




Inleiding

Beste, 

De eerste stap van de Verkenningsfase, de Potentiescan, is 
afgerond. We zijn zeer verheugd om zo vroeg in onze opdracht te 
kunnen rekenen op het engagement van diverse belanghebbenden. 

Voor de tweede stap van de Verkenningsfase, de ontwikkeling 
van Verkenningsscenario’s, bouwen we graag verder op deze 
betrokkenheid, onder andere met dit boekje ‘via zomerse inspiratie’. 
Het richt zich hiermee naar belanghebbenden die reeds deelnamen 
aan één of meerdere overlegmomenten in het kader van het 
Complex Project Viaduct Gentbrugge . 

Indien u nog niet betrokken was bij het Complex Project Viaduct 
Gentbrugge, aarzel dan niet om contact op te nemen via 
info@viaductgentbrugge.be voor meer informatie.

De focus in dit boekje ligt op de waardencirkel die we ontwikkelden 
in de Potentiescan en de komende maanden verder zullen  
verfijnen. In dit boekje vindt u de werkwijze en de werkinstrumenten  
waarmee wij dit willen doen. Tegelijkertijd is het een uitnodiging  
om zelf aan de slag te gaan met onze methode en die te  
verrijken met uw inzichten. We beschouwen dit dan ook als  
ons gezamenlijk werkdocument. 
 

Wij kijken alvast uit naar uw bijdrage. 

Met vriendelijke groeten, 

      Het studieteam,  
en



 

De waardencirkel is een instrument dat de ambitie ‘beter dan de status quo’ tastbaar en 
bespreekbaar maakt. En kan in een volgende stap ook gebruikt worden als basis voor het 
beschrijvend evalueren van ideeën. 

De waardencirkel omvat de vier relevante thema’s voor het Complex Project: Ruimte, 
Mobiliteit, Belanghebbenden en Economie. In de kern bevinden zich de overkoepelende 
projectwaarden die zich in de Potentiescan toonden: fair, gezond, innovatief, duurzaam, 
veilig, toegankelijk en bereikbaar, veranderbaar en toekomstgericht. Voor elke 
projectwaarde zullen we nu vanuit de vier thema’s parameters bepalen, die het mogelijk 
maken om ideeën kwantitatief of kwalitatief te evalueren. 
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Werkwijze
Voor het aanvullen van de waardencirkel met parameters werken we in twee stappen:

Stap 1: Het evalueren van de huidige situatie aan de hand van de projectwaarden 
zoals geformuleerd in de waardencirkel. Vanuit de projectwaarden stellen we 
ons vragen als: Is de huidige situatie fair? Waarom wel? Waarom niet? Vanuit de 
antwoorden op deze vragen selecteren we die begrippen die als parameter kunnen 
dienen en noteren deze op de waardencirkel.

Stap 2: Het zoeken van parameters vanuit een evaluatie van voorbeeldprojecten. 
Hiervoor verzamelden we een reeks projecten die interessante vragen oproepen. De 
gekozen projecten zijn niet rechtstreeks toepasbaar op het viaduct Gentbrugge. Het 
is dus zeker niet de bedoeling om uit de voorbeeldprojecten te kiezen. We gebruiken 
de voorbeelden wel om vragen te stellen over de projectwaarden. Bijvoorbeeld: 
Waarom vinden we dit project wel/niet fair? Of indien de relevante informatie 
hiervoor ontbreekt: Wat zou maken dat we dit project wel/niet fair vinden? Vanuit de 
antwoorden op deze vragen selecteren we die begrippen die als parameter kunnen 
dienen en noteren deze op de waardencirkel.

Na deze twee stappen hopen we te beschikken over een uitgebreide inventaris van 
mogelijke parameters. Daarna volgt een selectie op basis van hun bruikbaarheid voor 
het evalueren van ideeën. 

Gebruik van het zomerboekje en timing

Het zomerboekje bundelt de werkwijze en de werkinstrumenten voor het aanvullen  
van de waardencirkel:

1. Verzameling van voorbeeldprojecten 
Een beschrijving van vijftien projecten die om verschillende redenen relevant 
kunnen zijn voor de Verkenningsfase. Ze zijn bedoeld om het denkproces over 
de projectwaarden en hun parameters te voeden. 

2. Blanco waardencirkels 
De waardencirkels zijn opgenomen als invulschema’s zodat u de 
projectwaarden kan aanvullen met parameters. Hiervoor moet u wel gebruik 
maken van het gratis programma ‘Acrobat Reader’. Enkel dan kan u de 
tekstvakken rechtstreeks invullen. 

De ingevulde boekjes ontvangen we graag tot en met 20 augustus  
via info@viaductgentbrugge.be  

Een volgend belanghebbendenoverleg hierover plannen we alvast op 28 augustus. 

Bij vragen kan u contact opnemen met het studieteam. 
Let wel, tussen 18/7 en 10/8 zijn wij er even tussenuit. 
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Skygarden Seoul1

Skygarden Seoul: Een zwevende tuin
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Naam :   Seoul Skygarden
Lengte :  980 meter
Locatie: Seoul, Zuid Korea
Kosten:   € 36,6 miljoen 
Duurtijd:  2015 - 2017
Architect:  MVRDV 
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Het Nederlandse bureau MVRDV is geselecteerd om 
een   verhoogde weg in Seoul te transformeren tot 
een openbaar park. MVRDV werkt hiervoor samen 
met het Nederlandse ontwerpbureau Studio Makkink 
& Bey en landschapsontwerper Ben Kuipers. Ze 
zullen het 938 meter lange Seoul Station Viaduct 
aanpassen en zo een nieuw wandelpad creëren met 
254 soorten bomen, struiken en bloemen. 

Het winnende concept, bekend als Seoul Skygarden, 
heeft naast cafés, bloemenwinkels, bibliotheken en 
serres ook een kwekerij voor het kweken van planten 
voor andere groene zones in de stad.

Eco-vriendelijke stad
Het viaduct werd gebouwd in de jaren 70 als een 
verbindingsweg tussen de Namdaemun markt en 
het westen van de stad. Het kruist een groot station. 
In 2009 moest het worden afgesloten voor zware 
voertuigen toen het na inspecties onveilig bleek. 
In plaats van het te slopen, werd er een wedstrijd 
gelanceerd die architecten en ontwerpers uitnodigde 
om ideeën in te dienen voor hergebruik. Deze 
beslissing volgt uit de ambitie van de stad om een   van 
‘s werelds meest eco-vriendelijke steden te worden.
De oude Cheonggyecheon stroom - die op een 
gegeven moment werd gebruikt als snelweg - is al 
hersteld tot openbaar vaarwater en de regering 
zoekt naar manieren om de luchtvervuiling aan te 
pakken en verlaten gebouwen te renoveren.

Flexibel ontwerp
Het arboretum, door de ontwerpers beschreven als 
‘een bibliotheek van planten’, staat centraal in het 
concept en werd geordend volgens het Koreaanse 

alfabet. Verder is het ontwerp ook flexibel: het kan 
in de toekomst veranderen of groeien. Trappen, 
liften en roltrappen kunnen worden toegevoegd om 
de toegankelijkheid te vergroten en de ontwerpers 
suggereren ook de installatie van zwevende tuinen.
De Seoul Skygarden vormt een snelle route voor 
voetgangers naar het centraal station. De  
wandelweg via het park duurt slechts 11 minuten, 
tegenover de weg op de begane grond, die 25 
minuten in beslag neemt.

