiosk en stond 
er een dubbele rij bomen aan de beide langszij-
den van het plein.
Van blijvende waarde is de fontein tegen het 
stadhuis aan. Ze werd ooit door Lodewijk XIV  
aan de stad geschonken. Maar tussen de auto’s 
door kon ze de aandacht niet meer trekken en 
verdween ze daardoor uit beeld. Dat was niet het 
geval voor het sierlijke en monumentale stadhuis 
in Brabantse gotiek, maar de geparkeerde wagens 
waren niet de sokkel die het monument verdien-

Tegels in drie breedtes en negen lengtes. Bovendien heeft elke 

steen een specifieke oppervlaktebehandeling.
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natuursteen voor het open pleingedeelte, dat als 
verblijfs- en ontmoetingsruimte diens doet. Toch 
vormen beide delen één ruimte. Het gebruik van 
verzinkbare palen en beweegbare systemen is 
daar zeker niet vreemd aan. Bij grote evenemen-
ten, zoals de wekelijkse markt of de ijspiste rond 
de feestdagen, laat niets vermoeden dat het plein 
ook als parkeerruimte dienst doet.

Detaillering
Alles werd op voorhand bedacht en tot op het 
kleinste detail uitgewerkt. Zo bestaat de verhar-
ding in Bourgondische steen uit tegels in drie 
breedtes en negen verschillende lengtes. 

De hoofdtoon van de natuurstenen tegels benadert de witte steen van het 

stadhuis. Plein en gebouw vormen zo één geheel.

OUDENAARDE

La Grand Place  
d’Audenarde, un  
nouvel espace urbain

La plus grande partie du traffic dans le 
centre ville passait par la Grand Place. Afin 
de recréer un espace de vie il fallait 
réorganiser la circulation, de plus que le 
parcage devant l’hôtel de ville était devenu 
l’évidence même.

La situation antérieure
Plusieurs tableaux, gravures et photographies 
d’époque nous apprennent que la Grand 
Place était avant tout un espace libre. Un 
kiosk et une double rangée d’arbres à la fin 
du XIXième siècle ne furent que très 
temporaires. De plus grande valeur est la 
fontaine offerte jadis par Louis XIV à la ville. 
Elle prend une place prépondérante devant 
l’hôtel de ville, mais elle disparaissait entre 
toutes les voitures garées et ne faisait du 
coup plus partie de l’espace vécu. Ce n’était 
pas le cas de l’hôtel de ville, mais cet édifice 
remarquable du haut moyen âge méritait 
mieux.

Mobilité et circulation
Afin de pouvoir libérer l’espace devant le 
bâtiment historique et autour de la fontaine 
il a fallu revoir la circulation, surtout qu’un 
tiers de la place reste disponible pour le 
parcage. Les véhicules peuvent emprunter 
une des rues qui longent l’hôtel de ville et 
quitter la zone du même côté. Un parking 
sous-terrain n’a pas été envisagé, car il ne 
ferait qu’augmenter le nombre de véhicules 
dans le centre. L’alternative était un 
bâtiment de parcage, près d’une des entrées 
en ville, qu’on a pu surélever d’un étage.

Aménagement
Le deux zones se distinguent de par la 
différence de matériaux: des pavés pour la 
circulation et de la pierre de Bourgogne 
pour les zones piétonnes. Mais c’est grace 
aux bornes amovibles que l’espace est perçu 
comme un entité.
Bien sûr il y a des zones, comme celle 
autour de la fontaine, qui forment un plan 
d’eau lorsque les jets d’eau émergent du sol 
et font un ensemble avec le monument 
historique.

FR
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Ontwerp van de reconstructie.

Bovendien heeft elke steen een specifieke 
oppervlaktebehandeling. Onderliggend inspiratie 
voor dit legpatroon kwam van de pixelreeks, waar 
kleine verschillen per stip samen de tint van het 
kleurvak bepalen. Op de natuursteen zorgt de 
breking van het licht bij helder of regenachtig 
weer telkens voor andere nuances. Toch benadert 
de hoofdtoon heel erg dat van de witte steen  
van het stadhuis. Plein en gebouw vormen zo  
één geheel, wat iets tijdloos in zich draagt. Op 
zich een aspect dat als duurzaam geld. Nuchter 
beschouwd is het ook zo. Kasseien en witte steen 
hebben al vaak de tand des tijds doorstaan en zijn 
om die reden dan ook duurzaam. Als ze boven-
dien uit Portugal of Frankrijk komen weegt de 
factor transport weinig door als het om ecologi-
sche afdruk van ene materiaal gaat. 

Water
Een aparte zone is die van de fontein. Het nieuwe 
watervlak, met zijn tal van spuitkoppen doet 
geenszins afbreuk aan het historisch beeld met 
zijspuitmonden, wel integendeel. Omspringen 
met water is van alle tijden. Het contrast tussen de 
oude en de nieuwe technieken wekt een spanning 
tussen de twee concepten op, terwijl het water 
zelf voor de eenheid zorgt.

Bomen
De inplanting van de bomen lijkt lukraak. Niets is 
minder waar. Bewust kozen de ontwerpers voor 
het parkconcept waar solitairen in los verband, 
maar op een wel gewilde plek, in een grasveld 
staan. Ook de keuze voor verschillende soorten 
verwijzen naar het park.

OUDENAARDE
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Daar kwam verandering in met het masterplan uit 
2005-2007. Onder impuls van de provincie Vlaams 
Brabant, de stad Aarschot en de NMBS werd de 
stationsomgeving in zijn geheel gezien als een 
essentiële pool binnen het kleinstedelijk gebied 
Aarschot. Dit niet alleen vanuit het oogpunt van 

TEKST EN FOTO'S:  

J. PHILIPPE COLS

Aarschot, stationsomgeving 
wordt plek met betekenis
Bepalend voor de ontwikkeling van Aarschot in de laatste twee eeuwen was de spoorlijn vanuit Leuven. 

Het station, vlakbij de historische stadskern, bracht nieuwe bewoning met zich mee en versterkte de 

bestaande woonkern ten westen van de spoorweg (naar Antwerpen en naar Hasselt). De industrie van 

zijn kant zag groeikansen ten oosten van die lijn. Lang werd de schakelfunctie van de stationsomgeving 

onderschat, waardoor beide zones zo goed als op zichzelf stonden.

de mobiliteit, maar ook omwille van zijn schakel-
functie tussen de stad en het industriegebied.

