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Probleemstelling 

Knelpunten van het huidige voorstel 

 
1. Conflict fietspad en inkom treinstation 
Het fietspad loopt net voor de voordeur van het nieuwe treinstation, dit is 

storend en gevaarlijk. 

 

2. Moeilijk vindbaar stationsplein 
Het stationsplein is verstopt achter een aantal bedrijfsgebouwen en daardoor 
moeilijk te vinden. 

 
3. Onveiligheidsgevoel: gebrek an sociale controle 

We missen de woonfunctie en horeca op het stationsplein waardoor het ‘s avonds 
onveilig aanvoelt. 
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4. Slechte verbinding tussen trein- en tramstation 

Vanaf het treinperron zou men rechtstreeks naar het tramperron moeten kunnen 
in een overdekte omgeving. 

 
5. Stations zijn niet herkenbaar vanop het openbare domein 
Vanaf de Mechelsestraat is deze belangrijke vervoersinfrastructuur moeilijk te 

vinden. 
 

6. Parking is onduidelijk bereikbaar 
Vooral vanuit Londerzeel centrum en Steenhuffel is deze parking slecht te 
vinden. 

 
7. Recreatiepark... voor wie? 

De ligging van dit recreatiepark kort bij de A12 is bedenkelijk, geluidsoverlast, 
gebrek aan rust… 
 

8. Tramstation: winderig en veel geluidsoverlast 
De tramhalte staat op een hoogte van 5 meter en dus vatbaar voor wind en 

vlak naast het drukke verkeer van de A12.  
 

9. Busstation: circulatie niet opgelost 

De bussen volgen een eenrichtingsweg, maar naar waar? 

 

10. Kiss & ride en taxis zijn niet opgelost 

 

11. Tunnel Mechelsestraat is een flessenhals 

Gevaarlijk voor voetgangers en fietsers. 

 

12. Waar is de gezellige dorpsarchitectuur? Integratie in het woonweefsel?  

 

13. Fietssnelweg F28 van Brusssel naar Boom is niet geïntegreerd 
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Visie- en ontwerpprincipes 

1. Green deal 2050: klimaatneutraal 
Doelstelling: CO2 neutraal met groene energie, biodiversiteit ondersteunend en 

waterneutraal. 

 

Dankzij toepassing van groene architectuur, duurzaam materiaalgebruik en 

elektrisch vervoer. 

2. Herkenbaarheid en overzicht 
Het nieuwe treinstation en tramhalte zijn de inkompoort tot het dorp. 

Deze moet duidelijk vindbaar en herkenbaar zijn, geen achterdeur. 

 

Het tramplein op 5 meter hoogte moet een eigen identiteit hebben, met een 

goede bereikbaarheid. De onderliggende functie (evenementenzaal of handel) 

moet dit betaalbaar maken.  
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3. Bereikbaarheid 
 

Het hoogteverschil van 5 meter moet overbrugd worden voor alle zwakke 

weggebruikers.  

 

Geen hellend vlak voor fietsers, wel voor elektrische fietsen en kleine elektrische 

voertuigen van max. 300 kg (helling van 5% is aanvaardbaar). 

 

4. Hoog comfortniveau openbaar vervoer versus 

auto 
 

Maximaal comfort betekent een microklimaat met beschutting tegen weer en 

wind. Voor de comfortabele verbinding met de tramhalte van 5m hoogte zijn 

roltrappen onmisbaar. 

 

De vlotte en comfortabele verbinding tussen trein en tram vergen ook extra 

aandacht. 

 

5. Verweven der functies 
 

Ruimtebesparing: verticaal combineren van bedrijven + kantoren + wonen. 

 

Subjectieve veiligheidsgevoel, dankzij sociale controle: de stationsomgeving 

moet ook ‘s avonds een veilig gevoel geven, dit kan dankzij het mixen van 

handel + wonen + horeca. 

