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Inleiding  
Via de infokrant heeft het stadsbestuur de individuele burger de gelegenheid gegeven 

zijn/haar mening te laten kennen aangaande stationsbuurt (Stationsplein, zone achter het 

station, inclusief park Ter Beuken). De website van stad Lokeren leert ons : “ Er is al een 

masterplan opgesteld dat de grote lijnen vastlegt, maar er is nog niets definitief beslist”1. Wel 

zijn al vier grote thema’s vastgelegd door het stadsbestuur, deze zijn :  

• het Stationsplein beter maken  

• Park Ter Beuken beter benutten  

• een verbinding maken tussen het Stationsplein en Park ter Beuken  

• het parkeren in de buurt concentreren                                                           

Als inwoners van Lokeren stellen we vast dat het project leeft onder de bevolking. Niet enkel 

in de seniorenraad blijkt het aan bod te zijn gekomen, ook buurtbewoners, pendelaars en 

handelaars hebben het er over.  

  

De seniorenraad waardeert dat er inspraak wordt georganiseerd, al zijn er ook niet 

onbelangrijke kanttekeningen te plaatsen bij de methode en inhoud.  

  

  

Inspraak  
Experten raden aan om bij de opmaak van plannen in een vroeg stadium de bevolking te 

betrekken. Dit heeft verschillende voordelen:  

• burgers beschikken over specifieke informatie en ervaringen die niet altijd bekend zijn 

bij experten  

• de indruk wordt vermeden dat er zaken boven de hoofden of achter gesloten deuren 

worden beslist, en er wordt vermeden dat burgers beginnen speculeren over 

zogenaamde verborgen agenda’s  

• burgers voelen zich meer betrokken bij hun buurt en de stad waarin ze wonen  

• het draagvlak voor het project verhoogt  

• er kunnen creatieve oplossingen uit de bus komen waar experten en politici niet aan 

dachten  

• de bevolking betrekken is ten slotte ook, vanuit democratisch oogpunt, een 

meerwaarde           

Het betrekken van de bevolking is nuttig in alle fasen van de planning, zowel bij de analyse, 

de visievorming, het uitwerken van een plan als de uitvoering. Het is inmiddels gemeengoed 

geworden om buurtbewoners en andere burgers, alsook het middenveld, als volwaardige 

partners te beschouwen, zowel bij grote als bij kleine projecten.  

De seniorenraad merkt op dat er weinig informatie voorhanden is op de website, terwijl er 

blijkbaar wel al een masterplan is opgemaakt. Graag vernemen we hoe het 

participatieproces verlopen is bij  de opmaak van dit masterplan, zowel bij de analyse, 

visievorming, als het uitwerken van het plan. We vernamen via informele weg dat er reeds 

een parkeerbezettingsonderzoek, een beperkt herkomstbestemmingsonderzoek en 

doorsneetellingen zijn uitgevoerd. Dit is informatie die burgers kan helpen om een 

constructieve bijdrage te leveren aan het transformeren van de stationsbuurt in een 

                                                
1 https://www.lokeren.be/nieuws/2017/10/23/lokeraar-discussieert-mee-over-toekomst-stationsbuurt  



aangename, functionele en levendige buurt, en waarvoor mits enige duiding, geen 

gespecialiseerde opleiding nodig is om deze te interpreteren.   

  

Naast het beschikbaar stellen van de beschikbare telgegevens in lijn met de trend naar meer 

open data, is ook het voorzien van een samenvatting die de planningscontext geeft nu 

standaard. Elke Vlaamse gemeente dient bijvoorbeeld te beschikken over een ruimtelijk 

structuurplan en een mobiliteitsplan waarvan de relevante elementen kunnen meegegeven 

worden bij elk project.  

  

Het is begrijpelijk dat ervoor  gekozen wordt om de inspraak wat te structureren, wat in dit 

dossier gebeurd is door 4 thema’s naar voor te schuiven. Dit mag uiteraard geen keurslijf 

vormen en in principe moeten alle opmerkingen en suggesties kunnen gegeven worden 

zolang het op een respectvolle manier gebeurt.    