Proces
De herbestemming van de verhoogde snelweg tot 
park was een initiatief van de Seoulse burgemeester, 
die het nieuwe park in een tandem zag functioneren 
met het Cheonggyecheon rivier vernieuwingsproject, 
een initiatief van zijn voorganger. Hij wilde van het 
viaduct de katalysator maken voor de heropleving 
van de omligende buurten door het aantrekken van 
een hoog aantal nieuwe bezoekers. Het project werd 
dus top down op poten gezet, en op dezelfde manier 
tot uitvoering gebracht, met weinig ruimte voor 
inspraak. De plannen veroorzaakten controverse, 
voornamelijk door bezorgdheden rond het ontbreken 
van mitigerende maatregelen voor het toegenomen 
verkeer in een wijk die reeds overbelast is. Ook 
handelaars vanuit een nabij gelegen markt kwamen 
in opstand. Het verhoogde wandelpad hoort 
namelijk de Namdaemun markt, een toeristische 
trekpleister in verval, met andere wijken verbinden 
en zo doen heropleven. Zij vrezen dat de voorziene 
ontwikkelingen aan de andere kant van de walkway, 
die dan reeds tot vastgoedspeculatie leidde, ook de 
eigenheid van hun buurt zou aantasten.

Skygarden Seoul1
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IM Viaduct2

IM Viaduct: Passende invulling
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Het Viaduct van Letten is sinds 1998 gedeeltelijk 
toegankelijk voor voetgangers en fietsers en in 2003 
werd de uitbreiding van de Josefstrasse voorlopig 
ingehuldigd In 2008 is het civieltechnisch bureau van 
de stad Zürich (TAZ) begonnen met de aanleg van 
het definitieve bestrating gemaakt van een bedekking 
van drie meter brede betonplaten. Het vernieuwde 
voet- en fietspad werd in de herfst van 2009 voor 
het publiek geopend. 

De viaductbogen onder het voetgangers- en fietspad 
worden sinds het begin van de 19e eeuw gebruikt als 
pakhuizen en deels voor winkels en restaurants. Eind 
maart 2003 moesten ze echter hun terrein verlaten 
omdat het viaduct na meer dan 100 jaar gebruik 
moest worden gerenoveerd, waarvoor de installaties 
moesten worden verwijder. In het begin van de zomer 
van 2004 schreven de Zwitserse spoorwegen (SBB) 
en de stad Zürich een architectuurwedstrijd uit voor 
het nieuwe gebruik van het viaduct. 

Het winnende project van de Arbeitsgemeinschaft 
EM2N Architekten AG en Zulauf Seippel 
Schweingruber Landschaftsarchitekten 
(tegenwoordig: Schweingruber Zulauf 
Landschaftsarchitekten) was gebaseerd op de 
bestaande tekeningen van voor de renovatie.

Proces
De PWG Foundation, een orgaan van de Stad Zürich 
dat inzet op betaalbare woningen en commerciële 
ruimtes, was de bouwheer van het project. De PWG 
Foundation had als intentie om de nieuw gecreëerde 
ruimte onder het viaduct toe te delen aan handelaars 
die compatbibel zijn met de eigenheid van de 
buurt. Tijdens het ontwerpproces organiseerde 
EM2N architecten verschillende workshops voor 
lokale inwoners en belanghebbendenverenigingen. 
Het interieur werd zo ontworpen dat toekomstige 
gebruikers zelf aan de slag kunnen gaan met de 
ruimtes. 

IM Viaduct2
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Hofbogen Rotterdam3

Hofbogen Rotterdam: Wijken verbinden
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Naam :  Hofbogen 
Lengte :  1,9 kilometer
Locatie: Rotterdam, Nederland
Kosten:   € 40 miljoen (geschat)
Afnemer: Gemeente en Dudok Groep
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De Hofbogen is een 1,9 kilometer lang verhoogd 
spoorviaduct gelegen in Rotterdam Noord. Het 
doorkruist de stad vanaf Hofplein tot aan de 
A20. Het iconische rijksmonument deed vanaf 
1908 aan als spoorverbinding tussen Rotterdam 
en Scheveningen. In 2010 reed de laatste trein 
over het spoor en in 2015 is het spoor van het dak 
ontmanteld. In het verhoogde viaduct bevinden 
zich tal van creatieve bedrijven. Met circa 13.500 
m² aan bedrijfsruimte betreft dit het langste 
bedrijfsverzamelgebouw van Europa

De Hofbogen is geliefd en wordt gedragen door de 
actieve ondernemers en buurtbewoners. Je vindt er 
tal van hippe winkels, koffiezaken en restaurants.  
Op het dak van Station Hofplein is een dakpark 
ingericht, het Luchtpark.

Het iconische monument is in september 2019 door 
woningcorporaties Havensteder, Vestia (samen 
Hofbogen B.V.) en ProRail overgedragen aan  
Dudok Groep.

De Hofbogen doorsnijden en verbinden  
verschillende Rotterdamse wijken en buurten.  
De aangrenzende buurten hebben allen een eigen 
karakter en dynamiek en worden gekenmerkt door 
een grote mate van etnische, culturele maar ook 
sociaaleconomische diversiteit. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de Hofbogen een 
belangrijke verbindende rol kan vervullen in deze 
Rotterdamse buurten. Niet alleen in het toevoegen 
van economische waarde, maar juist ook in 
maatschappelijk belang en belevingswaarde.
Zo ontstaat er in de Hofbogen een aantrekkelijke 
en gevarieerde mix van duurzame ondernemers die 
een binding hebben met de wijk, stad en met het 
natuurlijke dakpark van internationale allure dat zich 
uitstrekt over de volle lengte van het gebouw.

Proces
Naast de verscheidene ruimtelijke interventies die 
een vooruitblik gaven op de transformaties die 
het viaduct uiteindelijk zouden ondergaan, werd 
door CRIMSON historians and urbanists in 2008 
ook een uitgebreid communicatietraject opgezet. 
Hierbij werd ingezet op ‘gewone’ middelen, zoals 
een nieuwe huisstijl, website en brochures, maar ook 
op het viaduct zelf om een brug te slaan naar de 
aankomende transformatie en de herontwikkeling 
onder de aandacht te brengen. Dit traject wilde 
verder ook bijdragen aan de versterking van de 
identiteit en verbetering van het imago van het 
viaduct. Daarnaast wilde het architectenbureau bij de 
verdere ontwikkeling van de plannen zo veel mogelijk 
terugvallen op bestaande initiatieven en inbreng van 
inwoners en gebruikers van de buurt. Vanaf 2008 
werde een intensief participatietraject opgezet. 

Hofbogen Rotterdam3
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High Line New York4

High Line New York: Mensenmagneet
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Naam :   High Line 
Lengte :   2,3 kilometer
Locatie:  New York, USA
Kosten:    € 139,9 miljoen
Duurtijd:   2006 - 2019
Architect:   Piet Oudolf - 
   Diller Scofidio + Renfro
Opdrachtgever:  Stad New York
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Sinds de aankondiging en bouw van het park, 
heeft de wijk een sterke heropleving gekend, met 
verschillende nieuwe projectontwikkelingen en 
hogere vastgoedprijzen. Zo is bij de zuidelijke ingang 
sinds 2015 het Whitney Museum gevestigd. Het park 
zelf ontvangt jaarlijks zo’n 5 miljoen bezoekers. 

