Voorliggende aanvraag OMV_2020020396, betreft het bouwen van een Logistiek Centrum Infrastructuur
met dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters, door INFRABEL nv pr, gelegen te Boentweg en Koningin
Fabiolalaan , 9000 Gent.
Dit project is het gevolg van een wedstrijdprocedure, waarin Team Stadsbouwmeester betrokken was.
Nadien werd het project voorgelegd aan de Kwaliteitskamer ter advisering, op 16/04/2020.
Op 16/01/2020 formuleerde de Kamer volgend advies:
De ontwikkeling van de gronden aan de Koningin Fabiolalaan kadert in de globale ontwikkeling van de stationsbuurt Gent-SintPieters. De stationsomgeving is aan een grondige vernieuwing toe. Om alle grote werken die daarmee gepaard gaan in goede
banen te leiden, werd het Project Gent-Sint-Pieters in het leven geroepen. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)
‘Stationsomgeving Gent Sint-Pieters, Koningin Fabiolalaan’ deelt de K. Fabiolalaan op in drie zones: zone A, B en C, die samen
één groot ontwikkelingsgebied vormen dat zich uitstrekt vanaf het Koningin Maria-Hendrikaplein tot aan de Snepkaai. Elke van
deze zones heeft een inrichtingsplan, zone A ligt dichtst tegen het station.
Er wordt op de kavel voor Infrabel een gebouw gepresenteerd voor de kantoren en het seinhuis. Het voorstel speelt in op een
realisatie in twee fasen.
CRITERIA
Dit project wordt voorgelegd aan de Kwaliteitskamer door:

> CONTEXT: deelproject in Masterplan Gent-Sint-Pieters
> KADER: Kwaliteitsopvolging in navolging van wedstrijd
ADVIES
Er wordt een kwalitatief voorstel gepresenteerd, dat binnen de randvoorwaarden van het Beeldkwaliteitsplan blijft. Het ontwerp
biedt een goed antwoord op de mogelijke fasering: van bij aanvang wordt een volledige, kwalitatieve plint gerealiseerd die tot
een afgewerkt geheel zal leiden, ook indien fase 2 niet wordt gerealiseerd. Dit zorgt er mee voor dat er geen onbestemde
tijdelijke groenruimte overblijft op het perceel.
Voor de Kwaliteitskamer zijn concreet volgende elementen verder aan te passen of te verfijnen:
1. Stedenbouwkundige toetsing
De Kwaliteitskamer wijst de ontwerpers erop bij verdere ontwikkeling van het plan binnen de mogelijkheden van de
verkavelingsvoorschriften te blijven, zowel qua volume als voor bestemming. De ontwikkeling ligt in de buurt erg gevoelig.
Vergunningstechnisch zal Dienst Stedenbouw dit verder opvolgen.
De Kwaliteitskamer meent dat er in het Beeldkwaliteitsplan elementen zitten die vrijheid geven waardoor de gebouwen op de
verschillende velden geen goede samenhang en eenheid vertonen. Het effect en doel van het Beeldkwaliteitsplan is onhelder.
De hele ontwikkeling is echter zeer complex, door de sporen en scheiding daarvan, de windhinder, en de ongunstige oriëntatie.
Het is voor de Kamer onduidelijk hoe het voorliggend volume refereert naar de reeds gerealiseerde gebouwen. Het gebouw
introduceert echter een eigen taal en moet representatief zijn voor de toekomstige realisaties. Vraag is of dit volume de
aanknoping moet vormen tussen de verschillende ontwikkelingen over de hele zone.
2. Volumetrische opbouw
De opbouw van het volume met terrassen is helder, echter de getrapte en verspringende volumetrie tussen de twee fases oogt
voor de Kwaliteitskamer complex. De impact op de akoestiek en windbelasting lijkt door deze compositie vrij groot, de Kamer
vraagt dit verder te bestuderen. De Kamer oppert de aansluiting naar fase 2 in te richten als wintertuin ten voordele van een
eenvoudiger volumetrie en inspelend op akoestiek en wind.
3. Overgang met Boentweg
De Boentweg wordt een belangrijke oost-west verbinding voor voetgangers en fietsers, een noord-zuidelijke verbinding zal er
niet zijn. De overgang van het gebouw tot de Boentweg verdient bijkomende aandacht, in deze omgeving komen ook busjes,
kleinere logistiek,.. rekening houdend met in- en uitgangen.

