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INFOMOMENT

Kom op donderdag 28 juni 

naar het infomoment 

over de plannen voor de 

stationsomgeving. U leest 

er alles over op pagina 8.

BErchEM STATIONSOMGEVING
We werken eraan

In de omgeving van Berchem station staat van alles te gebeuren. Het station wordt verder 

uitgebouwd tot een knooppunt van openbaar vervoer en fietsverkeer, en het voormalige 

postsorteercentrum wordt een “top- en kantoorlocatie”. Een masterplan zal zorgen 

voor een goede afstemming van deze projecten op de omgeving. Tegelijk zal het plan de 

krijtlijnen uitzetten om van de stationsomgeving een aantrekkelijke plek in de stad te 

maken. In deze nieuwsbrief zetten we de plannen van de stad en de partners op een rij.
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nieuws

Een masterplan voor de 
stationsomgeving
Een strategisch knooppunt
De stationsomgeving van Berchem 
is een belangrijk knooppunt van 
openbaar vervoer. Daardoor is dit 
een heel strategische plek in de 
stad. Vandaag is de buurt echter 
niet bepaald aantrekkelijk. De 
Singel en de bruggen over de Ring 
staan vol met auto’s, de organisa-
tie van het verkeer kan beter en 
het voormalige postsorteercen-
trum aan de Borsbeekbrug vraagt 
om een nieuwe invulling. 

Een masterplan voor de korte en 
de lange termijn

Momenteel maken verschillende 
partijen plannen voor nieuwe 
projecten in de omgeving van Ber-
chem station. De stad wil de sta-
tionsomgeving verder uitbouwen 
tot een vlot bereikbare en aantrek-

kelijke omgeving. Om alle plannen 
zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen, maakt de stad samen 
met de betrokken partners een 
masterplan voor deze omgeving.

Inzetten op bereikbaarheid en 
aantrekkelijkheid

Het masterplan wil vooreerst 
het verkeer in dit gebied be-
ter organiseren. Voetgangers, 
fietsers, openbaar vervoergebrui-
kers en autogebruikers moeten 
het station gemakkelijk kunnen 
bereiken, zonder overlast voor 
de buurt. Daarnaast moeten 
bewoners, bezoekers en reizigers 
graag naar deze plek komen en er 
graag blijven. Tenslotte moeten 
er op de terreinen van het voor-
malige postsorteercentrum niet 
alleen kantoren komen, maar ook 

functies die waardevol zijn voor de 
buurtbewoners.

Een plan voor mobiliteit en open 
ruimte tegen eind 2012

Deze zomer willen de verschillen-
de partijen tot een akkoord komen 
over eventuele aanpassingen aan 
de organisatie van het verkeer in 
de stationsomgeving. Tegen eind 
dit jaar kan het plan voor de mo-
biliteit en de open ruimte een feit 
zijn. Ondertussen kunnen de ver-
schillende partijen doorgaan met 
de voorbereiding en uitwerking 
van hun project, zolang de impact 
op de omgeving beperkt blijft (zie 
verder in deze nieuwsbrief).

Een plan in publiek-private samen-
werking

De stad werkt voor de opmaak 
van het masterplan samen met 
het district Berchem, de Vlaamse 
overheid, de Provincie Antwer-
pen, de NMBS-groep, De Lijn en 
projectontwikkelaar IRET Develop-
ment NV. De stad krijgt boven-
dien subsidies vanuit het Vlaams 
Stadsvernieuwingsfonds.

De Lijn plant een reorganisatie van het bus- en tramverkeer in de stationsomgeving.



masterplan

Er is al heel wat onderzoek 

gedaan rond de stationsom-

geving: enerzijds naar het 

gebruik vandaag, anderzijds 

naar de mogelijkheden in de 

toekomst. Hoe maken voet-

gangers en fietsers gebruik 

van de stationsomgeving? 

Hoe, waar en wanneer parke-

ren automobilisten in de buurt 

en in de ruimere omgeving? 