  

  

Probleemstelling en stand van zaken  
Het station van Lokeren verwerkt per (week)dag meer dan 5 000 reizigers. Dit is het hoogste 

aantal van het Waasland, en bijgevolg vormt het station een belangrijk knooppunt. Ook het 

huidig stationsgebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse vereisten. Denken we hierbij 

o.a. aan de perrons (te laag voor de huidige treinstellen), de staat van de trappen enz. die 

het zeker voor mensen met een beperkte mobiliteit moeilijker maakt. We begrijpen niet dat 

het station en de perrons nog niet werden aangepast, terwijl stations met heel wat minder 

treinbewegingen en passagiers wel worden/werden aangepakt. Ondanks de voortdurende 

uitleg ‘daar is geen budget voor beschikbaar’, was er voor die plaatsen blijkbaar wel een 

budget.  

  

Dit brengt met zich mee dat deze buurt heel wat verkeer te verwerken krijgt (voetgangers, 

fietsers, bussen van De Lijn en auto’s). Fietsers en auto’s vergen ook voldoende 

parkeergelegenheid en de bussen aangepaste haltes en perrons. Veel treinreizigers komen 

van buiten het centrum, verder afgelegen wijken, deelgemeenten en zelfs van buiten 

Lokeren. De nood aan meer (en beter op elkaar afgestemd) openbaar vervoer zal alleen 

maar toenemen.   

  

De huidige 2 belangrijkste parkings liggen vrij ingesloten : de grote parking ligt tussen de 

spoorwegberm, Durme en gebouwen (appartementsblok Gasstraat, V.T.I.,  

brandweerkazerne enz.), terwijl de parking achter het station alleen een smalle in- en uitgang 

heeft ter hoogte van de Groendreef. Deze in- en uitgang is volgens onze inzichten ook de 

meest gebruikte toegangsweg naar de kunstacademie. De bezettingsgraad is in de week 

vaak meer dan 100% terwijl de norm 85% bedraagt, al mag de bezettingsgraad bij een 

pendelaarsparking wel iets hoger liggen. Deze omgeving trekt dus veel autoverkeer aan. 

Voor fietsers, waaronder heel wat jongeren, is dit niet altijd zo comfortabel en creëert dit 

onveilige situaties. Daarenboven maken de mozaïekkasseien in verschillende straten het 

fietsen minder comfortabel en zelfs gevaarlijker. We merken hierbij ook op dat verschillende 

degelijke fietsroutes niet doorlopen tot aan het station (Durmedijk, fietspad naar Eksaarde en 

Moerbeke, de fietssnelweg langs de spoorweg).  

  

Daarnaast is deze buurt ook een belangrijke verbindingsas tussen de meer noordelijk en 

oostelijk gelegen woonzones en het centrum van de stad met de belangrijkste diensten 

(stadhuis, financiële instellingen, ziekenhuis, post enz.), temeer er in het centrum maar één 

plaats is waar men over de Durme kan: de bruggen aan de markt. Naar we vernomen 



hebben zouden er per dag meer dan 6 000 voertuigen door de Stationsstraat rijden. Dat dit 

geregeld tot probleemsituaties aanleiding geeft, is evident. Ook de spoorwegbermen vormen 

als het ware een stuk omwalling waar je niet zomaar door kunt.  

  

De Durme is zowel een troef als een barrière. Dat ze met haar groene boorden en 

aangrenzende natuurgebieden charme en troeven heeft, staat buiten kijf. Anderzijds is de 

omliggende wegstructuur niet afgestemd op het (te) beperkt aantal oversteekplaatsen. In het 

centrum is er, zoals reeds aangestipt, maar één oversteekplaats: de bruggen aan de Markt 

waar ze een (soms onduidelijk aangegeven) rond punt vormen. Door de congestieproblemen 

aan de Oude Brug kan deze brug geen soelaas bieden. De fileproblemen op de N70, vooral 

tijdens de (avond)spitsuren vormen een steeds groter wordend knelpunt. Er dient ook 

aangestipt te worden dat er geen ontsluiting is langs de noordoostzijde van de stad. Daar 

liggen immers beschermde natuurgebieden die ook een troef zijn voor de stad. De 

barrièrewerking van de Durme creëert flessenhalzen. Dit is een steeds grotere wordend 

probleem. De meeste diensten, financiële instellingen, handelszaken enz. liggen op de 

rechteroever.  