Interactie
De omvorming van het stationsgebied tot een 
heuse omgeving met betekenis voor de stad  

AARSCHOT

De bewoners vinden hun weg over de sporen via de fiets- en voetgangersbrug.
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Het fietspad en de parkeerplaatsen maken deel uit van de vernieuwde stationsomgeving.

in. In de eerste plaats hadden zowel fietsers als 
autorijders nood aan meer parkeercapaciteit en 
aan een betere bereikbaarheid. Voor de fietsers 
kwam er een snelle verbinding met de omlig-
gende steden en dorpen via de fiets-o-strade 
vanuit Diest of Leuven (in planning). Het perfor-
mante fietspad maakt samen met de parkeerplaat-
sen deel uit van de vernieuwde stationsomgeving. 
Hoewel dit pad midden in het parkeergebied ligt 
werden de conflicten met de auto tot het strikte 
minimum beperkt. Dit niet alleen omwille van de 
veiligheid, maar ook vanuit het begrip omgeving 
zelf. In de eerste plaats gaat het hier om het 
gebied van de voetganger en bij uitbreiding de 
fietser. De automobilist moet er zich aan de 
traagheid van de stapper en de trapper aanpas-
sen.
Maar ook de andere kijk op wonen en werken 
speelt een rol in het verhaal. Waar tot voor kort 
grote bedrijfsvestigingen met weinig personeel 
het leeuwendeel van de ruimte op het industriege-
bied tegen de stad aan innamen, wordt die ruimte 
in de nabije toekomst wellicht zo ingedeeld dat 

en voor de regio zit in een proces. Bedoeling is 
dubbel. Aan de ene kant moet je op en rond de 
stationssite kunnen vertoeven, een pauze nemen 
of heel gewoon overschakelen van de trein naar 
een ander vervoermiddel.
De link tussen de woonkern en het nijverheidsge-
bied maakt het tweede deel van het verhaal uit. 
Belangrijk is dat de bewoners op een vlotte 
manier hun weg over fiets- en voetgangersbrug  
of onder de sporen vinden. Dat houdt in dat 
beide zones, de woonzone rond de historische 
kern en de recentere zone voor bedrijven, op 
mekaar afgestemd worden. Hiervoor loopt het 
stedelijk weefsel als het ware onder de spoorweg 
door. Voor de herinrichting van de achterkant van 
het station was dat het geval niet. De infrastruc-
tuur aan beide zijden van de spoorlijn stond op 
zichzelf, waardoor er nauwelijks interactie was 
tussen beide weefsels.

Wonen en werken
De ontwikkelingen van de laatste decennia op 
vlak van mobiliteit brachten daar verandering  

AARSCHOT
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Aarschot, la gare et ses environs, un lieu d’importance dans le tissu urbain

La venue du train depuis Louvain en direction d’Anvers ou de Hasselt a fortement influencée le développement de la ville. Depuis un 
nouveau quartier s’est construit autour de la gare à l’Ouest de la voie ferrée, tandis que l’industrie venait s’installer à l’Est du chemin de fer.

Masterplan
Le masterplan de 2005-2007 apportera le changement. La gare y est vue comme un centre névralgique entre la zone urbanisée et les 
industries. Ceci pas uniquement du point de vue de la mobilité, mais également en tant que chainon entre la ville elle-même et le parc 
d’activités économiques.

De la gare au lieu multifonctionnel 
Le processus de transformation de la gare vers un lieu d’importance pour toute la ville et ses alentours est engagé. L’enjeu est double. 
D’un côté il y a le lieu en soi où il doit être possible de flaner et de se divertir, mais également de pouvoir traverser l’espace en toute 
sécurité et changer de mode de transport.
Le second rôle du pôle est de faire le lien entre les parties urbaines et la zone industrielle, ce qui n’était le cas d’aucune façon. Depuis la 
prise en charge du site le passage d’un côté  du chemin de fer à l’autre est possible pour piétons et cyclistes, tandis que l’espace urbain se 
prolonge au delà de la voie ferrée.

Développement
Une meilleure accessibilité s’imposait tant pour les automobilistes que les cyclistes. De plus ils avaient tous deux un besoin d’un plus grand 
espace de parcage. La nouvelle piste cyclable directe venant d’un côté de Diest et de l’autre de Louvain (en planning) fait partie de ce nouvel 
aménagement. Elle traverse le parking pour voitures, mais est conçue de telle façon que les conflits avec les autos sont réduits au mini-
mum. En effet le site en son entièreté est avant tout l’espace de l’habitant et du voyageur, n’importe qu’il s’y déplace à pied ou en bicyclette.

Un pôle vert
A côté des fonctions décrites le site de la gare sera un pôle vert. La verdure fera la jonction avec le parc adjacent (Elzenhof) ou avec la rivière 
(de Demer) de l’autre côté. Plus près de la gare il y aura également un espace pour des évènements. Mais ceux-ci peuvent également avoir 
lieu sur le parking, De cette façon le pôle de la gare devient réellement pôle multifonctionnel.

FR

kleine, arbeidsintensieve bedrijven zich vlak bij de 
stad zullen komen vestigen. Wonen en werken 
komen dan letterlijk dicht bij mekaar te staan.

Groene stationsomgeving
Naast de harde infrastructuur neemt groen een 
belangrijke plaats in binnen het geheel. Bomen, 
hagen en groenstroken maken structureel deel  
uit van de inrichting. Dit is niet toevallig. Als 
essentiële pool binnen het kleinstedelijk gebied 
krijgt de stationsomgeving een groen karakter.  
Zo vormt deze groene ruimte de schakel met de 
parkzone (het Elzenhof) aan de ene kant en de 
Demer aan de andere kant.
Een ruimte voor evenementen is voorzien, maar 
ook delen van de parking kunnen afgesloten 
worden voor een markt, een optreden of straat-
toneel bijvoorbeeld. De stationsomgeving is meer 
dan een mobiliteitsknoop of een schakel tussen 
twee delen van de stad, het wordt ook een plek 
met betekenis.

Het stationsgebied krijgt een groen karakter.

