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PERSBERICHT 

Aalst, 5 juni 2008 

  

Station Aalst wordt modern vervoersknooppunt 

 

Het station van Aalst wordt een modern knooppunt voor trein, bus, auto, fiets en voetganger. 
Dit najaar start een tweede fase van de werkzaamheden in de stationsbuurt. De stad Aalst, de 
NMBS-Groep (NMBS-Holding en Infrabel) en De Lijn investeren samen 25 miljoen euro in de 
verfraaiing van de Aalsterse stationsomgeving.  

De stad Aalst streeft ernaar om de mobiliteit in de stad vlotter te laten verlopen. De 
verkeersstromen worden grondig geherstructureerd. Het Statieplein wordt een echte 
ontvangstruimte.  

Het station en haar omgeving worden ingrijpend gemoderniseerd. NMBS-Holding start begin 
2009 met de aanleg van een nieuw fietsgebouw in de Majoor Claserstraat. In najaar 2010 start 
Infrabel met de verbreding van de huidige diensttunnel in het station. Het wordt een 
aangename, 8 meter brede onderdoorgang onder de sporen die in verbinding staat met de 
nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Dender. Zo komt er een extra verbinding tussen 
linker- en rechteroever. Achteraan het station komt een nieuwe pendelparking met 
projectontwikkeling. 

In de Dr. André Sierensstraat bouwt De Lijn een nieuw busstation. In plaats van op twee 
lokaties worden de bestaande halteplaatsen gebundeld tot één busstation. De busreizigers 
krijgen overdekte en ruime wachtinfrastructuur. In het najaar van 2009 zal het nieuwe 
busstation klaar zijn. 

Waterwegen en Zeekanaal NV vervangt de Sint-Annabrug over de Dender door een nieuw 
exemplaar. De oude brug is wegens de slechte staat waarin ze zich bevindt, de onvoldoende 
bedrijfszekerheid en een gebrekkige verkeersafwikkeling dringend aan vervanging toe.  

Studiebureau Eurostation coördineert het project voor de Aalsterse stationsomgeving (ASO) 
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Vlottere mobiliteit in de stad 

De mobiliteit in Aalst moet vlotter. De stationsomgeving wordt vandaag gedomineerd door 
gemotoriseerd verkeer. De inrichting van het Statieplein en omliggende straten is zeer sterk 
gericht op autoverkeer. Voetgangers moeten het stellen met minimale voorzieningen. Ook voor 
de fietsers is er weinig comfort.  

Multimodale bereikbaarheid van station 

De stad Aalst, de NMBS-Groep en De Lijn willen met het project voor de Aalsterse 
stationsomgeving (ASO) deze situatie veranderen. Het Statieplein moet de ontvangstruimte 
worden voor iedereen die met het openbaar vervoer naar Aalst komt. Om dit te kunnen 
realiseren, moet de publieke ruimte in de stationsbuurt grondig worden geherstructureerd. 
Uitgangspunt is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het publiek domein en de 
multimodale bereikbaarheid van het station. 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, worden de verkeersstromen grondig 
geherstructureerd. De herlokalisatie van het busstation vormt daarin een belangrijk 
structurerend element. Het busstation dat nu nog verspreid ligt over het Statieplein en de Dr. 
André Sierensstraat, zal worden samengevoegd tot een nieuw busstation in de Dr. André 
Sierensstraat. De specifieke kenmerken van het terrein laten weinig ruimte toe voor het 
busstation. Er komen 3 perrons in de lengte-as, waarbij alle bussen met hun voorzijde naar het 
station gericht zijn. 

Vlottere doorstroming op Sint-Annabrug 

Een vlotte verkeersafwikkeling en bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het 
functioneren van het nieuwe busstation. Zo moet de verkeersdruk op de Sint-Annabrug en de 
aansluitende kruispunten op linker- en rechteroever worden verlaagd in functie van een vlottere 
doorstroming. Om dit te kunnen realiseren zal het bestaande tweerichtingsverkeer op de Sint-
Annabrug worden afgebouwd tot éénrichtingsverkeer ‘staduitwaarts’. Fietsers en openbaar 
vervoer blijven de brug in twee richtingen gebruiken. 

Het autoverkeer wordt ‘stadinwaarts’ afgeleid naar ofwel de Zeebergbrug, ofwel de Zwarte 
Hoekbrug. Ook het gebruik van de parking Hoveniersplein zal worden gestimuleerd. Deze 
parking ligt op wandelafstand van het centrum, maar wordt momenteel nog maar weinig 
gebruikt. 