Proces
In 1999 richtten enkele inwoners Friends of the 
Highline, een vzw voor natuurbeheer, op met als 
doel om het behoud en hergebruik van de highline 
als publieke ruimte te verdedigen. In 2003, toen 
er nog geen sprake was van de transformatie van 
de highline in een park, organiseerde Friends of 
the Highline een ideeënwedstrijd rond mogelijk 
hergebruik van het viaduct. De competitie zorgde 
voor een grotere bekendheid, en bracht het 
viaduct ook onder de aandacht van de toenmalige 
burgemeester Bloomberg. Kort nadien stelde het 
stadsbestuur van New York een bedrag van 50 
miljoen dollar beschikbaar, dat werd aangevuld met 
privaat geld. Eerst werd de herbestemming van de 
highline tot park mogelijk gemaakt, nadien kreeg de 
highline ook een nieuw ontwerp. Tijdens het project 
ontmoetten belangen van geëngageerde burgers de 
belangen van de lokale politieke actoren. Vandaag 
ligt het onderhoud en beheer van de highline volledig 
in handen van Friends of the High Line.

De High Line of het High Line Park is een 
langgerekt, hoogliggend stadspark in Manhattan, 
in de Amerikaanse stad New York. Het park werd 
aangelegd op het traject van de West Side Line, een 
in onbruik geraakte goederenspoorlijn van de New 
York Central Railroad. Het langgerekte park ligt ten 
noorden van de Lower West Side van Manhattan, in 
de wijk Chelsea. De High Line begint op de hoek van 
Gansevoort en Washington Street in het zuiden en 
loopt 2,33 kilometer in noordelijke en noordoostelijke 
richting tot aan W 34th Street. Het park wordt 
beheerd door het New York City Department of Parks 
and Recreation.

De spoorweglijn werd sinds de jaren 80 niet meer 
gebruikt en na enkele jaren ontstonden er plannen 
om van de verlaten spoorweg een park te maken 
à la Promenade Plantée in Parijs. Deze plannen 
culmineerden in het oprichten van de Friends of the 
High Line. In 2004 stelde het stadsbestuur van New 
York een bedrag van 50 miljoen dollar beschikbaar. 
Ook werd er particulier geld ingelegd. Het park werd 
aangelegd onder leiding van landschapsarchitect 
James Corner. De beplanting van het park werd 
ontworpen door de Nederlandse ontwerper Piet 
Oudolf. In juni 2009 werd de eerste fase van het 
project, van Gansevoort Street tot 20th Street, 
afgerond. In juni 2011 werd een bijkomend deel van 
20th Street tot West 30th Street ingehuldigd. 
In september 2014 opende de laatste fase. Daarmee 
werd 2,33 kilometer voor voetgangers toegankelijk. 
Op 4 juni 2019 werd nog een kort extra deel geopend 
boven 30th Street.

High Line New York4
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Viaduct Minhocão Sao Paolo5

Viaduct Minhocao Sao Paolo: Anders programmeren in de tijd
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ContextTransformatie

Naam :  Minhocão  viaduct
Lengte :  3,5 kilometer
Locatie: Sao Paolo, Brazilië
Kosten:   6,8 miljoen (geschat)
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Het 3,5 kilometer lange viaduct was in 1971 
gerealiseerd. Ondanks dat het viaduct dagelijks 
tussen 9:30 en 6:30 wordt afgesloten voor auto’s, is 
Minhocão een van de meest vervuilende gebieden 
in de Braziliaanse plaats São Paulo. Hiervoor zegt 
het architectenbureau Triptyque Architecture een 
oplossing te hebben gevonden. Zo moeten  
hangende planten onder het viaduct de  
luchtkwaliteit verbeteren.

Het viaduct wordt verder voorzien van een natuurlijk 
irrigatiesysteem dat de planten van water voorziet. 
Door het viaduct te vergroenen, verwachten de 
architecten de CO2-uitstoot en uitlaatgassen 
van het verkeer met 20 procent te verminderen. 
De architecten zeggen de hangende planten te 
selecteren op basis van hun capaciteit om CO2-
uitstoot te absorberen.

Leefbaarheid
Ook wordt er bij de gebiedsontwikkeling rekening 
gehouden met voldoende daglicht voor de planten. 
Daarnaast moet het Minhocão ruimte bieden voor 
winkels, restaurants en culturele activiteiten om de 
leefbaarheid van de stad te vergroten.

Proces
Reeds in 1976 besloot het stadsbestuur op zon- 
en feestdagen de Minhocão af te sluiten voor 
autoverkeer. In de jaren 90 werd dit uitgebreid 
naar weekavonden. In 2013, verenigde een groep 
inwoners zich onder de Minhocão Park Vereniging 
om te pleiten voor de permanente transformatie van 
de Minhocão van snelweg naar opgehoogd park, 
geïnspireerd door o.a. de High Line in New York. 

In 2014 werd studiewerk verricht naar de 
verschillende alternatieven voor de Minhocão, 
waarbij zowel opties om het neer te halen als te 
herbestemmen in overweging werden genomen. In 
2019 kondigde het stadsbestuur plannen aan om het 
oostelijke deel van de Minhocão om te bouwen tot 
een verhoogd park. Ook hier zorgde engagement 
en actie van onderuit ervoor dat het stadsbestuur in 
beweging werd gezet. Bij het eigenlijke ontwerp werd 
geen uitvoerig participatietraject op poten gezet.

5 Viaduct Minhocão Sao Paolo
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Spoorzone Delft6

Spoorzone Delft: Bijna ontspoort
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Naam :   Delft Spoorzone
Lengte :   2,3 kilometer
Locatie:  Delft, Nederland
Kosten:    € 759 miljoen
Duurtijd:   2004 - 2025
Architect:   Joan Busquets
Opdrachtgever:  Gemeente Delft 
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Spoorzone Delft realiseert in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur & Milieu twee 
spoortunnels en een (ondergronds) station. In het 
voorjaar van 2015 is de nieuwe spoortunnel, het 
busplein en het (ondergrondse) station in Delft in 
gebruik genomen. Ter voorbereiding op Programma 
Hoogfrequent Spoorvervoer wordt nog gebouwd aan 
een tweede spoortunnel die eind 2017 casco gereed 
is en in 2023 in gebruik genomen wordt. Voor Delft 
en de gehele regio is hiermee een hoogwaardige 
toekomstbestendige openbaarvervoerverbinding 
gerealiseerd. 

Het oude spoorviaduct is inmiddels gesloopt en 
de vrijgekomen ruimte en het gebied er omheen 
worden opnieuw ingericht. Het eerste deel van 
het stadskantoor met daarin de stationshal en het 
ondergrondse station zijn in gebruik genomen. 
Er wordt nu gebouwd aan het tweede deel van 
het stadskantoor, met daarin publiekshal en 
overige kantoorruimtes. Tegelijkertijd worden een 
(ondergrondse) parkeergarage en fietsenstallingen 
gemaakt en ontstaat er ruimte voor de realisatie van 
een nieuw stadsdeel (Nieuw Delft) met grachten en 
groen. Spoorzone Delft is een samenwerking tussen 
de gemeente Delft en ProRail.

Proces
Aan het begin van het projecttraject botsten de 
belangen en toekomstvisies van verschillende 
betrokken partijen, waaronder NS, de 
treinmaatschappij en gemeente Delft. 