Hoe komen treinreizigers naar 

het station en wat willen ze 

graag anders zien?

waardevOl	gesprek	met	‘sleutelfiguren’

Begin dit jaar nodigde de stad enkele buurtbewoners uit en mensen 
die beroepsmatig vertrouwd zijn met de stationsomgeving om hun 
bedenkingen, bezorgdheden en wensen te uiten. Hieronder vindt u 
enkele opmerkingen en suggesties:

Alle opmerkingen en suggesties worden als belangrijke aandachtspun-
ten meegenomen bij de opmaak van het masterplan.

- “Waar mogelijk moeten er rust-
punten komen in deze drukke 
omgeving.”

- “Het Burgemeester Ryckaerts-
plein biedt geen ruimte om te 
zitten of te spelen. Het niveau-
verschil met de lager gelegen 
middenzone is niet veilig. De 
hagen trekken sluikstort aan. 
Het plein is te weinig verlicht.“

- “De Uitbreidingstraat wordt 
gebruikt als kiss-and-ridezone, 
maar is hierop niet voorzien. 
Auto’s en bussen hinderen 
elkaar.”

- “De kruispunten aan de Cogels-
Osylei en aan de Statiestraat zijn 
onhandig voor auto’s, fietsers en 
voetgangers.”

- “De Guldenvliesstraat en de Co-
gels-Osylei zijn in slechte staat. 
Dat geldt vooral voor fietsers.”

- “Er moeten voldoende parkeer-
plaatsen komen bij het station 
en het voormalige postgebouw, 
zodat de buurt hiervan geen last 
heeft.”

- “Het (weekendlang) parkeren 
van vrachtwagens op de Bors-
beekbrug is lelijk! Graag hiervoor 
elders plaats voorzien.”

- “De voetgangersbrug over de 
Singel en de Ring is zeer nuttig, 
maar onveilig.”

- “Alvast bedankt om de groene 
open ruimtes in de omgeving te 
behouden.”

Op weg naar een gebruiksvriendelijke  
stationsomgeving

Een op vijf instappende treinreizigers komt dagelijks met de fiets naar het station.
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Een overzicht van de 
huidige plannen

prOJeCten

• IRET Development NV plant een grootschalig 
nieuw gebouwencomplex op de site van het 
voormalige postsorteercentrum, met onder 
meer kantoren en buurtfuncties. 

• Aan het station komt er vanaf september 2012 
een eindhalte voor een aantal streekbussen 
van De Lijn. Tussen aankomst en vertrek blijven 
enkele bussen kort  stilstaan op de middenberm 
van de Borsbeekbrug. Deze “busbuffer” krijgt 
later een definitieve locatie.

• De Lijn reorganiseert de tramlijnen 4, 8 en 11. 
De nieuwe tramlijn 9 zorgt voor een snelle ver-
binding met Antwerpen-Centraal en Linkeroever. 

• De NMBS-Holding bouwt een nieuw fietspar-
keergebouw aan de stationsingang in de Post-
hoflei. Een viaduct over de Uitbreidingsstraat 
sluit rechtstreeks aan op het fietspad langs de 
treinsporen. 

• De provincie Antwerpen werkt samen met de 
stad, de Vlaamse overheid en de NMBS verder 
aan de “fietsostrade” (snelfietspad) langs de 
spoorlijn Antwerpen-Mechelen. Het plan is om 
de fietsroute via bruggen over de Uitbreidings-
straat en de Singel heen te leiden, om zo het 
fietspad in de Stanleystraat en de Roderveld-
laan met elkaar te verbinden.

Het masterplan dat vandaag wordt opgemaakt, 
zal zorgen voor een goede afstemming van deze 
projecten op hun omgeving. Het plan zal bo-
vendien de krijtlijnen uitzetten voor de verdere 
transformatie van de stationsomgeving.

wat	staat	er	allemaal	te	ge	beuren	in	de	stations	omgeving?	wij	zetten	even	de	verschillende	
plannen	op	een	rijtje:

Op de volgende pagina’s worden deze projecten verder beschreven.
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de	lijn	wil	van	antwerpen	
een	echte	tramstad	maken.	
door	het	het	tram-	en	metro-
net	uit	te	breiden,	rijden	
er	minder	bussen	van	en	
naar	de	franklin	roosevelt-
plaats.	met	minder	bussen	
en	meer	trams	wil	de	lijn	
de	stad	beter	bereikbaar	
maken	voor	het	openbaar	
vervoer	en	tegelijk	de	leef-
baarheid	ervan	verhogen.	
Het	station	van	Berchem	
wordt	hierdoor	hét	knoop-
punt	voor	wie	met	het	
openbaar	vervoer	naar	de	
stad	komt.	