  

Deze buurt is ook een woonbuurt, en er zijn, zoals in de meeste stationsbuurten, ook 

handelszaken gevestigd die op hun beurt bezoekers aantrekken die met verschillende 

vervoersmiddelen komen. De Stationsstraat is ook de verbinding tussen station en de Markt, 

het beoogd kloppend hart van de stad. Het feit dat het station op vrij korte afstand van het 

centrum ligt, is ook een troef. Het station was oorspronkelijk verder van het centrum gepland.                 

  

Aan de achterzijde van het station ligt ook een groene long gevormd door enerzijds Park Ter 

Beuken en achterliggende recreatiezone, en anderzijds de bebouwing, met  residentieel 

karakter, aan die zijde van de Groendreef.  

  

Uit onze knelpuntwandelingen is ook gebleken dat heel wat, vooral smalle, straten van en 

naar het centrum niet geschikt zijn om de verschillende verkeersfuncties zoals rijden, 

parkeren, fietsen in beide richtingen, voldoende brede en veilige voetpaden enz. aan te 

kunnen. Dat deze problematiek ook nadelig is voor de luchtkwaliteit wordt aangetoond door 

de resultaten van het ‘airbezenproject’.  

  

Er is ook geen referentie te vinden naar de planningscontext zoals het ruimtelijk 

structuurplan, mobiliteitsplan enz. Dergelijke referentie is eigenlijk een evidentie bij de 

opmaak van elk plan en essentieel bij elke  bevraging van de bevolking. Of er in dit 

masterplan, en eigenlijk ook met andere grote projecten, daar telkens rekening wordt mee 

gehouden, is de vraag. Zo maar opnieuw een appartementsblok neerpoten heeft geen 

meerwaarde en is geen uiting van een duurzame en toekomstgerichte stadsontwikkeling. Het 

creëert zelfs een bijkomende mobiliteitsimpact en het algemeen belang moet nogal eens 

wijken voor kortzichtige visies en belangen. Gebruikers en bewoners worden al te vaak niet 

betrokken bij het ontwikkelingsproces. Bij de ontwikkeling van de stationsbuurt is het eigenlijk 

evident dat naast bewoners, ook de gebruikers van het openbaar vervoer van bij het begin 

als volwaardige partners kunnen mee participeren. Uit de enquête ‘Leg je ei’ bleek dat de 

mobiliteitsproblematiek een van de grootste bekommernissen is van de Lokeraar.   

  

Ontwikkelaars en stadsbestuurders zijn vaak geen gebruikers van openbaar vervoer en 

hebben weinig affiniteit met de te ontwikkelen buurt. Bij de planning en uitvoering van grote 

bouwwerken (appartementsblokken en dgl.) wordt al te vaak te weinig rekening gehouden 

met de impact op vlak van mobiliteit, bereikbaarheid enz., op de  meer nabije buurt alsook op 

het algemeen mobiliteitsplan. Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit zouden 

één bevoegdheidsdomein moeten zijn.   



  

  

Mogelijkheden en uitdagingen  
De ligging van het station en de Durme is nu eenmaal wat ze is. Gezien men, weliswaar 

voorzichtig, minder autoverkeer op onze wegen en in steden wenst om o.a. het fileprobleem 

en mee daaraan gelinkte milieuproblemen aan te pakken, zal het aantal gebruikers van het 

openbaar vervoer, vooral de trein, nog eerder toe- dan afnemen. Het station, en zijn directe 

omgeving, zal een zeer belangrijk knooppunt blijven waar de verschillende vervoersvormen 

samenkomen en nog aan belang zullen winnen. Dit impliceert dat er dichtbij het station 

haltes nodig blijven voor De Lijn, taxi’s en eventueel andere vormen van 

openbaar/gemeenschappelijk vervoer enerzijds en langdurige parkeergelegenheid voor 

auto’s en fietsen van pendelaars anderzijds. Daarnaast dient men ook parkeergelegenheid 

(met beperktere parkeerduur) voor bezoekers van handelszaken in de buurt te voorzien. 

  

De grote uitdaging is om de verschillende functies van de stationsbuurt zo goed mogelijk, op 

een haalbare, duurzame en toekomstgerichte manier te combineren met respect voor mens 

en milieu. Zolang er geen goed uitgebouwd net van openbaar vervoer van en naar het 

station is, zullen veel mensen gedwongen blijven om zich met de auto naar het station te 

verplaatsen, wat dan ook voldoende parkeermogelijkheden vereist. Ook voldoende en veilige 

aanvoerroutes voor fietsers en bijgevolg voldoende fietsstallingen. Belangen van 

buurtbewoners zijn ook niet altijd gelijklopend met de belangen van trein- en busreizigers. 