Het alternatievenonderzoek op initiatief van de 
gemeente wees uit dat de viersporige tunnel de enige 
duurzame oplossing is voor het knelpuntprobleem, 
zowel op vlak van doorstroming, als leefbaarheid en 
milieu-effecten. Door NS daarentegen werd deze 
oplossing niet opgenomen omwille van de kostprijs. 
Naar aanleiding hiervan werd op verzoek van de 
Kamer een brede samenwerking opgezet tussen 
de regering, de gemeente, de provincie en andere 
belanghebbenden om te komen tot een gezamenlijke 
aanpak, ook wat de kostenverdeling betreft. 

In 1999 werd het tunnelproject verder voorbereid en 
uitgewerkt. De stedenbouwkundige visie werd warm 
onthaald door de bewoners van Delft. In 2002 
bereikte de gemeente een overeenkomst met de 
regering, provincie en de regio over de noodzaak voor 
een tunnel in Delft. Een jaar later dreigt het project 
Spoorzone ernstige vertraging op te lopen, als het 
kabinet prioriteit wil geven aan het onderhoud van 
bestaand spoor. Daarop richtten enkele bewoners- en 
belangenverenigingen het actiecomité ‘Spoortunnel 
Delft NU’ op. Een petitie overtuigde de Kamer om de 
minister alsnog te verzoeken geld vrij te maken. 
Hierop startte de gemeente in 2005 de procedure 
om het bestemmingsplan voor het gebied Spoorzone 
te wijzigen. Die procedure werd niet gekoppeld aan 
een intensief participatietraject, maar op het 
voorontwerp konden wel reacties worden ingediend. 
In 2009 werd gestart met de bouw van  de tunnel.

Spoorzone Delft
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Groene Loper Maastricht7

Groene loper Maastricht: Maatschappelijke meerwaarde
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Aantal inwoners Maastricht

Kosten Groene Loper  
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Naam :   GROENE LOPER 
MAASTRICHT 
Lengte :   2,3 kilometer
Locatie:  Maastricht, Nederland
Kosten:    € 850 mil
Duurtijd:   2004 - 2016 
Architect:   West 8
Opdrachtgever:  Rijkswaterstaat
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Groene Loper Maastricht7

Proces
Het Groene Loper project ging te werk volgens het 
A2 Maastricht Model: een intensieve samenwerking 
tussen verscheidene publieke partijen en 
marktpartijen, die sinds het ontwikkelen van de 
plannen bij het infrastructuur-, landschaps- en 
vastgoedproject betrokken waren. Alle partners lieten 
naar eigen zeggen hun eigen belangen los en legden 
zich toe op het gemeenschappelijk belang van het 
project. De verscheidene publieke opdrachtgevers 
- twee gemeentes, de provincie en hett ministerie
van Infrastructuur en Milieu - verenigden zich onder
Projectbureau A2 Maastricht. Het Projectbureau
werkte nauw samen met het consortium van
opdrachtnemers Avenue2.

De gezamenlijke aanpak werd bovendien 
consequent doorgetrokken in de communicatie 
over A2 Maastricht, door te werken met één 
gezamenlijk communicatieteam van opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Daarnaast werden reeds 
van bij de planvoorbereiding ook omwonenden, 
woningcorporaties, actiegroepen, eigenaren van de 
te verwerven percelen, maatschappelijke partners, 
scholen, raadsleden en pers actief betrokken. Dat 
ging van informeren en raadplegen tot meedenken, 
coproduceren en (zelf) uitvoeren, met als doel 
om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het 
proces, zodat o.a. ook wettelijke procedures vlotter 
zouden kunnen verlopen. Het breed publiek proces 
ging reeds tijdens de aanbestedingsperiode van 
start. De verschillende marktpartijen legden dan 
reeds hun visie voor ter publieke consultatie op 
een consultatiemarkt. Dit is uitzonderlijk in een 
aanbestedingsprocedure. 

De Groene Loper van Avenue2 is de naam van 
het totaalplan voor verkeersinfrastructuur én 
stadsontwikkeling. Het is tegelijkertijd een verwijzing 
naar de langgerekte bomenlaan die over de tunnel 
door Maastricht-Oost slingert. Van het Europaplein 
tot in het buitengebied tussen Maastricht en 
Meerssen. Zo’n 1.800 bomen van 11 soorten zorgen 
ervoor dat de Groene Loper zijn naam dubbel en 
dwars verdient. 

De Groene Loper voor A2 Maastricht.  Het is 
geen infrastructureel project voor een betere 
bereikbaarheid en doorstroming van verkeer, maar 
een gebiedsontwikkelingsproject met volop kansen 
voor de omgeving. Of anders gezegd: het is één 
totaalproject met oplossingen voor automobilisten, 
fietsers en voetgangers. Voor bezoekers, bewoners 
en ondernemers. Voor iedereen.  Dankzij een slim 
verkeersontwerp over een lengte van zes kilometer, 
zijn meerdere problemen in Maastricht tegelijk 
opgelost. Door de ondertunneling is het litteken van 
de N2 tussen Geusselt en Europaplein verdwenen en 
zijn wijken met elkaar verbonden. Het resultaat is een 
betere leefomgeving met meer verkeersveiligheid, 
minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit.

Bovengronds ontstaat een nieuw stuk stad. De 
Groene Loper biedt volop kansen voor nieuw 
vastgoed. De eerste voorbeelden zijn er al: een 
nieuwe Albert Heijn en gerestaureerde Gemeenteflat. 
1.800 bomen langs de fiets- en voetgangerszone 
en een mooi stadspark maken van de Groene Loper 
daarnaast een aantrekkelijk gebied om te wonen, 
werken en te recreëren. 
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Big Dig Boston8

Big Dig Boston: Big Dig, Big Problems 
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Naam :   Boston Big Dig
Lengte :   2,4 kilometer
Locatie:  Boston, USA
Kosten:    € 7 miljard
Duurtijd:   1982 -  2007 
Opdrachtgever:  Stad Boston

Aantal inwoners Boston

Kosten Big Dig
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Boston leek meer dan tien jaar één grote bouwplaats 
langs het traject van de nieuwe tunnels, maar in 
2003 werden eindelijk de tunnels voor het verkeer 
opengesteld, en het oude viaduct afgebroken. Hierna 
moest de Zakim Bunker Hill-brug over de Charles 
River nog worden afgebouwd, en werd de laatste 
hand gelegd aan de afwerking van het project. 
Bovenop de tunnel, waar vroeger het viaduct stond, 
zijn een aantal groenvoorzieningen aangelegd.

Op 31 december 2007 sloot Boston officieel het 
gigantisch constructieproject af.

8 Big Dig Boston

De Big Dig («de grote graafpartij») is de niet-
officieuze naam voor het Central Artery/
Tunnel Project (CA/T), een enorm verkeers- en 
stedenbouwkundig project dat tussen 1982 en 2007 
werd gepland en uitgevoerd in de binnenstad van de 
Amerikaanse stad Boston.

Het belangrijkste doel van het project was om 
de Cross Town Express Way, een belangrijke 
autosnelweg die in de vijftiger jaren dwars door de 
binnenstad was aangelegd over een monstrueus 
viaduct, door middel van tunnels onder de grond te 
laten verdwijnen. Deze snelweg maakt deel uit van 
Interstate 93. Ook een derde tunnel onder de haven 
van Boston (de Ted Williams Tunnel) en een brug over 
de Charles River maken deel uit van het project.