Knooppunt Berchem
Momenteel rijden de meeste 
streekbussen nog tot het cen-
trum van de stad. Het laatste 
stuk van hun traject loopt meest-
al samen met een of meerdere 
tramlijnen. Om het aantal bussen 
op de Rooseveltplaats te vermin-
deren, ging De Lijn op zoek naar 
alternatieve eindhaltes voor haar 
bussen. Deze eindhaltes moeten 
vlot bereikbaar zijn en voldoende 
overstapmogelijkheden bieden. 
Berchem station heeft een aantal 
troeven door haar ligging vlakbij 
enkele belangrijke invalswegen. 
Daardoor kan deze omgeving 
verder uitgebouwd worden als 
knooppunt voor bus, tram en 
trein. 

Meer trams en tramlijnen
Een goede afstemming van het 
bus- op het tramnet in Berchem 
moet zorgen voor een vlotte ver-
binding voor de reizigers. Daarom 
krijgt Berchem station er een 
nieuwe tramlijn bij. Drie tramlij-
nen verbinden Berchem dan met 
de Antwerpse binnenstad:

• Tram 4 rijdt voortaan van Ho-
boken naar Silsburg en neemt 

tussen de Groenplaats en Sils-
burg het traject van tramlijn 8 
over.

• De nieuwe tramlijn 9 gaat van 
het Eksterlaar, via de premetro 
in de Mercatorstraat en de 
Groenplaats naar Linkeroever.

• Tram 11 keert aan Groenenhoek 
en rijdt van Berchem station 
naar de Melkmarkt.

Busstation Berchem
De streeklijnen van en naar 
Lier, Duffel en Kontich nemen 
de Berchemse trajecten van de 
stadslijnen 9 en 14 over. Deze 
lijnen krijgen hun eindhalte aan 
Berchem station en daar kunnen 

de reizigers overstappen op de 
tram. Op de Borsbeekbrug komen 
wachthaltes waar de bussen kun-
nen stationeren.

Samen werken aan een master-
plan
Met deze plannen zet De Lijn een 
belangrijke stap om meer trams 
in de stad te laten rijden. Door 
bus en tram samen te brengen in 
een compact knooppunt vlakbij 
het station, is een vlotte over-
stap gegarandeerd. Het master-
plan voor de stationsomgeving 
onderzoekt ook hoe op termijn de 
relatie met het treinverkeer kan 
worden verbeterd.

Stationsomgeving Berchem als knooppunt 
voor bussen en trams

prOJeCten

Deze tekst is gebaseerd op 
informatie van De Lijn. Neem 
voor meer informatie contact 
op met Koen Peeters
tel. 03 218 13 05, e-mail
koen.peeters@delijn.be
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Het	postsorteercentrum	
aan	de	Borsbeekbrug	staat	
al	sinds	2007	leeg.	door	zijn	
enorme	afmetingen	en	zijn	
strategische	ligging	vlak	
naast	het	station,	is	het	
een	zeer	waardevol	ter-
rein.	projectontwikkelaar	
iret	development	nv	kocht	
de	gronden	en	probeerde	
eerst	een	nieuwe	functie	te	
vinden	voor	het	bestaande	
gebouw.	dit	bleek	weinig	re-
alistisch.	daarom	wordt	het	
huidige	gebouw	afgebroken	
om	plaats	te	maken	voor	
een	nieuw	kantoorgebouw.

Tien bouwvolumes rond een 
langwerpige open ruimte
Het nieuwe gebouw is ontworpen 
door architect Stéphane Beel, 
die eerder de uitbreiding van het 
kunstencentrum deSingel tekende. 
Het huidige inrichtingsplan be-

staat uit een rij van zes gebouwen 
aan de kant van de Ring en vier ge-
bouwen aan de kant van de Singel. 
Daartussen bevindt zich een lang-
werpige open voetgangersruimte. 
De huidige voetgangersverbinding 
langs de sporen wordt vernieuwd, 
zodat voetgangers het station 
veilig en vlot kunnen bereiken. 