De scharnierfunctie van de Sint-Annabrug voor fietsers en voetgangers wordt zo nog versterkt. 
De niet-gestructureerde verkeersruimte op rechteroever en het verkeersplein op linkeroever 
kunnen door deze ingreep worden heringericht op maat van de fietser en voetganger. Dit 
bevordert de kwaliteit van deze ruimten en de verkeersveiligheid.  

Herstructurering van verkeersstromen 

Naast de ingreep ter hoogte van de Sint-Annabrug, zal ook de rijrichting in de Vaartstraat en 
Esplanadestraat worden omgekeerd in functie van de bereikbaarheid van het nieuwe 
busstation. Zo kunnen ook de buslijnen uit noord- en noordwestelijke richting op een vlotte 
manier het nieuwe busstation bereiken. Deze maatregel heeft als bijkomend voordeel dat het 
doorgaand verkeer doorheen het centrum via dit deel van de Wallenring wordt 
teruggeschroefd. 

Verkeer dat het busstation verlaat, zal dit enerzijds doen via de Albert Liénartstraat en de 
Stationsstraat. Voor de Stationsstraat verandert er niets. In de Albert Liénartstraat wordt de 
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rijrichting omgedraaid, zodat verkeer vanaf het Statieplein richting Vaartstraat mogelijk wordt. 
De inrichting van de recent heraangelegde Albert Liénartstraat houdt al rekening met deze 
verandering. 

In de Majoor Claserstraat wordt het huidige tweerichtingsverkeer vervangen door beperkt 
éénrichtingsverkeer in de richting van het Statieplein. Zo blijft het Statieplein bereikbaar voor 
autoverkeer.  

Ook het doorgaand verkeer via het Bauwensplein zal worden afgebouwd door geen verkeer 
meer toe te laten tussen Veldstraat en Vooruitgangstraat enerzijds en Cumontstraat en 
Fabriekstraat anderzijds. 

 

Station Aalst op weg naar 2012 

De NMBS-Groep wil haar belangrijke stations vlot bereikbaar en toegankelijk maken voor alle 
reizigers hoe ze ook naar het station komen. Aalst is met dagelijks 7.763 instappende reizigers 
het vierde belangrijkste station van Oost-Vlaanderen. 

Modern fietsgebouw 

NMBS-Holding start begin 2009 in de Majoor Claserstraat met de aanleg van een fietsgebouw 
op 2 niveaus voor 800 fietsen en 60 bromfietsen. Het fietsgebouw komt in de plaats van de 
oude fietsenstalling. Het gebouw wordt een zeer moderne constructie van glas en staal, die in 
de spoorwegberm zal worden ingebouwd. Er is plaats voor een krantenwinkel, drank- en 
snoepautomaten en sanitair. Het fietsgebouw moet in de zomer van 2009 klaar zijn en kost 
1,25 miljoen euro. 

Nieuwe, brede onderdoorgang 

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, start in najaar 2010 met 
werkzaamheden voor de verbreding van de huidige diensttunnel tot een aangename, 8 meter 
brede onderdoorgang onder de sporen. Er komen zowel trappen als liften. De perrons worden 
dus een stuk toegankelijker voor personen met beperkte mobiliteit of reizigers met 
kinderwagens en zware bagage. De werkzaamheden moeten in 2012 klaar zijn en kosten 6 
miljoen euro. 

De tweede onderdoorgang mondt aan de kant van het Denderplein uit in een voetgangers- en 
fietsersbrug over de Dender. Het creëert een extra verbinding tussen linker- en rechteroever. 
Zo kunnen fietsers en voetgangers het station sneller bereiken  

Twee stationspleinen 

Het Statieplein wordt volledig vernieuwd met meer aandacht voor een aangename 
pleininrichting met terrassen. Het plein krijgt een nieuw gezicht door het verkeer weg te halen 
van de middenzone. Dit creëert een open ontmoetingsplaats voor reizigers en voorbijgangers. 
Er blijft ruimte voor taxi’s en een zoenzone.  