Het is het duurste wegenbouwproject in de 
geschiedenis van de Verenigde Staten. Het werd 
gefinancierd door de federale regering in Washington 
D.C. en de regering van de staat Massachusetts.  
Het project duurde 10 jaar langer dan bij de start 
was gepland. Het verkeer stroomt nu wel  goed door.
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Over de Ring Antwerpen9

Over de Ring Antwerpen: De grote verbinding
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Naam :   Over de Ring
Lengte :   17 (waarvan 3,25     
                       kilometer overkappingen)
Locatie:  Antwerpen, Belgie
Kosten:    € 1,2 miljard
Duurtijd:   2014 -  
Architect:   Verschillende
Opdrachtgever:  Stad Antwerpen

Aantal inwoners Antwerpen

Seoul Sky garden kosten
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Tussen september 2017 en mei 2018 zijn zes 
ontwerpteams binnen ‘Over de Ring’ aan de 
slag gegaan om projecten voor te stellen die de 
leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. 
Dit deden ze samen met heel wat Antwerpenaars, 
stakeholders en partners, waaronder de Vlaamse 
overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen, 
Lantis en de intendant.

Hieruit zijn 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd, 
goed voor een bedrag van 1,250 miljard euro. Samen 
vormen deze projecten zeven Ringparken en een 
Scheldebrug. Het volledige toekomstproject kreeg 
de toepasselijke naam ‘De Grote Verbinding’.

Daarnaast studeren alle partners de komende jaren 
verder aan een oplossing voor de 
verkeersafwikkeling op de zuidelijke Ring, tussen 
de Kennedytunnel en de aansluiting met de E34/
E313, de tunnelveiligheid over de volledige Ring, de 
omvorming van de stationsomgevingen tot echte 
openbarevervoersknooppunten en het vormen 
van een water- en energienetwerk langs de Ring. 
Dergelijke moeilijke kwesties worden uitgewerkt 
in scrum- of werkbanktraject, waarbij een team 
ontwerpend onderzoek samen met een diverse groep 
aan belanghebbenden samen tot oplossingen komen. 

9 Over de Ring Antwerpen

De stad en de haven zijn een belangrijk knooppunt 
voor de vele bedrijven die hier actief zijn. Niet 
alleen binnen Antwerpen zelf, maar ook binnen 
België en binnen Europa. Het is daarom essentieel 
dat Antwerpen goed bereikbaar blijft en dat 
verplaatsingen slim en vlot kunnen gebeuren.  
De stad trekt ook vele bewoners, bezoekers en 
werknemers aan.  Voor hen is een leefbare en 
gezonde stad erg belangrijk. 

Een vastgelopen proces 
Het Masterplan 2020, met daarin onder meer de 
realisatie van de Oosterweelverbinding die de R1 
volledig rond maakt, bood een antwoord op deze 
uitdagingen. De verschillende partijen binnen de stad, 
van bewoners over belangengroepen, actiecomités 
en de politiek geraakten het echter niet eens over 
hoe en waar de Oosterweelverbinding moest komen. 

Om deze knoop te ontwarren en om de leefbaarheid 
én een vlotte bereikbaarheid te combineren, is 
intendant Alexander D’Hooghe aangesteld. In maart 
2017 sloten de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, 
Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen 
een akkoord over de mobiliteit en leefbaarheid in de 
Antwerpse regio. Dit akkoord kwam tot stand na een 
lang proces van overleg onder leiding van intendant 
Alexander D’Hooghe. Zo werd iets bereikt wat 20 
jaar onmogelijk leek: de neuzen van iedereen in 
dezelfde richting krijgen rond een oplossing.

Leefbaarheid én bereikbaarheid
Samen met zijn team ambieert de Intendant een 
volledige overkapping van de R1. Dat is geen doel 
op zich, maar een middel om van Antwerpen een 
leefbare, aantrekkelijke en vlot bereikbare stadsregio 
te maken.
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Cheonggyecheon River Seoul10

Cheonggyecheon River Seoul: Blootlegging voormalige rivier
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Naam :   Cheonggyecheon River 
Lengte :   5,8  kilometer  
Locatie:  Seoul, Zuid Korea
Kosten:    € 900 miljoen
Duurtijd:   2003-2005  
Opdrachtgever:  Stad Seoul 

Aantal inwoners Seoul

Kosten  Cheonggyecheon  River
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eigentijds lineair park. Door de stedelijke ontwikkeling 
is het project echter geen “restauratie” in de strikte 
zin van het woord. Zijn flinke prijskaartje van $360 
miljoen en het gebruik van vuil water heeft ook voor 
kritiek gezorgt. Toch wegen de voordelen van het 
Cheonggyecheon-ontwerp op tegen de nadelen. De 
vele voordelen van het project zijn onder meer een 
aanzienlijke toename van de totale biodiversiteit, 
een vermindering van het hitte-eilandeffect in de 
stad en de luchtvervuiling, een verbetering van het 
openbaar vervoer en de kwaliteit van het leven in de 
binnenstad, en een grotere economische ontwikkeling 
in de omgeving.

Proces
Het restauratieproject was een initiatief van de 
toenmalige burgemeester van Seoul, die met het 
project de visie om natuur opnieuw meer in de 
stad te brengen wilde onderschrijven. Door een 
bestaande stedelijke infrastructuur te boosten, wilde 
hij Seoul als stad aantrekkelijker en competitiever 
maken, om zo uiteindelijk de stedelijke economie te 
stimuleren. Het stadsbestuur richtte daarop top-down 
enkele organisaties op om het restauratieproject 
te overzien, waaronder o.a. een burgercomité dat 
verantwoordelijk was voor het mitigeren van 
eventuele conflicten tussen het stadsbestuur en de 
vereniging van handelaars. 

Cheonggyecheon is een 5.8 kilometer lange beek 
die door het centrum van Seoul stroomt. Het 
Cheonggyecheon project is opmerkelijk vanwege de 
dramatische transformatie . In de jaren veertig van 
de vorige eeuw was de Cheonggyecheon veranderd 
in een open riool en werd hij om hygiënische 
redenen met ondertunneld. Dertig jaar later werd 
er een verhoogde snelweg aangelegd boven op 
de gekanaliseerde rivier, waardoor deze verder 
verwijderd werd van het publiek. Zoals veel van de 
onderdoorgangen in de wereld werd het gebied 
onder de snelweg grotendeels vermeden door het 
publiek, dat de ruimte vol met criminele activiteiten 
en illegale vuilstortingen zag.