 

6. Landelijke schaal en karakter 
 

Dorpsarchitectuur wordt vooral gekenmerkt door de rijwoningen en het 

verticalisme. Anderzijds zijn de klimaateisen, met de groene energie-opwekking, 

ook zeer bepalend voor de architectuur.  

 

Windturbines en zonnepanelen moeten perfect geïntegreerd worden in de 

landelijke architectuur. 
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Ontwerp 

1. Ontwerp stedenbouwkundige ruimte 

Integratie in het dorpsweefsel 
 

Inplanting in een uithoek van het dorp. 

 

Herkenbaarheid 
 

Een treinstation is de inkompoort van het dorp, zeker als het gecombineerd 

wordt met een tramhalte. 

Een voordeur plaats je goed in het zicht, in tegenstelling tot een achterdeur. 

Daarom is een duidelijk herkenbaar plein aangewezen voor het treinstation en 

ook voor het tramstation, niettegenstaande het 5m hoger gelegen is. 
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Voorspoedigheid 
 

De verplaatsing van het huidige station is een delicate “hartoperatie”, die 

tevens efficiënt en voorspoedig moet uitgevoerd worden om langdurige werken 

te vermijden. 

 

Immers de verbouwing van een inkomhall van een gebouw moet je ook zo snel 

mogelijk afhandelen om de langdurige hinder voor de passanten te vermijden. 

Dorpsarchitectuur: de schaal van de rijwoning 
 

 

Dorpsarchitectuur wordt vooral gekenmerkt door de rijwoningen en het 

verticalisme. 

Anderzijds zijn de klimaateisen, met de groene energie-opwekking, ook zeer 

bepalend voor de architectuur.  

Windturbines en zonnepanelen moeten perfect geïntegreerd worden in de 

landelijke architectuur. 

Bereikbaarheid tram: 5 meter overbruggen 
 

Het hoogteverschil van 5m moet overbrugd worden voor alle zwakke 

weggebruikers. 

 

Geen hellend vlak voor fietsers, wel voor elektrische fietsen en kleine elektrische 

voertuigen van max. 300 kg (helling van 5% is aanvaardbaar). Maximaal comfort 

betekent o.a. een microklimaat met beschutting tegen weer en wind. Voor de 



Hugo Vanderstadt 30 juni 2021 9 

comfortabele verbinding met de tramhalte van 5m hoogte zijn roltrappen 

onmisbaar. 

De vlotte en comfortabele verbinding tussen trein en tram vergen ook extra 

aandacht. 
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De drie knooppunten voor bereikbaarheid: 

1. vanuit Londerzeel Noord, 

2. vanuit Londerzeel dorp, 

3. verbinding tussen treinstation en tramhalte. 

 

 
 

De drie pleinen: 

1. Stationsplein 

2. Tramplein 

3. Busplein 
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Bedrijfsruimten op het gelijksvloers 
 

In het totaal zijn er 25.000 m² 

bedrijfsruimten voorzien op het 

gelijkvloers. 

1. Onder het tramplein (4500 

m²) 

Ofwel evenementenplein  

Ofwel handelsruimten 

 

2. Naast de A12 

Ofwel een parking van 300 

parkeerplaatsen 

Ofwel 5.630 m² bedrijfsruimten 

 

3. Achter het station 

12.260 m² en 3700 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk licht dankzij zenitale 

verlichting en solartubes. 
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Geluidsschermen 
 

De tramhalte is 5 meter boven de begane grond gelegen in een winderige 

omgeving met veel verkeerslawaai van de A12. 

 

Een wand tussen de tramhalte en de A12 is daarom noodzakelijk. Deze wand zal 

ook het geluid tegenhouden dat nu het dorp op die plaats verstoort.  