Het gebeurt nogal eens bij nieuwbouwprojecten in stationsbuurten dat nieuwe bewoners pas 

na enige tijd de impact van het openbaar vervoersknooppunt ervaren. Dan ontstaan nogal 

eens reacties zoals bv. de bussen van De Lijn veroorzaken (veel) hinder, er zijn teveel 

parkeerplaatsen voor auto’s van pendelaars enz. Elke buurt heeft zijn voor- en nadelen en op 

voorhand wordt dit vaak niet ingecalculeerd.   

  

Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en voor een vlotte verkeersstroom tussen linker- en 

rechteroever, voor een vlot pendelverkeer en bovendien voor het welbevinden van de 

bewoners blijft een enorme uitdaging. Het besef dat de budgetten niet onuitputtelijk zijn, 

maakt deze uitdaging niet gemakkelijker. Hoeveel heeft men er voor over?  

  

Rekening houdend met de congestie van Groendreef, Stationsstraat en N70 dringt een 

zoektocht naar een bijkomende uitweg zich op. Een extra uitweg naar de N70 is 

problematisch omdat daar nu al een fileprobleem is en bijkomende verkeerslichten op de 

N70 zouden zeer dicht bij de lichten van de Groendreef komen. Moeten we geen extra brug 

over de Durme overwegen?  

  

Daarnaast is er een bijkomende vraag (en eigenlijk ook een uitdaging die niet uit de weg te 

gaan is): kan dit gerealiseerd worden zonder bijkomende uitwegen, zonder een extra brug 

over de Durme, rekening houdend met de reeds bestaande congestie van een aantal 

belendende straten zoals Groendreef, Stationsstraat, N70 (nu reeds ellenlange fileproblemen 

wat een uitweg in die richting problematisch maakt; bijkomende verkeerslichten die (te) dicht 

staan bij die van de Groendreef zijn geen wezenlijke oplossing).  

  

De capaciteit van de bestaande grote parking kan uitgebreid worden met een sober 

parkeergebouw: een laag half verzonken en bv. 2 à 3 lagen bovengronds. Geen diep 

keldergebouw( te duur). Daarbij ook een aantal parkeerplaatsen met oplaadpunten voorzien 

plus de nodige basisvoorzieningen om in de toekomst die oplaadcapaciteit te kunnen 

uitbreiden in functie van de stijgende nood daaraan. Volgens prognoses zal het aantal 



elektrisch aangedreven voertuigen de komende jaren alleen maar toenemen. Dit kan 

eventueel ook, al dan niet gedeeltelijk, achter het station. Het concentreren van alle 

parkeergelegenheid in één groot gebouw lijkt ons niet aangewezen aangezien er te weinig 

valabele, al dan niet nog aan te leggen, aan- en afvoermogelijkheden zijn. Ook zou 

onderzocht kunnen worden of eenrichtingsverkeer , bv. in de huidige smalle inrit naar parking 

achter het station, aangewezen is, mits doorsteek onder de spoorwegberm ter hoogte van de 

grote parkeerzone aan de voorzijde.  

  

De bushaltes zijn nu een eind- en/of vertrekstation wat een grotere impact heeft op het 

ruimtegebruik. Dit zou ook voorwerp van onderzoek kunnen zijn. Door een verplaatsing van 

het eind/vertrekstation naar een rustiger plaats,heeft men minder busperrons nodig. 

Essentieel blijft uiteraard een goede aansluiting met de treinuren.   

  

De ruimte onder de spoorwegberm wordt nu niet benut. Ook hier zijn mogelijkheden gaande 

van bv. overdekte fietsstallingen, enkele aangepaste handelszaken (bv. horeca). Zoals reeds 

vermeld zou een bijkomende  doorsteek eenrichtingsverkeer mogelijk maken achter het 

station.  

  

Een goed uitgevoerde bevraging van de fietsers over de problemen en knelpunten die ze 

ervaren om naar het station te komen, het stallen van hun fietsen, hun suggesties enz.is 

aangewezen. Ook de bewoners van de buurt moeten de kans krijgen om hun 

bekommernissen te verwoorden.  