Rond de eeuwwisseling voerde de toenmalige 
burgemeester en toekomstige president van Korea, 
Lee Myung-Bak, echter met succes campagne voor 
het verwijderen van de snelweg en het herstel van 
de Cheonggyecheon. Van 2002 tot 2005 brak de 
regering de weg af en verving deze door een 3,6 
mijl lange, gerestaureerde en beplante beek met 
parallelle wegen. De burgemeester won ook steun 
voor het project door het project in te kaderen 
als een belangrijk overstromingshulpkanaal en de 
restauratie op de markt te brengen als een zeer 
zichtbare, duurzame ontwikkeling die het imago van 
Korea over de hele wereld een impuls zou geven. Om 
de angst voor verkeersopstoppingen weg te nemen, 
investeerde de overheid ook zwaar in het openbaar 
vervoer, zoals een speciale busbaan. In slechts 
29 maanden tijd werd de verouderde verhoogde 
snelweg omgevormd tot een multifunctioneel, 

Cheonggyecheon River Seoul10
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A4 Delft - Schiedam11

A4 Delft - Schiedam: Een sleuf in het landschap
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Naam :   A4 Delft - Schiedam 
Lengte :   7 kilometer (waarvan 2   
   kilometer in een tunnel)
Locatie:  Rotterdam, Nederland 
Kosten:    € 657 - 891  miljoen
Duurtijd:   2004 - 2015 
Architect:   Verschillende
Opdrachtgever:  Nederlandse Staat

Aantal inwoners Schiedam

Kosten A4 Delft - Schiedam
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Het plan kent een sterke landschappelijke opdeling 
van noord naar zuid: het eerste deel loopt op 
maaiveld door een recreatiegebied aan de 
rafelranden van de gemeente Delft. Het tweede 
deel kruist verdiept door een cultuurhistorisch 
polderlandschap, met een vogelbroedgebied, 
kruisende ecologische structuren, een 
uitgebreide recreatief programma, een complexe 
waterhuishouding en kruisende kleinschalige 
infrastructuur. Het derde deel loopt door stedelijk 
gebied in een landtunnel, over de grens tussen de 
gemeente Schiedam en Vlaardingen. Bovenop het 
tunneldak is een sportpark met bomen aangelegd 
met fietspaden.

The Honey Highway
De 7 kilometer lange A4DS tussen Delft en Schiedam 
is een paradijs voor bijen en is de eerste Honey 
Highway ter wereld. Om bijensterfte tegen te gaan 
is biologisch bloemenzaad uitgestrooid in een deel 
van de berm langs de A4. Deze Honey Highway 
zorgt er voor dat bijen weer de kans krijgen om op 
onbespoten schrale grond te zitten die met name te 
vinden is langs de rijkswegen. De 7 kilometer A4DS is 
het begin en zal navolging krijgen door  
heel Nederland. 

In de jaren ‘50 lagen de eerste plannen al klaar 
voor de realisatie van de aanleg van de A4. Na 
veel bezwaren over de aantasting van het gebied 
werden de werkzaamheden stopgezet. Nu, bijna 60 
jaar later, is de 7 kilometer lange ‘vergeten’ snelweg 
alsnog gerealiseerd door bouwcombinatie A4All. De 
A4 Delft – Schiedam (A4DS) op een steenworp van 
Delft en Rotterdam, snijdt dwars door het natuur- en 
poldergebied van Midden-Delfland met knotwilgen, 
grutto’s, schapen en slootjes. Om de zichtbaarheid 
van de weg te verlagen en de geluidsproductie 
te reduceren is besloten de weg deels half, deels 
geheel verdiept en deels in een tunnel uit te voeren. 
De A4DS kruist in een verdiepte ligging tot 6 meter 
onder maaiveld dwars door de polder van Midden-
Delfland, alles dat boven de weg uitsteekt of buiten 
het wegprofiel uitkomt, zal sterk zichtbaar worden in 
het landschap. “Niet horen, niet zien, niet ruiken” is 
het motto van het tracébesluit voor de A4DS.

Een snelweg in het landschap is een moeilijk te 
verbergen element, niet alleen omdat er auto’s rijden 
die geluid en uitlaatgassen produceren of omdat een 
autosnelweg een enorm element is, maar vooral ook 
omdat een snelweg een enorm programma van eisen 
herbergt dat invloed heeft tot buiten de weg zelf.

A4 Delft - Schiedam11
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B401 Gent12

B401 Gent: Naar een nieuw verhaal
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Naam :    B401 
Lengte :   1300 meter
Locatie:  Gent, Belgie
Kosten:    Onbekend
Duurtijd:   2017 - 

Aantal inwoners Gent

Kosten transformatie B401 
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Het studieteam begon zijn onderzoek in september 
2017 en kreeg hiervoor een jaar de tijd. Daarbij werd 
gezocht naar toekomstmogelijkheden rond duurzame 
mobiliteit én naar andere invullingen voor de ruimte 
die hierbij kan vrijkomen op, onder en naast het 
viaduct aan de wijken Ledeberg en Bellevue en  
in het Zuidpark.

Proces
Ook de inbreng van de Gentenaars was hierbij 
belangrijk. Daarom nodigde het studieteam en de 
Stad Gent gebruikers, bewoners, diverse  
doelgroepen en overheden uit om mee na te  
denken en te experimenteren. 

Het team werkte verschillende verhalen, 
verbeeldingen en concepten uit om de toekomst van 
het viaduct en zijn omgeving vorm te geven. Vanuit 
verschillende thema’s, zoals openbaar groen, klimaat 
en economie brachten ze deze ideeën, wensen 
en mogelijkheden in kaart, onderzochten ze en 
toetsten ze af.

De B401 brengt tot op vandaag verschillende 
autosnelwegen tot in het hart van de stad Gent. Sinds 
de bouw van deze fly-over in de jaren ‘70, is de visie 
op mobiliteit echter drastisch gewijzigd. De laatste 
decennia is er een evolutie naar een meer duurzame 
mobiliteit met meer aandacht voor langzaam verkeer 
en openbaar vervoer.

Daarom onderzocht de Stad Gent in overleg met de 
Vlaamse overheid mogelijke toekomstscenario’s voor 
het viaduct B401.

Dat deden we samen met een studieteam: 
- Tractebel Engineering NV
- 51N4E
- Kobe Boussauw
- Granstudio
- Leeke Reinders
- Jan Willem Van der Schans

Er werd gezocht naar oplossingen voor een meer 
duurzame mobiliteit én voor de enorme oppervlakte 
die hierbij kan vrijkomen.

B401 Gent12
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Operaplein Antwerpen13

Operaplein Antwerpen: Naar een stad voor zachte mobiliteit
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Naam :   Operaplein
Lengte :   1500 m   
   (hele ontwikkeling)
Locatie:  Antwerpen, Belgie
Kosten:    € 401 mil
Duurtijd:   2004 -2020
Architect:   Manuel de Sola Morales 

Aantal inwoners Antwerpen

Kosten Operaplein
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Parkeren, auto’s en tram
Een parkeergarage voor 340 auto’s vormt samen met 
de renovaties en reconstructies van het bestaande 
premetrostation de kern van de ondergrondse 
werkzaamheden. De parkeergarage is alleen 
bereikbaar via de wegtunnel voor autoverkeer die 
er op niveau -1 doorheen loopt. Inclusief in- en uitrit 
heeft de tunnel een totale lengte van 550 meter. 
Bijzonder is dat de kokers van de autotunnel voor een 
deel zijn opgehangen aan de vrijdragende dakplaten 
van het Operaplein. De zwevende tunnel wordt 
opgehangen aan het dak met behulp van centrale 
betonnen wanden en stalen trekstangen aan de 
randen van de rijweg. Deze toepassing dient het idee 
van de architect om de ruimte zo veel mogelijk open 
te houden, en is ook functioneel. Met deze toepassing 
kan de oppervlakte van de parkeergarage maximaal 
gebruikt worden.