AARSCHOT
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De driehoek tussen de E34, de E313 en de N19 
gaat steeds meer gebukt onder mobiliteitsproble-
men. De provincie Antwerpen, de steden Geel, 
Herentals en de gemeenten Grobbendonk, 
Kasterlee, Lille, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandho-
ven bogen zich de voorbije twee jaar over het 
mobiliteitsvraagstuk in de Middenkempen. 
Gedeputeerde Luk Lemmens ging daarmee in op 
de ondersteuningsvraag van de lokale besturen: 
“Het doorgaand (vracht)verkeer in de dorpsker-
nen en het stijgend sluipverkeer tussen de E34  
en E313 zorgen voor onhoudbare situaties in de 
dorpskernen. Gemeenten kunnen deze proble-

Middenkempen: meer fiets en ov
Tonnagebeperking in dorpskernen, veilige autoluwe fietsroutes en openbaar vervoer via de auto-

snelweg zijn een greep uit de maatregelen om de toenemende verkeersdruk in de Middenkempen  

te temperen. Na twee jaar studie en overleg gaven de provincie Antwerpen en negen gemeenten  

hun goedkeuring aan de mobiliteitsstudie Middenkempen en tekenden een overeenkomst voor  

een resoluut andere aanpak.

men niet binnen hun eigen grondgebied 
oplossen. Daarom was er nood aan een boven-
lokale visie met duidelijke keuzes in de Midden-
kempen.”

Dorpen stevenen af op verkeersinfarct in 
2020
Een studie over het huidige en toekomstige 
verkeer in de Middenkempen toonde aan dat 
nieuwe weginfrastructuur niet de oplossing is.  
De files op de E34 en E313 worden alleen maar 
langer. Het gevolg is dat het gebied tussen deze 
autosnelwegen nog meer sluipverkeer zal moet 

MOBILITEITSVISIE GOEDGEKEURD

BRON: PROVINCIE ANTWERPEN
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slikken. De mobiliteitsvisie Middenkempen stelt 
dat enkel een resoluut andere denkwijze een 
verkeersinfarct kan vermijden.

Autosnelweg als openbaar vervoerscorridor
De overheden willen van de E34 en de E313 
hoogwaardige assen voor het openbaar vervoer 
maken. Als snelbussen gebruik kunnen maken  
van een aparte rijstrook op de snelweg, rijden  
ze voorbij het autoverkeer dat in de file staat.  
De efficiëntie hiervan wordt nog verhoogd als  
net naast de snelweg parkeerfaciliteiten en 
fietsstallingen komen ter hoogte van de bus-
halten.
Lemmens: “In Frankrijk loopt een succesvol 
project waarbij reizigers op de autosnelweg zelf 
op de bus kunnen stappen. Boven de brug is dan 
een park&ride waarbij je meteen naar de halte 
onder de brug kunt gaan. Uiteraard ligt de 
uitvoering hiervan bij de Vlaamse Overheid als 
wegbeheerder en bij De Lijn. Maar met deze 
mobililteitsvisie Middenkempen geven we met 
tien overheden samen een belangrijk signaal.”

Autoluwe fietsroutes en geen vrachtwagens 
in de dorpskern
Naast het bestaande beleid rond fietspaden en 
fietsostrades zijn er bijkomende inspanningen 
nodig voor autoluwe fietsroutes waar het veilig  
is om te fietsen, zoals tractorsluizen op sluipver-

keerroutes. Wat betreft het vrachtverkeer zijn de 
partners het eens: wie geen lokale levering heeft, 
is niet welkom om via de dorpskern een sluipweg 
te zoeken. Daarom zouden alle dorpskernen een 
beperking moeten invoeren voor 3,5 ton.

Veilige, autoluwe fietsroutes
De overheden streven ernaar om van landelijke 
wegen veilige, autoluwe fietsroutes te maken.  
Op die manier willen ze mensen aanzetten om 
met de fiets naar school en het werk te rijden. 
Daarnaast wordt de fiets ook als deel van de 
verplaatsing bezien. Zo moet het mogelijk zijn  
om grote afstanden met de auto of het openbaar 
vervoer af te leggen en de eerste en/of laatste 
kilometers met de fiets te overbruggen.

Van idee naar praktijk
De mobiliteitsstudie Middenkempen werd dit 
voorjaar goedgekeurd door de gemeenteraden 
en de provincieraad. Op 30 mei tekenden de 
overheden een samenwerkingsovereenkomst met 
het engagement de actietabel te realiseren. Deze 
actietabel moet de globale visie omzetten tot 
acties op het terrein. Het bestaat uit 15 strategi-
sche acties en meer dan 20 deelacties, gekoppeld 
aan één of meerdere partners. Een aantal 
ingrepen kunnen meteen van start gaan, anderen 
vergen nog beleidsbeslissingen of verder 
studiewerk.
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Tijdens een privébijeenkomst van Cores in maart 
2018 werd de documentaire ‘Plannen voor plaats’ 
getoond. Deze creatie van regisseur Nic Balthazar 
in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester Leo 
van Broeck vormde de aanleiding voor een 
aansluitend debat tussen ruim tachtig architecten 
en projectontwikkelaars, met als woordvoerders 
Thomas de Jong (CDO Cores Development) en 
Maarten van Acker (professor Stedenbouw aan 
Universiteit Antwerpen). Het debat verliep in lijn 
met vier stellingen. U leest hier samenvattingen 
van de antwoorden op elke stelling.

Stelling 1: Is de woondroom van de jonge 
koppels nog een realistische droom?
Thomas de Jong: “We kennen de woonwens van 
de Vlaming, we moeten die ook serieus nemen. 
Als we rationeel nadenken, dan moeten we gaan 
verdichten, want de verkavelingen zijn niet langer 
houdbaar. Mensen willen geborgenheid in de 
alom geconnecteerde wereld. Dit idee, rustig 
thuis te kunnen komen, is op zich niet verkeerd. 
De uitdaging voor ons, en voor jullie allemaal, is 
natuurlijk om die kwaliteit ook te krijgen in een 
meer verdichte wereld en samenleving.”
“We moeten op het juiste moment op bepaalde 
trends springen. Niet te vroeg, maar ook niet te 
laat, anders krijgen we ons project ook niet meer 
verkocht. We moeten daar op de juiste manier 
mee omgaan, het op de juiste manier in ons 
projectbeheer invoeren, zodanig dat het werkt. 
Dat is een groot risico, want niets is zo erg als 
ergens een collectieve ruimte gaan voorzien die 
niemand gebruikt. Dan staan we verder van huis. 

Vernieuwende projecten 
en coachende overheid 
gewenst
Verkavelingswoede, oprukkende lintbebouwing, fileleed. Stuk voor stuk pijnpunten van het 

Vlaamse stadslandschap. Er heerst behoefte aan frisse ideeën en vernieuwende projecten 

die deze almaar stijgende obstakels aanpakken. Die zoektocht begon met de documentaire 

‘Plannen voor plaats’.