  

Ook een onderzoek naar een bijkomende brug over de Durme: waar is daar plaats voor, kan 

dit met het mobiliteitsplan gerealiseerd worden enz. Ook al zet men in op een verminderd en 

meer verantwoord autogebruik, blijft er nood aan bijkomende verwerkingscapaciteit.  

  

  

Noden en wensen  
Vooreerst dient men een meer gedegen en weldoordachte bevraging en onderzoek van 

noden en wensen van de gebruikers van het openbaar vervoer (van waar en hoe komen ze 

naar het station enz.) te organiseren. Daarnaast moet ook de verplaatsingsproblematiek van 

de bewoners van het noorden en oosten van Lokeren (linkeroever) in kaart gebracht worden 

(hoe kunnen en hoe komen ze naar bv. het centrum ). Deze problematiek kan niet los gezien 

worden van de ontwikkeling van de stationsbuurt, aangezien het dezelfde straten betreft.  

Deze  bevraging moet gebeuren vóór men plannen maakt, niet als het plan al gemaakt is en 

het nog gaat over wat punten en komma’s. Dit is geen vorm van gedegen en volwaardige 

inspraak en participatie van de burger. We zijn van oordeel dat:  

• echte participatie resultaten oplevert waar mensen van houden  

• echte participatie zorgt voor een beter en efficiënter beleid  

• echte participatie zorgt voor legitimatie van het beleid  

Zoals reeds aangestipt is er ook een beter en vollediger onderzoek nodig naar de impact van 

grotere (bouw)projecten op vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening enz., zowel op de buurt 

als op de globale mobiliteits- en structuurplannen van Lokeren.  

Waarom ook niet ruimte en kans geven, waarbij alle gegevens beschikbaar zijn,  aan 

creatieve en jonge Lokeraars om een visie te ontwikkelen over deze buurt. Er zouden daar 

wel eens heel verrassende, toekomstgerichte en haalbare oplossingen kunnen uit 

voortvloeien.   

  



Financiële en andere belangen van grote(re) spelers mogen niet doorwegen in beslissingen 

rond de opwaardering van de stations- en andere buurten. Het algemeen belang moet 

doorwegen. Er is geen nood aan bijkomende appartementsblokken. Als men het park Ter 

Beuken beter wil benutten, stelt zich de vraag : wat men daar eigenlijk mee bedoelt. Als 

men dit meer open wil maken, kan dit misschien beter gebeuren door de ingang aan de 

Groendreef open te maken dan er een verkeerstoren en/of kelder naast te poten. De nood 

aan voldoende parkeerplaatsen is reeds genoegzaam gekend en aangestipt. Dit kan niet 

los gezien worden van enerzijds de treingebruikers (inclusief van waar en hoe komen ze 

enz.) en anderzijds de ontsluiting van de parkeerzones en de impact ervan op de algehele 

mobiliteitsproblematiek. Eén grote parkeerplaats, zij het nu een gelijkgrondse of een groot 

gebouw, creëert een extra hoge druk op reeds zwaar belaste straten. We hebben hierbij 

reeds verwezen naar de N70 met zijn fileleed, de Groendreef met tijdens de avondspits 

bijkomend verkeer van en naar de kunstacademie (ontplooit dan veel van zijn activiteiten), 

de Stationsstraat enz.  

  

De herinrichting van de stationsbuurt vormt een zeer ingrijpende wijziging voor de stad. Het 

is dan ook aangewezen dat alle, hier en via de website aangebrachte ideeën, wensen en 

bekommernissen door het Stadsbestuur van nabij bekeken worden en van een helder en 

afdoend antwoord voorzien worden. De seniorenraad kijkt er dan ook naar uit om van al die 

voorstellen, bedenkingen en antwoorde van het stadsbestuur kennis te nemen. Als 

seniorenraad denken we hierbij aan een open overleg waar ook andere aanbrengers van 

ideeën en geïnteresseerde burgers op uitgenodigd worden. Inspraak is immers nooit en 

eenmalig proces.  

  

  

Namens de seniorenraad van de stad Lokeren,  

 

 

 

Marc Cogen 

Robrecht Vanoutrive 

Hervé Devos  

 

 

 

  

  

  

       