 

De kantoren boven de bedrijfsruimte naast de A12 zullen ook als een 

geluidsbuffer functioneren voor de achterliggende bewoning.  
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2. Functies 
De functies zijn zo veel mogelijk gemengd: 

Wonen (rose) + horeca (rood) + handel (rood) 

Bedrijven op het gelijkvloers (purper) + kantoren (blauw) + wonen (rose)  

 

Kantoren langs de A12 
Omwille van de geluidshinder zijn de kantoren (blauw) langs de A12 gelegen. 
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Wonen met middelmatige dichtheid en veel natuur 

 

Voedselbos en volkstuintjes 
Een voedselbos met volkstuintjes zorgen voor een aangenaam woonmilieu en 

voor recreatieve mogelijkheden. Tevens is het een stimulans voor de 

biodiversiteit. 

 

Daktuinen 
Daktuinen zorgen voor leefbare woningen voor gezinnen met kinderen, zelfs bij 

hogere woondichtheden. 
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Energievoorziening: klimaatneutraal 
Ben-woningen  

Maximimale benutting van zon- en windenergie  

 

Windenergie met “Savonius-windturbine” 

De windmolen van het type "savonius" heeft een 

aantal voordelen: 

 

1. Onafhankelijk van de windrichting. 

2. Al bij lage windsnelheden toepasbaar (vanaf 2–

3 m/s). 

3. Geen geluidsoverlast: nauwelijks waarneembare draaigeluiden. 

4. Hoge tolerantie tegen turbulentie: is bestand tegen abrupte veranderingen in 

windrichting, zware buien (tot ongeveer +50% windsnelheid), deze worden, 

door zijn massatraagheid vereffend, en hebben geen invloed op het 

rendement. 

5. Geen trillingen. 

 

Waterbatterijen 

 
Waterbatterijen zjjn de meest duurzame en de meest veilige opslag van 

elektrische energie. 

 

Werking: Groene energie van windmolens en/of zonnepanelen drijft pompen aan 

die het water naar omhoog pompen. Als er geen wind of zon is dan loopt het 

water naar beneden doorheen een turbine, waardoor men dag en nacht 

elektrische energie kan voorzien. 
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Dit systeem is veilig te integreren in een woonmilieu, zonder ontploffingsgevaar 

of brandgevaar. 

Het is relatief goedkoop en gaat onbeperkt mee, dankzij regelmatig onderhoud 

van de pompen. 

 
Zonnepanelen 

 
1. Treinstation en de tramhalte: 

  
Deze overkappingen geven een grote oppervlakte aan zonnepanelen. 
 

Voordelen: 
● de overkappingen worden gemakkelijk terugverdiend 

● de reiziger heeft een optimaal comfort 
 

De panelen van het treinstation heeft een oost/west oriëntatie, dit is heel 

efficiënt voor de gemiddelde opbrengst per dag. 

De panelen van de tramhalte hebben een N/Z oriëntatie, de Noord oriëntatie is 

daarom in gewapend draadglas. 

 
2. Overige gebouwen: 
 

Alle schuine daken zijn integraal bedekt met zonnepanelen op maat. 
De daken hebben een helling van 45 °. Dit geeft een maximaal rendement, 

vooral tijdens de winter. 
Sneeuw blijft niet liggen op daken van meer dan 45° helling. 
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3. Mobiliteit 

Bereikbaarheid 
Auto: rood 

Fiets: groen 

 

Indien men de toegang naar de 

parking via het Molenveld niet 

toelaat (zoals in het huidige plan), 

zal de hinder langs de Meerstraat 

veel groter zijn, gezien de omweg 

naar de Oudemanstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid per fiets in detail 

 

Fietsstallingen: 

op niveau 5m boven de treinhalte 

 

en  

 

onder de tramhalte 
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Fietssnelweg F28 langs de A12 

 

Deze fietssnelweg heeft een connectie met de tramhalte, waardoor men via een 
fietsstalling direct de tram kan nemen. 