Aan de Denderzijde van het station komt een nieuw Denderplein als knooppunt tussen linker- 
en rechteroever. Dit wordt gekoppeld aan de realisatie van een lineair groenpark. Hierdoor 
ontstaat een nieuwe publieke ontmoetingsplaats aan de Dender.  
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Project pendelparking 

NMBS-Holding heeft vorig jaar een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de herwaardering 
van het huidige parkeerterrein aan de achterzijde van het station. Het SPV (speciale 
projectvennootschap) Besix RED nv (Real Estate Development) – Breevast Belgium nv is als 
projectontwikkelaar aangeduid.  

Er komt een nieuwe pendelparking voor 940 auto’s (900 in het gebouw en 40 op straatniveau 
voor kortparkeren en kiss- & ride). Dit is bijna een verdubbeling van de huidige capaciteit (nu 
474 plaatsen). Bovendien komt er ter hoogte van de toegang tot de nieuwe onderdoorgang een 
bijkomende stalling voor 524 fietsen en een nieuwe stationstoegang met het ‘Galleria’-
dienstgebouw. Op het gelijkvloers komen winkels en op de eerste verdieping kantoren voor 
diensten van de NMBS-Groep. 

 

Nieuw busstation 

Streekbussen verhuizen tijdelijk naar voorkant Statieplein 

In de Dr. André Sierensstraat komt een nieuw busstation. Het spoortalud wordt afgegraven en 
vervangen door een keermuur. De werkzaamheden hiervoor starten in oktober van dit jaar. 
Hierdoor verhuizen de haltes van de streekbussen tijdelijk naar de voorkant van het Statieplein. 
Er worden tijdelijke haltes voorzien in de aanpalende straten.  

Nieuw busstation op één plaats 

Momenteel is het busstation verdeeld over twee lokaties: het Statieplein en de Dr. André 
Sierensstraat. De in- en uitrijbewegingen van de bussen verlopen op beide lokaties niet 
optimaal en er is geen accommodatie voor de busreizigers voorzien. In het masterplan worden 
de twee bestaande halteplaatsen gebundeld tot één busstation in de Dr. André Sierensstraat. 

Het busstation wordt onderverdeeld in 6 perrons. Perron 1 zal worden bediend door de 
stadsbussen en de andere perrons (2 tot en met 6) zijn voorzien voor de streekbussen. 

Naast het busstation wordt een zone voorbehouden voor fietsers en voetgangers. Langsheen 
het spoorwegtalud wordt een zone voorzien die fungeert als wachtruimte voor de 
buspassagiers en als voetgangerszone. De perrons zijn toegankelijk vanuit beide zones via 
dwarse voetgangersverbindingen. 

Comfort voor de busreiziger 

Alle wandelzones en perrons worden uitgerust met hellende vlakken voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens en voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Op de perrons en in de 
wachtzone komen digitale infoborden om de passagiers te informeren over de 
vertrektijdstippen en -plaatsen van de verschillende bussen. Om de klant nog beter te 
bedienen, wordt de bestaande Lijnwinkel verplaatst en uitgebreid met een wachtruimte. 

De aanleg van het vernieuwde busstation begint in mei 2009 en zal in het najaar 2009 klaar 
zijn. 



 

   
 
 
 
 

5 

Nieuwe Sint-Annabrug over de Dender  

Waterwegen en Zeekanaal NV heeft een definitief ontwerp voor de nieuwbouw van de Sint-
Annabrug over de Dender vastgesteld. De nieuwe brug moet een vlottere doorgang voor de 
scheepvaart garanderen en de verkeersafwikkeling van en naar het centrum van Aalst 
verbeteren door een betere geleiding van het openbaar vervoer en een afgescheiden 
volwaardige fietsinfrastructuur. De kostprijs van de Sint-Annabrug wordt geraamd op 3 miljoen 
euro. 

Oude brug voldoet niet meer  

De huidige Sint-Annabrug is sterk verouderd. Deze hefbrug werd eind jaren dertig van de 
vorige eeuw gebouwd bij de rechttrekking van de Dender in de doortocht Aalst. Zij verving toen 
de net opwaarts gelegen Sint-Annabrug die zich in het verlengde van de Molenstraat en 
Molendries bevond. Herhaaldelijk moesten er ingrijpende herstellingswerkzaamheden aan de 
brug worden uitgevoerd. De brug werd opgenomen op de lijst van prioritair te vervangen 
kunstwerken. 