Het project Noorderlijn, ook wel Brabo 2 genoemd, 
omvat een tramlijn van het centrum naar het noorden 
van de stad met een aftakking naar de wijk Eilandje, 
gecombineerd met een ondertunneling (autoverkeer) 
van het Operaplein, een tramtunnel voor het diepst 
liggende perron, een parkeergarage, herinrichting 
van het Operaplein zelf en haar omgeving, en meer 
ruimte voor voetgangers en fietsers. Het grote aantal 
betrokken partijen en belanghebbenden maakt 
het er niet gemakkelijker op. Ook het feit dat de 
toegankelijkheid van het gebied – met het Centraal 
Station, de universiteit, een belangrijk winkelgebied 
en een busstation in de directe omgeving – vrijwel 
continu gegarandeerd moet zijn, draagt bij aan de 
complexe uitvoeringspraktijk.

Inmiddels zijn de meest ingrijpende werkzaamheden 
afgerond. Op maaiveldniveau is al te zien dat 
het project de leefbaarheid van de Vlaamse 
grootstad sterk verbetert. Ondergronds wordt 
nog volop gewerkt. Richard Venekamp, integraal 
ontwerpmanager bij BAM Infraconsult: “Er is lang 
gestudeerd op de plannen voor Brabo 2. De eerste 
plannen van de architect dateren van 2008. 
Vanwege de complexiteit midden in de stad is er 
daarna veel afstemming geweest met stakeholders en 
heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. 
Begin 2016 kon het project in uitvoering.”

Operaplein Antwerpen13
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Studio Noord-Zuid Limburg14

Studio Noord-Zuid Limburg: Alternatieve verbindingen



14

Naam :  Studio Noord-Zuid-Limburg
Lengte :  -
Locatie: Limburg, Belgie
Kosten:   -
Duurtijd:  2017 -2035
Ontwerpers: Studio NZL 

Aantal inwoners 

Kosten Noord-Zuid-Limburg
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Duurzame oplossing
De oplossing moet rekening houden met toekomstige 
verkeersevoluties en tegelijkertijd ook de natuur in de 
regio in stand houden.

Economische vooruitgang 
Met een oplossing voor de Noord-Zuid Limburg 
creëren we economische vooruitgang voor 
Houthalen-Helchteren en Limburg.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
Een betere ontsluiting voor de Noord-Limburgse 
regio en een vlotte verbinding tussen Hasselt 
en Eindhoven. De verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers gaat daarbij omhoog.

Proces
Noord-Zuid Limburg volgt de procedure 
Complexe Projecten en bevindt zich momenteel 
in de Onderzoeksfase, de fase die volgt op de 
Verkenningsfase. Open communicatie, transparantie 
en participatie zijn belangrijke principes in het proces 
van Noord-Zuid Limburg. Bij elke fase vinden er 
participatiesessies en infomomenten plaats, zowel 
gericht naar het brede publiek als naar specifieke 
belanghebbenden. 

Het studieteam organiseerde reeds verschillende 
inloopsessies, thematische workshops, burgercafés 
en zelfs cocreatiesessies om het brede publiek 
te betrekken. Daarnaast zijn er projectspecifieke 
overlegplatformen, zoals een lokaal exepertenpanel, 
een breed actorenoverleg, en thematische 
platformen, met elk een specifieke samenstelling en 
mandaat.

De Noord-Zuidverbinding slaat op de weg tussen 
Hasselt en het noorden van Limburg, die verder 
loopt tot in Eindhoven. De N74 is beter gekend als de 
Grote Baan. Ter hoogte van de gemeente Houthalen-
Helchteren verloopt het verkeer via een gewone 
gewestweg, pal door het centrum van de gemeente. 
Het plaatselijke en doorgaande verkeer komt vanaf 
Hechtel tot voorbij Houthalen in beide richtingen 
samen op de Grote Baan met lokale onderbrekingen 
en verkeer naar lokale bestemmingen. De gewestweg 
verwerkt alle soorten verkeer: vracht- en autoverkeer, 
fietsers, openbaar vervoer, lokaal- als euroregionaal 
verkeer. De capaciteit van deze weg wordt beperkt 
door het aantal rijstroken en door de onderbrekingen 
in de verkeersstroom die veroorzaakt worden door de 
verschillende weggebruikers, bestemmingsverkeer en 
alle kruisende bewegingen.

Fileleed, verkeersonveilig en 
aangetaste leefbaarheid
 De mix van de verschillende verkeersstromen en 
–modi wordt nog versterkt door een flessenhals ter
hoogte van de KMO-zone in Helchteren. Daar moet
het verkeer van twee rijstroken naar één. Dat heeft
een negatieve impact op de verkeersveiligheid en
de doorstroming van het verkeer op de noord-zuidas
en op de oost-westas. Het gevolg is veel fileleed,
potentiële conflicten en ongevallen. Bovendien is
de leefbaarheid van het centrum van Houthalen en
Helchteren sterk aangetast door de snelle toename
van het auto- en vrachtverkeer.

Doelstellingen leefbare woonkern 
De verkeersdruk op het centrum van Houthalen en 
Helchteren moet dalen. Zo krijgen de woonkernen 
terug ruimte en lucht.

Studio Noord-Zuid Limburg14
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Knooppunt Joure15

Knooppunt Joure: Afscheid beruchte rotonde
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Naam :  Knooppunt Joure
Lengte :  +- 9 km (hele ontwikkeling)
Locatie: Joure, Nederland
Kosten:   € 77 miljoen
Duurtijd:  2014 -2019
Aannemer:  Gebr. Van der Lee
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Het maatregelenpakket en de daarbij benodigde 
financiering is vastgelegd in het convenant van 7 
februari 2006 tussen Rijk, provincie en gemeente. 
Maatregelen op korte termijn zijn genomen zoals de 
aanleg van de bypass Sneek – Lemmer in 2006. 

In 2009 startte de Tracéwetprocedure voor 
de reconstructie van knooppunt Joure. In de 
Nederlandse wetgeving ligt vast wat er allemaal 
moet gebeuren voordat er een weg wordt aangelegd. 
Daarom kan Rijkswaterstaat pas in actie komen 
als de Tracéwetprocedure doorlopen is. Na de 
planstudiefase is het uiteindelijke resultaat van 
zo’n procedure een Tracébesluit, waarna kan 
worden overgegaan tot de realisatie van het 
nieuwe knooppunt. Het Tracébesluit werd in 2013 
ondertekend door de minister.  In het kader van 
de Tracéwetprocedure werden enkel klassieke 
infomomenten georganiseerd voor het brede publiek, 
inwoners en gebruikers van Joure. 

Knooppunt Joure (A6/A7) vormt een zwakke schakel 
in het hoofdwegennet van de provincie Fryslân. 
Het verkeer kan onvoldoende doorstromen op het 
knooppunt en in de directe omgeving daarvan. 
Verkeer dat het knooppunt tracht te vermijden 
veroorzaakt leefbaarheidsproblemen in de kernen 
Scharsterbrug, St. Nicolaasga, Haskerhorne en 
Oudehaske. Door het onvoldoende functioneren van 
het knooppunt ontstaat op de lange afstandrelatie 
Sneek – Lemmer sluipverkeer via de route Follega, 
de N354. Daarnaast vormt het knooppunt een 
verkeersonveilige situatie met jaarlijks een grote 
concentratie van ongevallen.

Proces
De verkeersproblematiek op en rond het knooppunt 
Joure gaven aanleiding tot een gebiedsgerichte 
aanpak. Op 7 februari 2003 hebben Rijkswaterstaat 
Noord-Nederland, provincie Fryslân en de gemeente 
Skarsterlân afgesproken deze problematiek 
gezamenlijk aan te pakken. Op basis van 
verkeersanalyses hebben de gezamenlijke overheden 
in het project Gebiedsgerichte Benadering (GGB) 
Joure e.o. op 31 oktober 2005 ingestemd met een 
gezamenlijk maatregelenpakket voor de korte en 
middellange termijn.