Het is van belang dat de F28 langs de zijde van de tram is gelegen, dit in 
tegenstelling met de huidige plannen die de F28 aan de andere kant van de A12 
voorzien. 

Kiss & ride en taxi’s 
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Brug over het spoor  
Voor elektrische fietsen en kleine elektrische voertuigen. 

 

Helling = 5%, dus voor 100 meter lengte een stijging van 5m.  
 

Dit is voor auto’s gangbaar. Helling voor fietsers is doorgaans maximum 2,5%. 
 
Nochtans, een gangbare fietsersbrug over het spoor, is voor fietsers niet 

relevant en een dergelijke langzame helling neemt veel te veel ruimte in beslag. 
 

Diegenen die van Londerzeel Noord komen hoeven het spoor niet over te steken 
om de tram of trein te bereiken. 
Men kan zijn fiets kwijt op het gelijkvloers en dan de roltrap of lift nemen. 

Hetzelfde voor de bezoekers van Londerzeel Zuid. 
 

Voor elektrische fietsen en kleine elektrische voertuigen is deze brug-
verbinding wel wenselijk omdat dit een zeer hoog comfortniveau biedt: men 
kan parkeren en de fiets stallen op een plateau boven het treinspoor, men heeft 

een onmiddellijke toegang tot de tramhalte en het treinstation. 

 
Concept brug: 6m breedte, voor gemengd verkeer van voetgangers, el. fietsers 

en kleine el. voertuigen met max. rijsnelheid van 30 km/u 
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Prioriteit: overstapcomfort 
Ook, en vooral, bij slecht weer dient men een maximum aan comfort te 

verschaffen want anders stapt men over naar de auto,  

met gevolg: meer files tijdens winterweer. 

 

De parking boven het spoor geeft dat maximale overstapcomfort. 

 

Er is plaats voor:  

● 208 minivoertuigen van max. 300kg 

● 520 elektrische fietsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen van kleine elektrische voertuigen: 

o Emissievrij en dus klimaatneutraal,  

Ze kunnen gemakkelijk opgeladen worden met zonne-energie tijdens de 

werkuren. De parking kan overdekt worden met zonnepanelen. 

o Kleine parkeerruimte nodig: 2/1, 5m.= vier maal minder parkeerruimte nodig 

dan een auto.  

o Ideaal voor korte afstanden zoals bijvoorbeeld het voortransport van het 

openbaar vervoer in het buitengebied. 

 

Het is van belang om deze mogelijkheden te 

voorzien omdat deze voertuigen nu snel in opmars 

zijn. 
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Timing 

1. Zoneringsplan (RUP) als eindfase 
 

Het huidige stappenplan voorziet een zoneringsplan (RUP) als een basis voordat 

men kan beginnen met ontwerpen. 

Nadeel: 

Heel wat opties worden daardoor onmogelijk en is er geen creatieve invulling 

meer mogelijk  

 

Voor dergelijke complexe projecten zou zonering een eindfase 

(=bouwvergunningfase) moeten zijn die het mogelijk maakt om de 

bouwvergunning in een legaal kader te beoordelen. 

 

Daarom is het beter om eerst een eindtoestand te visualiseren, zoals in dit 

voorstel, daarna kan men dit voorleggen aan de bewoners, eventueel met een 

maquette, zodat iedereen goed kan meedenken. 

 

2. Inspraak: draagvlak in 3 stappen 
 

1. Visieplan op langere termijn (=dit ontwerpvoorstel) 

Datgene wat gewenst en nodig is tegen 2050. 

● Welke stedelijke ruimte en architectuur? 

● Welke functies? 

● Welke vervoersstructuur? 

Duidelijke visualisaties van deze toekomstige ontwikkelingen zijn onmisbaar in 

de dialoog met de bevolking (maquettes en heldere 3D tekeningen en 

perspectieven). 

 

2. Zoneringsplan (RUP) om een wettelijk kader te creëren voor de verdere 

ontwerpen.  