Een mix van functies
Volgens de plannen komen er 
langs de Ring vooral kantoren. Aan 
de kant van de Singel komen er 
voorzieningen voor de buurt, zoals 
enkele winkels, een fitnesszaak, 
een horecazaak, een polyvalente 
zaal en avondonderwijs. Een goede 
mix van functies moet ervoor 
zorgen dat de locatie steeds een 
levendige indruk geeft. Vanwege 
de strategische ligging vlak bij 
het station wil de stad dat de 
ontwikkelaar ook een belangrijke 
publieksfunctie realiseert. Op dit 
moment zijn de ontwikkelaar en 
de stad samen op zoek naar een 
dergelijke topfunctie. 

Een flexibel plan
Op basis van een eerste inrich-
tingsplan heeft de projectont-
wikkelaar een bouwaanvraag 
ingediend voor de sloop van het 
bestaande postsorteercentrum 
en voor de bouw van een eerste 
kantoorgebouw op de hoek tussen 
de Borsbeekbrug en de Ring. Er 
is nog geen concrete timing voor 
deze werken.

Het huidige inrichtingsplan zet een 
richting uit voor de hele ontwikke-
ling, maar is zeker geen definitief 
plan. Aangezien de ontwikkeling 
over meerdere jaren zal lopen, 
moet dit inrichtingsplan nog 
voldoende flexibel zijn. Het mas-
terplan dat nu wordt opgemaakt, 
moet zorgen voor een goede 
afstemming tussen dit project en 
de stationsomgeving.

Postsorteercentrum wordt top- en 
kantoorlocatie

prOJeCten
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Het huidige inrichtingsplan voor de terreinen van het voormalige 
postsorteercentrum voorziet een hele nieuwe bebouwing.
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Een loopbrug verbindt de nieuwe ontwikkeling 
met het station.

Wat zijn top- en kantoor-
locaties?
Top- en kantoorlocaties zijn 
begrippen uit het ruimtelijk 
structuurplan van de stad. 
Toplocaties zijn bestemd 
voor de uitbouw van cultu-
rele, recreatieve of sportieve 
functies op het niveau van de 
stad en dus niet alleen van het 
district waar ze gevestigd zijn. 
Kantoorlocaties zijn bestemd 
voor de (uit)bouw van groot-
schalige kantoren. 

Omwille van de goede bereik-
baarheid met het openbaar 
vervoer is de stationsomge-
ving van Berchem geselec-
teerd als toplocatie én als 
kantoorlocatie. Op het terrein 
van het voormalige postsor-
teercentrum kunnen beide 
zelfs gecombineerd worden.
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de	stationstoegang	aan	de	
kant	van	de	posthoflei	wordt	
grondig	vernieuwd.	Op	de	
plaats	waar	nu	fietsenrek-
ken	staan,	bouwt	de	nmBs-
Holding	een	nieuw	transpa-
rant	fietsparkeergebouw.	dit	
gebouw	biedt	plaats	aan	2	
150	fietsen,	waarvan	meer	
dan	300	plaatsen	met	een	
elektronisch	beveiligings-
systeem.	Hiermee	wordt	de	
parkeercapaciteit	voor	fiet-
sers	in	en	rond	het	station	
verdubbeld	en	wordt	de	vei-
ligheid	en	de	bereikbaarheid	
van	het	station	voor	fietsers	
sterk	verbeterd.

Verdubbeling aantal fietsstal-
plaatsen
Een op vijf instappende reizigers 
komt dagelijks met de fiets naar 
het station van Berchem. Vandaag 
zijn er in de directe omgeving van 
het station 1 460 fietsplaatsen, 
waarvan 200 overdekt en bevei-
ligd. In het nieuwe glazen fiets-
parkeergebouw aan de Posthoflei 

komen 2 150 overdekte gratis 
plaatsen, waarvan 305 plaatsen in 
een elektronisch beveiligde zone. 
Daar zal ook het Fietspunt een 
vaste stek krijgen. Op het Burge-
meester Edgard Ryckaertsplein 
blijven 625 plaatsen beschikbaar. 