Knooppunt Joure15
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Rio Madrid16

Rio Madrid: Grootste binnenstedelijk park



Naam :   Madrid Rio
Lengte :   5,3 kilometer 
   (20 km voor hele ontwikkeling)
Locatie:  Madrid - Spanje
Kosten:    € 6 miljard
Duurtijd:   2006 -  2015 
Architect:   West 8
Opdrachtgever:  Stad Madrid

Aantal inwoners Madrid

Kosten Rio Madrid
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Proces
Eén van de hoofddoelstellingen van het stadsbestuur 
met het Madrid Rio Project was om inwoners 
van Madrid te betrekken bij de ontwikkeling van 
de nieuwe publieke ruimte die met dit project 
werd gecreëerd. De stad zag dit project als een 
springplank voor burgerparticipatie en participatie 
tussen de verschillende betrokken wijken, o.a. door 
in te zetten op informeren over de linken tussen 
het nieuwe project en bestaande sport, vrijetijd en 
culturele infrastructuur in de stad. Er werd echter 
geen uitvoerig participatietraject opgezet. Zeker 
aan het begin van de werkzaamheden aan de tunnel 
leidde dit tot heel wat tegenstand vanuit inwoners. 
Deze tegenwind kreeg geen plaats in het proces. 
Na de voltooiing van de tunnel en de aanleg van de 
publieke ruimte nam de tegenstand af en begonnen 
de inwoners de ruimte langzaamaan in gebruik te 
nemen en toe te eigenen. 

Het 150 hectare grote gebied – ontworpen door 
West 8 Urban Design & Landscape Architecture 
uit Rotterdam – ligt aan de westrand van het 
stadscentrum, op de oevers van de rivier  
de Manzanares. 

Het park, Madrid Rio, ligt bovenop het dak van de 
M30, de vierbaans autoweg aan weerszijden van 
de rivier die over een lengte van zo’n 20 kilometer 
werd ondertunneld. Zo sloeg burgemeester Alberto 
Ruiz-Gallardón, die de drijvende kracht is achter 
dit megaproject van 4,5 miljard euro, een heleboel 
vliegen in één klap.

Hij verloste de Spaanse hoofdstad van de stank en 
het lawaai van een dagelijks door 200.000 auto’s 
gebruikte verkeersader, herstelde door het onder 
de grond brengen van de ringweg M30 de eenheid 
tussen de binnenstad en de westelijke woonwijken én 
maakte ruimte voor een recreatiegebied dat nu alle 
bestaande parken en tuinen langs de Manzanares tot 
een nieuwe eenheid smeedt.

Het park met zijn fietspaden, esplanades, 
voetbalvelden, stadsstrand, gazons en 
kinderspeelplaatsen stelt inwoners van Madrid in 
staat om op korte afstand van huis te sporten en 
te recreëren. De klachten over de ruim drie jaar 
durende verkeersoverlast die het tunnelproject met 
zich meebracht, zijn verstomd. Bij de ondertunneling 
van de M30 werden ook ondergrondse aansluitingen 
gecreëerd op het nationale wegennet.

Rio Madrid16
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Der Hamburger Deckel17

Der Hamburger Deckel: Een groen stadsdak 
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Naam :   Der Hamburger Deckel
Lengte :   3,5 kilometer 
Locatie:  Hamburg Duitsland
Kosten:    € 700 miljoen
Duurtijd:   2011 -  2023 
Opdrachtgever:  Duitse Staat

Inwoner aantal Hamburg 

Kosten Hamburger Deckel
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we ook Zeer Open Asfaltbeton (ZOAB), beter bekend 
als fluisterasfalt. Dat is een poreuze wegbedekking, 
helaas duur in productie en onderhoud. De holle 
ruimtes absorberen het meeste geluid van de banden 
op de weg en van de motoren.’

Het vrijgekomen terrein op en rond het snelwegdak, 
zowat 25 hectare, wordt groen aangekleed en moet 
buurten (opnieuw) verbinden. Elke overkapping 
krijgt zijn eigenheid. In de wijk Schnelsen komt een 
tunnel van 560 meter met erbovenop volkstuintjes 
en een promenade met grasveld voor idyllische 
picknickjes, geïnspireerd door het schilderij Le 
déjeuner sur l’herbe van Édouard Manet. Ook komt 
er ruimte voor een café en evenementen als markten 
of festivals. Het dak van de wijk Stellingen (893 
meter) biedt plaats voor volkstuintjes, grasvelden 
en een seminatuurlijk bomenpark. De langste tunnel 
komt in Altona: 2.030 meter. De tuintjes en groene 
recreatiegebieden erbovenop sluiten aan op het 
Volkspark, waardoor een groene boulevard ontstaat 
die bijna doorloopt tot de rivier de Elbe.

Hamburg gaat een deel van de drukke A7 
overkappen. Een dure investering, maar een goed 
wapen tegen geluidsoverlast en luchtvervuiling.

Der Hamburger Deckel wordt het project genoemd, 
letterlijk ‘het Hamburgs deksel’. Maar de A7, die 
sinds de jaren 1970 stadswijken in tweeën snijdt en 
per uur duizenden auto’s langs huizen en sportvelden 
laat razen, krijgt niet in heel Hamburg een dak. De 
overkapping blijft beperkt tot drie plaatsen, in totaal 
3,5 kilometer autosnelweg. De werkzaamheden 
gaan vermoedelijk in het najaar van start en 
zullen ruim tien jaar duren. ‘Tunnels zijn het meest 
effectieve middel tegen lawaaioverlast maar ze zijn 
ook met voorsprong de duurste methode, door de 
constructie- en werkingskosten’, zegt Bernd Rothe, 
ingenieur bij DEGES, het staatsbedrijf dat de Duitse 
snelweg mee moderniseert. ‘Daarom worden tunnels 
alleen aangelegd in dichtbebouwde gebieden waar 
bepaalde drempelwaardes van geluidsoverlast 
overschreden zijn.’

Maar ook de rest van de A7 wordt, op een minder 
drastische manier, aangepakt, aldus Rothe. ‘Er komen 
geluidsschermen, soms tot negen meter hoog, langs 
de rand van de snelweg en op enkele plaatsen op 
de middenberm. Sommige zijn gebogen naar de weg 
om het geluid nog effectiever te dempen.’ Concreet 
krijgen die schermen een ‘dakje’ van 3,5 tot 4,5 meter 
dat zich boven de weg uitstrekt. ‘Bijkomend gebruiken 

Der Hamburger Deckel17
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Klaar! 

Bedankt voor uw waardevolle inbreng. Als de gele vakken zijn 
ingevuld dan ben je klaar om de pdf terug naar ons te verzenden. 

Dit kan via twee manieren. Je kan het opslaan en naar ons 
verzenden via info@viaductgentbrugge.be of je kan gewoon op de 
verzendknop klikken hieronder. 

Een volgend belanghebbendenoverleg hierover plannen we 
alvast op 28 augustus. Bij vragen kan u contact opnemen met het 
studieteam. Let wel, tussen 18/7 en 10/8 zijn wij er even tussenuit. 

Naam & voornaam

Belanghebbenden groep

E-mail
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