 

3. Uitvoeringsplannen in de bouwvergunningsfase. 

Om de voorspoedige realisatie mogelijk te maken is een goede coördinatie 

noodzakelijk. Vooral het tramplein op 5m hoogte is een moeilijkheid om snel te 

realiseren en kan de start van de tramhalte hinderen.  

Daarom is het misschien wenselijk om eerst een voorlopige halte te voorzien 

gelijkgronds wat verder op? 
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3. Voorspoedige uitvoering 
 

Het belang van een voorspoedige realisatie, van zowel het treinstation als de 

tramhalte als één geheel. 

 

Dit belangrijk verkeersknooppunt verdraagt geen lang aanslepende 

werfactiviteiten. Bijvoorbeeld: de hal van een huis, je wil de werken zo kort 

mogelijk houden om de passanten niet te veel te hinderen. 

 

Gecoördineerde uitvoering voor een samenhangend knooppunt 

 

De verhuis van het treinstation en de bouw van de tramhalte zouden dus 
samen moeten kunnen gebeuren. 

Onteigeningen 
Onteigeningen, het zwaard van Damocles?  

 

Voor de gemeente betekenen de onteigeningen dikwijls veel tijdsverlies. 

Voor de getroffen bewoners betekenen onteigeningen veel stress en 

frustraties. 

 

Daarom is het van belang om van in het begin duidelijkheid te verschaffen en 

een verantwoorde en rechtvaardige vergoeding te voorzien. 

In dit voorstel zijn meer onteigeningen voorzien om zodoende het stationsplein 

meer zichtbaar te maken en voldoende ruimte te voorzien voor de bushalte. 

 

Zie donkerrode kleur 

 

 

Om tijd te winnen kan men 

transitiewoningen voorzien. 

Zodoende kan men voor de 

getroffen bewoners een tijdelijke 

woning voorzien in afwachting 

van hun definitieve nieuwe 

woning. 
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Realisatiestrategie 
 

Hoe realistisch is dit voorstel, met een tramplein op 5m hoogte? 

 

In principe is dit heel goed haalbaar en betaalbaar, het hoeft de gemeenschap 

niets extra te kosten! 

 

Immers, de onderliggende functie (evenementenzaal of handelsfunctie) financiert 

de kosten van het plateau. 

De buitengewone goede ligging met de A12, de tramlijn en het treinstation 

maken een investering op die plaats heel interessant. 

 

De investeringen in de klimaatneutraliteit 

 

Zonne-energie 

Deze investering betaalt zichzelf terug. 

 

Windenergie 

Deze investering betaalt zichzelf terug. 

 

Natuur en biodiversiteit, duurzaam waterbeheer 

Het voedselbos is productief en betaalt zichzelf terug. 

 

De investeringen in het openbaar vervoer  

 

De budgetten voor De Lijn zijn voorzien met extra geld van het Europese 

relanceplan dat 2,25 miljard extra voorziet voor Vlaanderen. 

 

Voor de NMBS is het verplaatsen van het staton nu geen prioriteit maar voor de 

gebruiker van het openbaar vervoer wel. De nodige acties dienen daarom 

ondernomen te worden! 

 

Gemeentelijke investeringen 

 

Vooral het openbaar domein met bijhorende onteigeningen moeten een budget 

toegewezen krijgen. 

 

Privé investeringen 

 

De privé investeringen zouden geen probleem mogen zijn omdat deze locatie 

uiterst interessant is. 
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Opgemaakt door  

Hugo Vanderstadt 

Architect en stedenbouwkundig ontwerper 

Heerbaan 132 

1840 Londerzeel/Steenhuffel 

Tel: 0495 246 019 

E-mail: hugo.vanderstadt@telenet.be 

 

Bekijk diverse alternatieve ontwerpen op: hugovanderstadt.be  

 

https://hugovanderstadt.be/

