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1 Inleiding en context van de projectontwikkeling 
 
Deze aanvraag heeft betrekking op het gewestelijke project voor de uitbreiding van ontradingsparking 'P+R 
Kraainem' en de ontwikkeling van het multimodale platform gekoppeld aan het metrostation Kraainem. 

Het ingediende project wijzigt de eerste aanvraag en houdt rekening met de aanbevelingen van de 
effectenstudie. Die studie werd uitgevoerd door het studiebureau Aries Consulting in het kader van een 
specifieke regelgevingsprocedure, opgevolgd door een begeleidingscomité. 

De aanvraag heeft tot doel de stedenbouwkundige en milieuattesten te bekomen, die een eerste stap zijn 
om uiteindelijk de vergunningen te kunnen aanvragen. Het betreft dus een verzoek om 
beginseltoestemming teneinde het kader, de grenzen en de voorwaarden vast te stellen waarbinnen een 
vergunningsaanvraag mogelijk is. Het doel en de kenmerken zelf van de procedure voor het aanvragen van 
attesten rechtvaardigen dat het ontwerp nog onnauwkeurig is, met name wat betreft bepaalde technische, 
bouwkundige en architecturale aspecten, die later bij de vergunningsaanvraag zullen worden vastgelegd. 

Op basis van de attesten die worden verwacht om het kader voor het gewenste en vergunbare project vast 
te stellen, wil het Gewest vervolgens een architectuurwedstrijd uitschrijven om het ontwerp uit te tekenen, 
de nodige vergunningen te bekomen en de bouw- en inrichtingswerken uit te voeren. 

 

2 Samenvatting van de voornaamste aanpassingen aan het project 
 

In het aanvraagdossier voor de stedenbouwkundige en milieuattesten wordt een gewijzigd project 
voorgesteld dat rekening houdt met de aanbevelingen van de effectenstudie, met als voornaamste 
aspecten: 

 een forse vermindering van de parkeercapaciteit voor auto's; 
 een optimalisatie van de inplanting van het gebouw ten gunste van de open ruimten die zijn 

toegewezen aan het multimodale wisselplatform, de openbare ruimte, de insprongen die een goede 
inpassing van het bouwwerk in de omgeving in de hand werken, het behoud van de bomenlijn aan 
de noordelijke rand van het terrein en de uitbreiding van de oppervlakten voor 
regenwaterinsijpeling; 

 de integratie van commerciële oppervlakten op het gelijkvloers, waaronder een middelgrote ruimte 
voor een supermarkt; 

 een kwalitatief gevelontwerp en de integratie van groene elementen, in het bijzonder 'intensieve' 
groendaken; 

 het gebruik van daken voor de productie van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche zonnepanelen); 
 de herstructurering van de busruimten en het busverkeer ten gunste van een grote en 

gebruiksvriendelijke centrale openbare ruimte; 
 de afbraak van het Pizza-Hut-gebouw dat plaats ruimt voor een nieuw gebouw naast het 

metrogebouw dat bedoeld is voor een horecabedrijf, evenals functionele ruimten ten behoeve van 
de MIVB (Bus en Metro)1; 

 de verplaatsing van de uitrit van de parking in de Wezembeeklaan en de plaatselijke herinrichting 
van de rijweg om de vlotte doorstroming van het autoverkeer en de correcte invoeging van de 
voertuigen die het terrein verlaten te waarborgen.  

                                                 
1 Het project wijkt af van de aanbeveling om een afstand van 14 meter tussen dit gebouw en het parkeergebouw aan te houden, om de 
structuur en de algemene lay-out van het project te optimaliseren. 
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3 Algemene beschrijving van het gewijzigde project 
3.1 Projectprogramma 
 

Het project voorziet in de bouw van een parkeergarage met verdiepingen en de ontwikkeling van het 
intermodale vervoersknooppunt op het kruispunt van een metrolijn, een invalsweg die verbonden is met de 
ring, meerdere buslijnen en fietsinfrastructuren. 

Het project omvat voornamelijk de bouw van een parkeergarage met verdiepingen met ongeveer 750 
parkeerplaatsen voor auto's en motorfietsen en de herinrichting van de buitenruimte aansluitend bij de 
ontwikkeling van het multimodale platform.  

Op het gelijkvloers van het gebouw wordt een beveiligde fietsenstalling met een totale oppervlakte van 
meer dan 650 m² (meer dan 250 fietsen) gepland. Die fietsenstallingen kunnen op het gelijkvloers van het 
gebouw worden uitgebreid. Ze krijgen de nodige lokalen en uitrustingen voor hun bewaking. 

Het project omvat tevens de herstructurering en ontwikkeling van de aanwezige busterminus op het terrein. 
Het gaat om verschillende lijnen van de MIVB en De Lijn. Op het terrein kunnen 9 stop- en wachtplaatsen 
voor gelede bussen worden ingericht. Daarnaast worden er in de Wezembeeklaan bushaltes en een taxi- 
en kiss&ride-zone gepland. 