En dat is wat in mijn ogen in het verleden iets te 
vaak is gebeurd, dat projecten misschien met 
goede bedoelingen de bal hebben misgesla-
gen.“

Maarten van Acker: “Het dreigt een soort van 
wapenwedloop te worden naar energie-efficiëntie 
en EPB-normen, terwijl een slecht geïsoleerde 
rijwoning nog steeds op twee procent na even 
efficiënt is naar CO2-uitstoot als een dichtgetim-
merde passieve villa. Is hoogbouw daarvoor de 
mirakeloplossing? Neen. Ik volg daarin architect 
Jan Gehl die zegt dat hoogbouw een soort van 
‘answer of the lazy architect’ is, die moet omgaan 
met toenemende demografie. En daarin zitten we 
in Vlaanderen wel goed, denk ik. We zitten met 
een internationale reputatie qua architectuur die 
bekend is om zijn fijngevoeligheid qua inpassing 
van renovatie. Het is maatwerk.”
“Hoe kan je nieuwe woonvormen in de markt 
inzetten die wel inspelen op de collectiviteit en 
toch die woonwens weten te beantwoorden? In 
dat opzicht vind ik initiatieven zoals ‘we kopen 
samen oud’ wel interessant. Een soort datingsites 
oprichten tussen enerzijds mensen die iets willen 
kopen, zodanig dat de projectontwikkelaar ook 

<< Cores Development vertoonde op 6 maart in zijn atrium de documentaire 'Plannen voor Plaats'. Aansluitend was er 

een debat, gemodereerd door documentairemaker Nic Balthazar (links). Het panel bestond uit Thomas de Jong, Cores 

(midden) en Maarten Van Acker, Universiteit Antwerpen (rechts).

DEBAT CORES

De documentaire ‘Plannen voor plaats’ van Nic 
Balthazar is op aanvraag kosteloos te tonen tijdens 
uw eigen studiedag, workshop of andere 
gelegenheid. Kijkt u daarvoor op www.vlaams-
bouwmeester.be en zoek op ‘Plannen voor Plaats’.

‘Hoe kun je 

nieuwe 

woonvormen  

in de markt 

inzetten die wel 

inspelen op de 

collectiviteit?'
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weet waar effectief een vraag zit en waar midde-
len zijn. Anderzijds de zoektocht naar een 
interessant project op een belangrijke plek in die 
stad. We zien dat in het buitenland, in Berlijn en 
Zürich, al veel meer. Daar wordt zelfs de project-
ontwikkelaar buitengesloten, zo besparen de 
mensen 20 procent van de kosten, bij wijze van 
spreken. Ik denk dat er wel een belangrijke 
uitdaging zit aan te komen voor de vastgoedont-
wikkelaar. Hoe kan je participatie ook binnen de 
vastgoedwereld gaan integreren? Is dat misschien 
de disruptie die er zit aan te komen?“

Stelling 2: Hoe kan je in een (nieuwe) buurt 
een gemeenschapsgevoel creëren en hoe kan 
je dat als ontwikkelaar een handje helpen?
Thomas de Jong: “Zo’n jaar geleden hebben wij 
duizend stedelingen op een representatieve 
manier geïnterviewd en hen gevraagd: wat vinden 
jullie van de stad? Van wonen in de stad? Wat zijn 
de knelpunten, wat zijn de pluspunten? Daar 
kwam uit dat er eigenlijk een vrij grote steun was 
voor de betonstop. Dat was toen net in het 
nieuws. Anderzijds willen de mensen toch ook het 
comfort, dat nostalgisch en dromerig aan het 
dorp dat nooit bestaan heeft wordt toegeschre-

ven, in die stad krijgen. Dat is het idee en ook de 
aandachtstrekker in onze titel: de stad moet meer 
dorps worden. Dan denken we aan de kwaliteiten 
die we aan het dorp toeschrijven zoals je thuis 
voelen, je buren kennen, een plek hebben waar je 
geborgen bent. Dat zou je ook in een stedelijke 
omgeving moeten kunnen realiseren.”

Maarten van Acker: “Er zijn ondertussen al 
interessante projecten en publicaties over 
bijvoorbeeld dichter wonen, wonen in meervoud 
en collectief wonen. Die moeten nog de ingang 
weten te vinden bij het grotere publiek. Ik denk 
dat Thomas een belangrijk evenwicht aanhaalt 
tussen enerzijds genoeg privacy en genoeg eigen 
ruimte hebben en anderzijds ruimte die we 
kunnen delen. Het is belangrijk om aan te tonen 
dat het collectieve een bonus is door samen te 
gaan wonen. Ik woon zelf in project Mère Jeanne, 
een oude meisjesschool omgebouwd tot apparte-
menten, lofts, kleine huisjes. Iedereen heeft zijn 
tuintje of terrasje. Laatst kwamen twee buurmeis-
jes mijn dochtertje vragen of ze kwam spelen op 
de oude speelplaats, die collectief en gedeeld is. 
Dat zijn enorme meerwaardes in de binnenstad, je 
kinderen op een veilige manier kunnen laten 
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‘De stad moet 

meer dorps 

worden, een plek 

waar je je thuis 

voelt en je buren 

kent'
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spelen. Als we dat kunnen aantonen, dat collectief 
wonen een extra is die je erbij krijgt, dan heb je 
een belangrijke sleutel.”

Stelling 3: Waar ligt de sleutel om in een wijk 
of een buurt leven in de brouwerij te 
krijgen?
Thomas de Jong: “Stadsontwikkeling, ook al is 
het grootschalig, blijft altijd maar een deel van 
een straat of stad. Je moet ruimer leren kijken dan 
hetgeen je op dat perceel doet. Je moet kijken, 
menen wij, welke meerwaarde wij voor onszelf 
kunnen maken voor de mensen die daar iets 
kopen en daar bovenop welke meerwaarde je kan 
creëren naar de ruimere omgeving. Al is het maar 
in beperkte mate, wij moeten die kans aangrijpen. 
Als je ergens een buurtpark kan voorzien, dan is 
dat zeker een meerwaarde voor het project en 
dan kan je het ook gaan inbeelden in een groter 
geheel.“
“Ik denk niet dat elk project doorlaatbaar moet 
zijn. Volgens mij moet je een soort aaneenschake-
ling hebben. Ik vind het een goed voorbeeld hoe 
je met vijftien gezinnen met voldoende privacy 
kunt samenwonen. De sleutel om mensen aan te 
trekken is volgens mij de publieke ruimten kwalita-
tief aan te leggen. Je ziet met de aanleg van 
nieuwe straten waarbij het voetpad verdwijnt dat 
je een doorlopende aanleg krijgt. Dan krijgen 
mensen de gelegenheid om plantenbakken op 
hun stoep te zetten, terwijl ze dat anders niet 
zouden doen. En dat, denk ik, trekt jonge 
gezinnen om te investeren in hun eigen woning 
en dan ook naar de buitenwereld toe.” 