Een vernieuwde stationstoegang
Het transparante fietsparkeerge-
bouw wordt een volwaardige voor-
deur voor het station aan de Post-
hoflei, en zal ertoe bijdragen dat 
ook deze kant van de stationsom-
geving aantrekkelijker wordt. Het 
nieuwe gebouw vormt bovendien 
de nieuwe stationstoegang, met 
trappen aan de kant van de Uitbrei-
dingstraat en een zachte helling 
richting de Singel voor fietsers en 
reizigers met beperkte mobiliteit. 
Door de glazen constructie zal het 
daglicht binnenvallen op elk niveau 
van de fietsenstalling. 

Aansluiting op fietspaden en 
fietsroutes
Het fietsparkeergebouw sluit met 
een brug over de Uitbreidingstraat 
rechtstreeks aan op de fietsroute 
tussen Antwerpen, Mortsel en 
Mechelen. Ook in de Cuperusstraat 
en de Stanleystraat wil de stad 

het fietspad vernieuwen. Het is 
de bedoeling dat deze provinciale 
fietsroute in een latere fase via een 
fietsbrug over de Singel aansluit op 
het fietspad in de Roderveldlaan. 
Zo wordt het station uiterst vlot en 
veilig bereikbaar voor fietsers. 

Timing
Als alles loopt zoals gepland, 
starten de werken aan het fiets-
parkeergebouw eind dit jaar. De 
huidige fietsenstallingen op de 
Posthoflei verhuizen dan tijdelijk 
naar het Ryckaertsplein. Tijdens de 
werken blijft het station ook via de 
Posthoflei toegankelijk.

Fietsparkeergebouw met vernieuwde 
stationstoegang Posthoflei

prOJeCten

Het aantal fietsenstallingen in de stations-
omgeving zal sterk toenemen.

Het fietsparkeergebouw aan de Posthoflei zal de 
nieuwe toegang tot het station vormen.

Deze tekst is gebaseerd op informatie van de 
NMBS. Neem voor meer informatie contact 
op met  Paul Van Aelst, tel. 03 204 25 80, 
e-mail paul.vanaelst@b-holding.be.

©
 N

M
B

S-
H

ol
di

n
g



Webpagina en 
online forum

Kijk op www.antwerpen.be/
berchemstationsomgeving 
voor meer informatie over de 
Berchemse stationsomgeving 
of voor een digitale versie van 
deze nieuwsbrief. Hier kunt u 
via het online forum ook mee-
praten over de toekomst van 
deze omgeving. Wij kijken uit 
naar uw reactie.

www.antwerpen.be/berchemstationsomgeving

nieuws

hebt u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met het stedelijk wijkoverleg, tel. 03 338 40 19, e-mail 
wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be. 
Verantwoordelijke uitgever: hardwin De Wever, Autonoom Gemeentebedrijf Stadsplanning Antwerpen - Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen 
Wettelijk depot: D/2012/0306/129

Infomoment op 
donderdag 28 juni

De stad en de verschillende 
partners willen u goed in-
formeren over hun plannen. 
Daarom bent u op donderdag 
28 juni vanaf 19 uur welkom 
op een infomoment over de 
stationsomgeving, in het voor-
malige postsorteercentrum 
met ingang langs de Borsbeek-
brug. De toelichting is gratis 
en start om 20 uur. 

Schrijf u vandaag nog in, tele-
fonisch via 03 338 40 19 of per 
e-mail via  
wijkoverleg.berchem@ 
stad.antwerpen.be.

Een beeld van de heraangelegde Statiestraat.

Heraanleg 
Statiestraat/
Driekoningenstraat 
wint Prijs Publieke 
Ruimte 2012

De heraanleg van de Statiestraat 
en de Driekoningenstraat werd 
begin dit jaar beloond met de Prijs 
Publieke Ruimte 2012. Volgens de 
jury is de herinrichting van deze 
straat een voorbeeld voor steden 
en gemeenten die worden ge-
confronteerd met prestigeverlies 
in winkelstraten. De jury loofde 
vooral de drastische keuze voor 

een nieuwe verkeerscirculatie 
en de directe betrokkenheid van 
buurtbewoners en handelaars. De 
heraanleg kwam tot stand met 
een financiële bijdrage vanuit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) in samenwer-
king met de Vlaamse overheid, 
de stad Antwerpen en het district 
Berchem. 