4. Levendigheid van de plint
Er dient voldoende aandacht te gaan naar de levendigheid van de plint en de relatie tot het openbaar domein, gezien de aan
deze zijde ook technische ruimtes en kleedruimtes worden ingericht.

5. Groene terrassen
De gevel aan stadszijde is integraal uitgewerkt met groene terrassen die de levendigheid in relatie tot de omliggende
bebouwing moeten verhogen. Gezien deze aan de noordzijde zullen liggen, dienen de ontwerpers voldoende realistisch te zijn in
de ‘vergroening’ die ze hier kunnen realiseren en de mate waarin dit aangename verblijfsplekken kunnen worden, in de opbouw
van de snede lijken enkel sedumgrassen mogelijk. Vraag voor de Kwaliteitskamer is hoe belangrijk de vergroening is voor het
beeld, indien dit levendig moet zijn wordt het belang van de groeninvullingen groter. De plek van de borstwering heeft
mogelijks net meer zon, de Kamer ziet daarop potentieel in de uitwerking met een bredere borstwering met plantenbakken,
met eronder een systeem voor waterbuffering en natuurlijke bevloeiing. Daarachter kunnen meer verharde terrassen in
aansluiting met de kantoren met sporadische plantenbakken. De borstwering verdraagt nog meer aandacht, samen met de
vergroening is dit voor de Kwaliteitskamer een aanleiding om de architectuur mee te maken.
6. Architectuur
De Kamer meent dat een geslaagde gevel wordt gepresenteerd aan zijde van de sporen. In het centraal perspectief mist de
Kamer meer context, het Diamantgebouw en de aansluiting met het talud verschijnen niet mee in de beelden. De werking van
de kroonlijst op het beeld ten opzichte van het Diamantgebouw is nog onduidelijk.
De Kamer is bijkomend niet overtuigd van de opbouw en materialisatie van de gevel aan deze zijde. De Kamer ziet meer
potentieel in een sobere gevel met voorgestelde ritmering en met een mooie entree, het trompe l’oeuil effect door panelen die
de diepte zoeken maakt het beeld complexer dan nodig.
De aansluiting met het talud en de plint ter hoogte van de verhoogde logistieke zone is een erg moeilijk punt, daar komen veel
zaken samen, maar is nog onvoldoende in beeld gebracht.
De gelijkvloerse laag moet als een geheel bekeken worden en vormt een afzonderlijk onderzoek, het is wél van belang dat het
gebouw als één geheel overeind blijft.
OPVOLGING
Het project dient te worden bijgestuurd volgens boven aangehaalde punten. De Kwaliteitskamer adviseert een afstemming van
de aandachtspunten met Team Stadsbouwmeester.
Het advies van de Kwaliteitskamer is complementair aan dat van de andere adviserende instanties, afstemming van een
bijgestuurd voorstel met de betrokken diensten is aangewezen.

Conclusie:
Team Stadsbouwmeester waardeert de inspanningen van de ontwerper om dit project in de loop van het
traject steeds verder te gaan verfijnen.
Het project werd voorgelegd aan de Kwaliteitskamer en werd nadien bijgestuurd conform aan het advies
van de Kamer. Team Stadsbouwmeester heeft geen verdere ruimtelijke, architecturale of esthetische
opmerkingen meer op voorliggend voorstel, en adviseert daarom gunstig.
Het integrale advies van Team Stadsbouwmeester wordt bijgevoegd als bijlage.