Stelling 4: Welke rol is er voor de overheid 
weggelegd?
Thomas de Jong: “We zien dat er een duidelijke 
visie aan het komen is van de Vlaamse overheid 
onder impuls van Leo Van Broeck, maar we stellen 
wel vast dat de wetgeving daar totaal haaks op 
staat. In België zijn we wel goed gediend op dat 
vlak. We hebben België, we hebben Vlaanderen, 
we hebben een provincie, een gemeente, een 
district, de brandweer, we hebben toegankelijk-
heid en we hebben nog allerlei andere elementen 

DEBAT CORES

die we allemaal samenvoegen en daarbinnen 
beginnen onze architecten een ontwerp te maken. 
We stellen vast dat die wetgeving meer lijkt op 
een Mexicaans leger dat alle kanten tegelijk uit 
marcheert, als het maar niet tegen elkaar in 
marcheren is. Dat wordt heel moeilijk, dus wij 
zouden toch zeer graag willen dat er iemand was 
die alle wetgeving eens even samenvoegt, en niet 
enkel maar bijschrijft, maar ze allemaal in één 
richting brengt zodat we met z’n allen op een 
wettelijke manier naar een kwalitatieve verdichting 
kunnen gaan.”
Maarten van Acker: “Ik denk dat de overheid een 
stuk creatiever en proactiever moet zijn en zich 
niet meer kan permitteren om passief op vergun-
ningen te wachten. Steden zoals Antwerpen en 
Gent zijn daar al koplopers in, maar ook in een 
stad als Oostende proberen we in een vroeg 
stadium, vanaf de conceptfase, vanaf vraagstel-
ling, projectontwikkelaars te begeleiden met het 
stadatelier in de zoektocht naar het draagvlak, 
maar ook naar de nood aan bijkomende voorzie-
ningen. We merken dat ontwikkelaars heel graag 
meestappen in dat proces. Aanvankelijk lijkt dat 
tijdsintensief, het bijsturen van de plannen, maar 
op het einde van de rit zien ze ook wel in dat het 
een soort traject is naar een gegarandeerde 
vergunning. Een soort van meer coachende rol 
van de overheid is hier aan de orde, denk ik. In 
dat opzicht vragen we veel van een overheid, wat 
niet altijd evident is op een lokaal niveau. Maar 
het is onbegrijpelijk dat recent de diplomavereis-
ten voor stedenbouwkundigen werden geredu-
ceerd tot een diploma middelbaar onderwijs. De 
complexiteit wordt er juist steeds groter op, dat is 
moeilijk te rijmen.”

‘We zien dat er een duidelijke visie 

komt, maar de wetgeving staat 

daar totaal haaks op’
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Volgens voorspellingen van Statistisk 
sentralbyrá (het Noorse CBS) groeit de 
bevolking in Oslo met 30 procent tot 
2040. Daarom zet de stad volop in op het 
vergroenen en leefbaarder maken van de 
openbare ruimte. De hoofdstad van de 
olierijke staat wil de CO2-uitstoot met 95 
procent verminderen tot 2030.
De vervoersector, goed voor 61 procent 
van de CO2-uitstoot, ging al volledig op 
de schop: Oslo loopt inmiddels wereld-
wijd voorop met elektrische voertuigen 
en ook de elektrificatie van de busvloot is 
volop gaande. In 2025 moet 60 procent 
van de bussen elektrisch rijden.

No-car-zone
Het drastische plan uit 2015 om van de 
hele stad een no-car-zone te maken, 
stuitte echter op weerstand onder 
conservatieve oppositie en media. De 
Noorse ondernemersorganisatie OHF 
noemde het plan ‘te veel en te snel’.
De gemeenteraad van Oslo ging 
vervolgens in gesprek met de winkeliers. 
De ambitie van een no-car-zone werd 
vervangen door die van een no-park-
zone. In de zomer van 2017 werden zes 
pilot-area’s aangewezen. Ook de 
winkeliersvereniging staat achter de 
plannen, door alles straat voor straat te 
veranderen.

Oslo voert het plan in drie fases uit. In de 
eerste fase werden al straatparkeerplaat-
sen uit de binnenste ring vervangen door 
onder meer speelplekken, parkjes, 
fietspaden en fietsparkeerplekken. In de 

TEKST: GUUS PUYLAERT

Oslo weert auto's uit de stad
De Noorse hoofdstad Oslo wil de auto’s van de straat hebben. Een plan in die richting uit 2015 ging 

velen een stap te ver. Daarom besloot het stadsbestuur het anders te doen door alle 

straatparkeerplaatsen te vervangen door onder meer groen, fietspaden en speelplekken.

tweede fase, dit jaar, breidt de stad het 
wandelnetwerk uit en legt 40 kilometer 
aan fietspaden aan. In 2019 evalueert het 
stadsbestuur het ingezette beleid en 
onderzoekt het de mogelijkheden om 
alsnog een no-car-zone van Oslo te 
maken.

Gedragsverandering
Verder stelt Oslo subsidie beschikbaar om 
inwoners te helpen een e-bike te kopen, 
en ondernemers een cargobike. Dit alles 
moet de Osloërs overhalen de auto te 
laten staan. Als het gaat zoals de gemeen-
teraad voorspelt, zit in 2025 een kwart van 
de inwoners op de (e-)fiets en is de fiets 
een natuurlijk onderdeel van het leven 
geworden.

Voordelen

Het Urban Insight-rapport van Sweco 
‘Urban Mobility on a Human Scale –  
Promoting and Facilitating Active Travel  
in Cities’ laat de voordelen zien van een 
toename van fietsers en voetgangers  
voor steden in Europa. Die voordelen  
zijn niet alleen economisch van aard,  
maar hebben ook te maken met een  
betere luchtkwaliteit, betere doorstroming 
van verkeer, efficiënter gebruik van de 
openbare ruimte en een actievere 
levensstijl. 

OVER DE GRENS
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De provincie Noord-Brabant was in juni 
2017 al akkoord gegaan met de aanleg. 
Christophe van der Maat, gedeputeerde 
van de provincie: “We hebben als 
provincie altijd vertrouwen gehad in de 
goede afloop van de juridische procedu-
res. Daarom waren we ook al begonnen 
met de aanleg van het eerste deel van de 
randweg. Met de uitspraak van de 
Vlaamse Raad van State kunnen we nu ook 

Randweg Baarle kan verder

De Belgische Raad van State 

heeft de laatste bezwaren van 

enkele inwoners van Baarle-

Hertog tegen een klein deel van 

de Randweg Baarle over 

Belgisch grondgebied 

verworpen. Daarmee is ook het 

Belgische bestemmingsplan 

definitief en kan de tweede fase 

van de randweg definitief 

worden aangelegd.