Ook in perioden van hoge afvoer vormt de brug een knelpunt aangezien de onderzijde van het 
brugdek vrij laag gelegen is zodat ze in wasperiodes opgehaald moet worden om opstuwing 
van het water te voorkomen. De brug heeft bovendien slechts een beperkt dwarsprofiel waarbij 
fiets- en wegverkeer gemengd over twee zeer smalle rijstroken wordt gestuurd. Door de 
passage van talrijke autobussen, zwaar verkeer en de vele fietsers voldoet deze niet meer aan 
de vereisten op vlak van comfort en veiligheid en vormt het een ‘bottleneck’ in de 
verkeersafwikkeling van en naar de stad. 

De nieuwe Sint-Annabrug 

Aangezien de bevaarbaarheid voor schepen tot 1350 ton gegarandeerd moet worden en 
rekeninghoudend met de nabijgelegen bebouwing en verkeersinfrastructuren op beide oevers, 
werd opnieuw geopteerd voor een lokaal bediende beweegbare brug. Op termijn zal deze brug 
op afstand bediend worden vanuit het bedieningsgebouw aan de nieuw te bouwen stuwsluis 
van Aalst. 

In geopende stand heeft de nieuwe Sint-Annabrug een vrije doorvaarthoogte van 7 meter wat 
containervaart met drie lagen containers toelaat. De doorvaartbreedte bedraagt 15 meter. Het 
bewegingsmechanisme van de kantelbrug laat een snellere opening en sluiting van de brug 
toe, zodat de doorvaarttijd gevoelig wordt gereduceerd.  

De nieuwe brugconstructie werd ontworpen door het departement Mobiliteit en Openbare 
Werken van de Vlaamse Overheid. De huidige hefbrug wordt vervangen door een 
bovengrondse bascule- of kantelbrug waarbij de tegengewichten in de armen worden 
opgenomen.  

Onderdeel van het project ASO 

De bouw van de Sint-Annabrug is een onderdeel van het project voor de Aalsterse 
stationsomgeving. De werkzaamheden worden samen uitgevoerd met de aanpassing van de 
riolering en de herinrichting van het Werfplein, de Frits De Wolfkaai en de Jossé Ringoirkaai in 
opdracht van de stad Aalst.  

De openbare aanbesteding voor de Sint-Annabrug vindt plaats op 24 juni 2008. De start van de 
werkzaamheden is afhankelijk van de algemene planning van het project ASO en zal 
vermoedelijk plaatsvinden eind 2008. De totale duur van de werkzaamheden (wegenis en brug) 
wordt geraamd op 18 maanden.  
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Oude Sint-Annabrug blijft tijdens werkzaamheden in dienst 

Om de hinder voor het wegverkeer tot het minimum te beperken zal tijdens de bouw van de 
nieuwe brug de huidige Sint-Annabrug in dienst blijven. Pas na het volledig operationeel maken 
van de nieuwe brug en de heraanleg van de aanpalende wegenis, zal de bestaande brug en de 
opwaarts gelegen voetgangersbrug worden afgebroken. Enkel bij de start van de 
werkzaamheden zal een korte onderbreking van het wegverkeer van ongeveer één week 
noodzakelijk zijn wanneer het bedieningslokaal wordt gesloopt. Dit om ruimte te maken voor de 
bouw van de nieuwe brug.  

 

Open communicatie 

Op de website www.projectASO.be is alle informatie te vinden over het project 
stationsomgeving Aalst. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief over de 
vordering van de werkzaamheden. 

Illustraties 

De afbeeldingen van het project Aalst kunt u downloaden via http://press.b-holding.be, de 
gebruikersnaam is ‘press’, het wachtwoord ‘documents’. 

Persinformatie: 

Burgemeester stad Aalst 

Ilse Uyttersprot, Grote Markt 3, 9300 Aalst,  

tel. 053/73 20 00, e-mail: burgemeester@aalst.be 

Woordvoerder NMBS-Groep  

Geert Dierckx, Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent,  

tel. 09/241 23 07, GSM 0477/78 10 33, e-mail: geert.dierckx@b-holding.be 

Woordvoerder De Lijn 

Christel Boumans, Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge,  

tel. 09/210 94 60, GSM 0473/ 54 44 56, e-mail: christel.boumans@delijn.be 

Projectleider Waterwegen en Zeekanaal NV  

ir. Sara De Troeyer, Nederkouter 28, 9000 Gent  

tel. 09/268 02 74, GSM 0477/58 15 92, e-mail: sara.detroeyer@wenz.be 

http://www.projectaso.be/
http://press.b-holding.be/
mailto:geert.dierckx@b-holding.be