Een van de rotondes op het Nederlandse deel van Randweg Baarle. Foto: provincie Noord-Brabant.

aan de slag met de realisatie van de 
kunstwerken op Vlaams grondgebied. 
Bewoners hebben nu definitief zicht op 
een veel betere verkeersafwikkeling, 
leefbaarheid en veiligheid in de kom van 
hun dorp.''

Adviesborden
Tot voor kort reed (vracht)verkeer zich 
regelmatig vast in de dorpskernen van 
Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-
Hertog (België). Daarom werken de 
betrokken partijen aan een randweg om 
de dorpen heen. Maar omdat die weg 
door Nederland en België loopt, moesten 
juridische procedures worden afgewikkeld 
in twee landen.
Tijdelijke adviesborden leiden het 
vrachtverkeer om de centra van beide 
dorpen heen. Wethouder Jan van 
Cranenbroek van gemeente Baarle-Nas-
sau: “De provincie heeft deze omleidings-
route op ons verzoek als proef ingesteld. 
Uit tellingen blijkt dat zo’n 55 procent van 
de vrachtwagens de adviesroute volgt. Dat 
is een toename van 20 procent ten 

opzichte van de situatie voor de start van 
de adviesroute.”

Planning
Het project Randweg Baarle wordt in fases 
uitgevoerd. Het eerste deel van de 
randweg dat volledig op Nederlands 
grondgebied ligt, wordt op dit moment al 
aangelegd. Dit werk verloopt volgens 
planning en is naar verwachting in het 
najaar van 2018 gereed. De voorberei-
dende werkzaamheden voor de aanleg 
van het tweede deel van de randweg zoals 
het graven van sloten en het verbeteren 
van gemeentelijke aansluitingen en het 
verleggen van kabels en leidingen, zijn in 
volle gang.
Met de aanleg van de rotondes Nijhoven 
en Bredaseweg en de twee tunnels 
Oordeelstraat en Reth is eveneens een 
begin gemaakt. Naar verwachting kan de 
volledige randweg eind 2019 worden 
opengesteld voor het verkeer.

OVER DE GRENS

Oslo weert auto's uit de stad
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Open Pillars voor het eerste 
Scandinavisch mediacentrum

Media City Bergen heeft de Noorse stad Bergen op de kaart gezet als mediacentrum van 

Scandinavië. Geometrische vormen en contrasten in zwart-wit bieden een expressieve 

en toch neutrale achtergrond voor de producties die op de gevel worden getoond. 

Open Pillars van Streetlife versterken het architectuurconcept in de door Smedsvig 

Landskaparkitekter ontworpen buitenruimte.

STREETLIFE

De ledverlichting verspreid ’s avonds een prettig sferisch licht. Bergen, Noorwegen.
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Media City Bergen is met 45.000 m² het grootste 
en hoogste gebouw in het centrum van de stad. 
Het spraakmakende gebouw ontworpen door 
MAD Arkitekter is het hoofdkwartier van meer dan 
100 media- en techbedrijven met samen 1200 
medewerkers.
De octogonale vormen van het Media Center  
zijn de basis van de ontwerpen voor zowel het 
gebouw als de buitenruimte. Het bouwwerk uit de 
vroege jaren tachtig bestaat uit drie achthoekige 
torens. De structuur van deze torens is hergebruikt 
voor het nieuwe complex. De geometrische 
vormen werken door in het interieur en de 
buitenruimte.

Contrasterende driehoeken
Het Odd Frantzens Plass ligt tussen Media City 
Bergen en de Scheepvaartschool in. Het is een 
toegangsplein dat niet alleen als verkeersruimte 
dient maar ook als verblijfsplaats. De bestrating is 
licht en voorzien van contrasterende driehoeken 
die de vormen van het gebouw spiegelen. De 
driehoekige Open Pillar past perfect in de 
gekozen vormentaal.
Het opengewerkte patroon biedt houvast aan 
klimplanten, waardoor verticaal groen met een 
zeer klein vloeroppervlak in elke open ruimte 
geïntroduceerd kan worden. De 6 meter hoge 
ranke kolommen worden aantrekkelijke winter-
groene elementen die weinig schaduw werpen.

Witte coating
De Open Pillars zijn voor dit project voor het eerst 
uitgevoerd in een witte coating waardoor het 
patroon mooi uitkomt in contrast met de donkere 
plint van het gebouw.
De Open Pillars in Bergen zijn voorzien van 
ledverlichting waardoor ze ’s avonds een prettig 
sferisch licht verspreiden. De markante objecten 
uit de collectie Straatmeubilair van Streetlife zijn 
echte blikvangers die met een klein oppervlak een 
grote indruk kunnen maken. 

Verticale tuin
De Pillars worden vaak toegepast als monumen-
tale elementen, routeaanduiding, lichtobject of 
zelfs als verticale tuin. Ze zijn leverbaar in 
CorTen- of gepoedercoat staal, in 4 of 6 meter 
hoogte en led-ready. Andere recent opgeleverde 
projecten met Streetlife Open Pillars bevinden 
zich bijvoorbeeld in Miami (FL-USA), Alingsås (SE), 
Genève (CH) en Pori (FI).

Meer informatie: 
www.streetlife.nl Een project met Streetlife Open Pillars in Miami.

Streetlife Open Pillar in CorTen-staal, Alingsås, Zweden.

De Open Pillars in Bergen zijn uitgevoerd in een witte coating die past bij de lichte 

bestrating.

STREETLIFE
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Met een symbolische handeling is begin mei in de Utrechtse gemeente 

Woudenberg het laatste armatuur vervangen van in totaal 2000 stuks die daar 

in de laatste anderhalf jaar zijn geplaatst door installateur Van Voskuilen.

Operatie 'led' 
in Woudenberg 
voltooid

WOUDENBERG

Bijzonder aan dit grootschalige led-vervangings-
project is dat alle 2000 geplaatste led-armaturen 
zijn geleverd door Innolumis en in Amersfoort zijn 
geassembleerd door sociaal werkbedrijf Metafors, 
onderdeel van het grotere Amfors.

Lokaal geassembleerd
Sinds een kleine drie jaar worden alle kofferarma-
turen van de Innolumis Nicole-serie door Metafors 
in elkaar gezet door 15 mensen met een afstand 
tot de reguliere arbeidsmarkt. Ook de nieuwe 
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WOUDENBERG

led-kegel Ariane, die grootschalig is toegepast in 
Woudenberg, is lokaal geassembleerd.

Telemanagement
In dit project zijn alle armaturen met een leeftijd 
ouder dan tien jaar vervangen. Deze armaturen 
zijn daarna uit elkaar gehaald en de overblijvende 
materialen zijn waar mogelijk gerecycled. Ook  
zijn alle armaturen voorzien van telemanagement. 
Middels een aangebrachte telecontroller geleverd 
door Ziut kan nu per armatuur en via het LoRa-
netwerk worden gecommuniceerd met elk 
lichtpunt waardoor bijvoorbeeld storingen nu  
op afstand kunnen worden gemonitord en snel 
kunnen worden verholpen.

Koploper
Met dit grootschalige led-verlichtingsproject is de 
gemeente Woudenberg klaar voor de toekomst 
en heeft het nu de beschikking over een hoog-
waardig, modern en efficiënt straatverlichtingssys-
teem. Woudenberg is hiermee in één keer een 
van de koplopers op dit gebied in Nederland.
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Monumentale beukendreef     
kan er weer eeuwen tegen
Een monumentale beukendreef van Provinciaal Groendomein Rivierenhof, gelegen aan 
de oostkant van Antwerpen, is recentelijk herplant en gerenoveerd waardoor de dreef 
weer een paar eeuwen mee kan.

RENOVATIE BEUKENDREEF
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Rivierenhof is een uitgestrekt kasteelpark met 
grote waterpartijen en een web aan paden, lanen 
en dreven. De beukendreef aan de Jezuïeten-
poort werd, zoals de poort vermeldt, in 1741 
aangelegd. De dreef had al jaren de aandacht  
van de beheerders want de ruim 250 jaar oude 
bomen verkeerden in slechte staat, wat op zichzelf 
wel een normaal en natuurlijk proces is. Nadat er 
in de loop van decennia al heel aantal beuken 
waren gerooid omdat ze een direct gevaar voor 
parkgebruikers opleverden, werd in samenspraak 
met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
besloten om de dreef in zijn geheel te vernieu-
wen. Vervolgens is daar een aantal jaren naar toe 
gewerkt, want behalve het vervangen van de 
bomen werd er ook gekozen voor een heraanleg 
van het wegdek, de begrachting en de brug.

In seizoen 2011-2012 werd bij Van den Berk 
Boomkwekerijen in Nederlands Brabant een partij 
van 118 rode beuken (Fagus sylvatica ´Atropuni-
cea´) uitgezocht. Deze bomen waren toen nog tot 
onderaan toe betakt, maar omdat het een laan 
moest worden zijn de bomen opgekroond en zijn 
er nieuwe koppen gestoken. De bomen zijn nog 
vier jaar op de kwekerij gebleven en verder 
opgekweekt tot één strakke, uniforme partij.  
In 2016 waren de bomen, met stamomtrek  
40-45 cm, gereed en is de dreef door de firma 
Krinkels opnieuw aangeplant.

De beuken zijn in een dubbele rij aan weerszijde 
van het nieuwe wandel/fietspad gezet, precies op 
de lijn waar de oude beuken stonden. De oude 
stobben zijn weggefreesd en de nieuwe beuken 
werden midden tussen de plekken van de oude 
bomen geplant. Er is gekozen voor bovengrondse 
verankering en het gebruik van gietranden voor 
een optimale hergroei van de beuken. De stam - 
men zijn met jute omwikkeld ter bescherming 
tegen zonnebrand. Over een aantal jaren kunnen 
de boompalen, gietranden en jute worden 
weggehaald en kan de dreef weer een paar 
honderd jaar mee. Met de herplant en de 
renovatie van de dreef heeft de provincie 
Antwerpen de hoge belevingswaarde van deze 
parkingang voor toekomstige generaties gegaran-
deerd.

Meer informatie
www.vdberk.nl

RENOVATIE BEUKENDREEF
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Project Paradis omvat de omvorming van 5 hectares tijdelijk 

overstromingsgebied tot een natuurgebied, wandelzone en 

ontspanningsplaats voor de inwoners van Braine l’Alleud.

opslagbekkens, op slechts een boogscheut 
van het centrum van Braine l’Alleud. Dit 
gecombineerd met een unieke rustplaats 
voor bruisende fauna en flora rond deze 
watervlaktes.

In alle respect met de omgeving en het 
specifieke karakter van deze ontspannings-
promenade heeft de gemeente Braine 
l’Alleud de opdracht gegeven een 
concept uit te werken voor gepaste 

Wandelen 
rond de water-
bekkens van 
Braine l’Alleud

BRAINE L'ALLEUD

verlichting langs deze promenade. 
Daarvoor was lichtarchitect Stéphane  
De Koster van studio d’éclairage STDK 
gecharmeerd van het gamma Valmont-
verlichtingsmasten. Hij koos voor de 
naturelle look van houten masten gecom-
bineerd met decoratieve aluminium 
masten en bankjes uit het gamma Urban 
Collection, die perfect over gaan in het 
natuurlijke karakter van de omgeving en 
een rustige aspect uitstralen voor de 
bezoekers en fauna en flora.

Het project is momenteel in de afwer-
kingsfase. De officiële opening is deze 
zomer.

Meer informatie: www.valmont.be

Het project bestaat uit twee grote fases. In 
de eerste fase gaat de gemeente de strijd 
aan tegen overstromingen door natuurlijke 
waterbekkens aan te leggen waarin 
100.000 m³ water tijdelijk kan worden 
opgeslagen. Met deze reservoirs kan de 
streek worden gevrijwaard tegen nakende 
overstromingen.
De tweede fase bestaat uit het creëren van 
een promenade en een plaats voor de 
inwoners om tot rust te komen rond de 
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Meer informatie: www.kemper.nl

Vijver voor 
Resort De Kempen

EuroParcs Resort De Kempen, voormalig Vakantiepark Zilverstrand, is sinds januari 2018 ondergebracht 

onder de vlag van EuroParcs. Kemper is door de firma Van de Beeten benaderd om keerwanden te leveren 

voor het aanleggen van een vijver bij de entree. Van de Beeten is voor hun opdrachtgever EuroParcs 

tevens belast met de aanleg van (half)verharding, het planten van bomen en andere vijvers. Het totaal is 

een mooi plaatje geworden. De keerwanden op de kop van de vijver dienen tevens als overstort.
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Ter compensatie besloot het gemeente-
bestuur om extra middelen in te zetten 
voor een goede standplaatsverbetering 
voor de nieuw aan te planten winterlin-
des.

Voedingskokers
Jos Schenk, bomenconsulent bij stad 
Antwerpen, werkte de volledige groei-
plaatsinrichting uit. Om overbodige 
gronduitwisseling te vermijden, maakte 
de groendienst in de bestaande onder-
grond voedingszuilen, die opgevuld 
werden met een groeiplaatsconstructie-
grond. De bodem tussen de voedingsko-
kers werd nogmaals pneumatisch geploft 
met substraatinjectie. Hierdoor krijgt 
iedere winterlinde circa 30 m3 doorwor-
telbare ruimte onder de nieuwe parkeer-
plaatsen en het fietspad ter beschikking.

Drukspreidende constructie
Om verdichting van de ondergrond te 
vermijden bouwde Aannemingen Van 

Winterlindes in Charlottalei
belucht met kunststof units
Tot voor kort werd het straatbeeld van de Charlottalei te Antwerpen gekenmerkt door 54 grote, 

wilde kastanjebomen. Voor de heraanleg van de straat dienden deze bomen echter gekapt te 

worden. 

Wellen NV uit Kapellen bovenop het 
verbeterde groeimedium een druksprei-
dende Permavoid Sandwich Constructie. 
Deze 1625 m2 grote constructie bestaat 
uit een laag kunststof units van 150 mm 
hoog, geplaatst op een wapeningstextiel 
en afgedekt met een niet-geweven 
filterdoek. De opvulling met een 
boomkratsubstraat zorgt voor de 
nalevering van voedingsstoffen naar  
de schralere ondergrond.

Beluchtingsbuizen
Na inklinking van het substraat ontstaat 
een luchtlaag die als natuurlijke wortel-
barrière fungeert en de kans op bestra-
tingsopdruk verhindert. Bovenop de 
sandwichconstructie werd een klassieke 
verhardingsopbouw voorzien, met een 
afwerkingslaag uit asfalt ter hoogte  
van het fietspad en kasseien voor de 
parkeerplaatsen. De beluchting van de 
constructie wordt verzekerd met behulp 
van beluchtingsbuizen, aan het maaiveld 

voorzien van een afdekkap met rooster. 

De boomspiegels en de strook gefun-
deerd gazon tussen fietspad en parkeer-
plaatsen staan in direct contact met de 
constructie, zodat regenwater gemakke-
lijk zijn weg vindt naar de boomwortels. 
De werken werden recent afgerond; alle 
bomen zijn mooi uitgelopen. Klaar voor 
een lang leven.

Meer informatie
www.disaghorgroup.be
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Rauwers introduceerde eind jaren zestig 
de parkeermeter als nieuw concept voor 
het betalend parkeren in België. De 
gemeente Schaarbeek, nog steeds de 
thuisbasis van het bedrijf, installeerde 
toen als Brusselse pionier de eerste 
toestellen rond haar gemeentehuis. In  
de voertuigwereld valt Rauwers niet te 
ontlopen.

Vierde generatie
De geschiedenis van de firma Rauwers 
start in 1919 met Alphonse Rauwers, 
grootvader van de huidige zaakvoerder 
Pablo Rauwers. Het bedrijf voert in 1929 
de Franse ‘Le Controlographe’ in en 
brengt daarmee de eerste tachograaf  
op de Belgische markt. Oscar Rauwers  
zal als tweede generatie het bedrijf met 
de tachograaf, de parkeermeter en de 
uitrusting van prioritaire voertuigen laten 
uitgroeien tot de Belgische marktleider. 
Pablo Rauwers leidt het bedrijf het digitale 
tijdperk in en bouwt het internationaal uit, 

Van parkeermeter naar
360° graden waarneming

Herinnert u zich de eerste maanlanding als een rechtstreekse 

televisie uitzending? Dan bent u oud genoeg om de parkeermeter 

te hebben gekend. Dat éénogige metalen kastje bovenop een 

paaltje waarin u met een munt en een draai aan de knop de 

sierlijke meternaald in positie bracht. De kans is groot dat u dan 

ook het bedrijf Rauwers Controle of toch het logo kent: de 

markant gestyleerde witte R op rode achtergrond.

met Sirac (Frankrijk) en Rauwers Gmbh 
(Duitsland). Met het 100-jarige jubileum in 
2019 zal de vierde generatie aan zet zijn. 
Anno 2018 telt Rauwers Controle een 
hondertal werknemers en is het bedrijf 
goed voor een jaarlijkse omzet van 30 
miljoen euro.

Parkeerapp Yellowbrick
Net zoals de mechanische parkeermeter 
de plaats diende te ruimen voor de 
elektronische parkeerautomaat komt  
deze laatste onder druk van de nieuwe 
digitale mogelijkheden. Zo introduceerde 
Rauwers de parkeerapp Yellowbrick en 
omarmt het de mobiele ANPR-camera-
technologie van het Nederlandse ARVOO. 
Sinds 2016 voert een door ARVOO 
uitgeruste scancar de dagelijkse parkeer-
controles in de gemeente Schaarbeek uit. 
De compacte ScanGenius-box, makkelijk 
te plaasten bovenop een voertuig, omvat 
alle nodige processing units en GPS-syste-
men om de data die de 12 ANPR, 

infrarood en panoramische cameras 
opnemen te verwerken.

360° waarneming
Geen enkele nummerplaat ontsnapt aan 
de 360° waarneming en de GPS-positie 
wordt al rijdend centimeter nauwkeurig 
bepaald. In communicatie met een back 
office wordt er in de specifieke databan-
ken nagegaan of er voor de gescande 
nummerplaat in welbepaalde zones 
parkeerrechten voorhanden zijn of betaald 
werden. De koppeling met een adminis-
tratief back office neemt de automatische 
verwerking van de overtedingen op zich. 
Met een zelfde budget kan het aantal 
controles verdubbeld worden en gaan 
parkingstewards doelgerichter op pad.

Toegangscontrole
Naast de mobiele ANPR-camera’s opent 
Rauwers samen met ARVOO de markt 
voor de statische variant. Steeds meer 
steden en gemeentes zijn vragende partij 
voor systemen die de toegangscontrole 
tot specifieke zones kunnen verzekeren. 
Denk aan lage-emissiezones, aan voetgan-
gerzones met beperkte toegang voor 
voertuigen en aan monitoring van sluip - 
verkeer. Rauwers zet zijn roeping als 
pionier onverwijld verder en blijft als 
eerste inspelen op belangrijke vernieuwin-
gen.

Een scancar voert de dagelijkse parkeercontroles in de gemeente Schaarbeek uit.

Meer informatie:
www.rauwers.be
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