Het gewijzigde project voorziet in een aantal commerciële oppervlakten die bestemd zijn voor een winkel 
van het type supermarkt, horeca en eventueel een tuincentrum/boomkwekerij. Die commerciële 
oppervlakten staan ingekleurd op het gelijkvloers van het parkeergebouw en in het secundaire gebouw 
naast de inkomhal van de metro. 

 

3.2 Lay-out en algemene organisatie van het terrein 
 

Het hoofdgebouw van het project (GV+3) komt op de plaats waar zich momenteel de openluchtparking 
bevindt. Het ligt buiten de perimeter van de ondergrondse metro-infrastructuren. 

Naast de bestaande metrohal komt een secundair gebouw (GV+1).  

De busterminus wordt georganiseerd rond de binnenperimeter van het terrein. Die omvat een 
eenrichtingsweg en plaatsen opzij waar bussen kunnen stoppen en parkeren. 

In de centrale ruimte wordt een voetgangerspleintje ingericht dat de metro, de parkeergarage, de busruimte 
en de kiss&ride-zone langs de weg met elkaar verbindt. 
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3.3 Parkeergebouw 
 

Het gebouw heeft een gelijkvloers, 3 verdiepingen en een dakparking. Het algemene volume van het 
gebouw is ongeveer 80 meter lang, 48 meter breed en 12 meter hoog (hoogte dakrand). Specifieke 
elementen die nodig zijn voor het bouwkundige, functionele en/of esthetische ontwerp van het project 
kunnen echter uit dit algemene volume uitsteken. 
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Figuur: Algemeen volume van het project 

 

Op het gelijkvloers zijn er volumes die uitsteken buiten de omtrek van de verdiepingen.  

De dakparking heeft een draagstructuur voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Die structuur bevindt zich op 
ruime afstand van de gevellijn om het uitzicht van het bouwvolume niet te beïnvloeden. 

Het geplande gebouw is uitgetekend met grote insprongen ten opzichte van de wegen, de gemene grens 
achteraan en ten opzichte van de inkomhal van de metro. Die insprongen maken het mogelijk om ruimten 
vrij te maken die bevorderlijk zijn voor de inpassing van het project in zijn omgeving en voor de 
functionaliteiten van het multimodale knooppunt, in het bijzonder voor de busterminus en het 
voetgangersverkeer. 

De perimeter en het volume van het project werden dus fors verminderd ten opzichte van de 
oorspronkelijke versie van het project, wat het mogelijk maakt om de lay-out en de interne samenhang van 
het project te optimaliseren. De stedenbouwkundige inpassing van dit parkeergebouw berust immers op (1) 
een inspringing ten opzichte van de wegen en de gemene grens achteraan; (2) een uitstekend gelijkvloers 
bestemd voor commerciële functies, dat het monolithische en monofunctionele karakter van het gebouw 
doorbreekt; (3) verdiepingen met een beperkte hoogte die de compactheid van het bouwvolume 
garanderen; (4) intensieve groendaken (met struikgewas) op de daken die telkens over het gelijkvloers 
uitsteken; (5) een behandeling van de gevels die de esthetische kwaliteit van het bouwwerk en de 
ondersteuning van de begroeiing waarborgen. 

Er werd voor dit project beslist om geen ondergrondse verdieping te bouwen uit besparingsoverwegingen 
en met het oog op een rationeel energiebeheer. Een ondergrondse verdieping kost immers 3 tot 4 keer 
meer dan een bovengrondse. Bovendien is hiervoor ook een krachtige ventilatie nodig (120.000m³/u voor 
de rookafzuiging van een platform met 150 parkeerplaatsen). Een ondergrondse verdieping vereist ook de 
installatie van uitsluitend kunstlicht en een permanente mechanische ventilatie tijdens de exploitatieuren, 
wat erg energie-intensief is.  

3.4 Kenmerken en architectuur 
 

Voor de bouw van de parkeergarage wordt er voorzien in een modulair systeem met standaardafmetingen 
die een constructie toelaat bestaande uit geprefabriceerde gebinten die een vrij licht, eenvoudig te plaatsen 
en voordelig skelet vormen. 
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Het skelet wordt zo ontworpen dat er geen steunkolommen zijn in de ruimten die worden benut voor 
parkeren, rijden en manoeuvreren. De kolommen bevinden zich in de ruimten tussen en aan de rand van 
de parkeerrijen.  

 
Illustratie van de binneninrichting van de parkeergarage 
 
Het gebouw heeft een verticale circulatieschacht die toegang geeft tot het pleintje van het project. In deze 
schacht zijn een trap en twee liften ondergebracht (elk met een minimumcapaciteit van 15 personen). De 
liften bedienen het dakniveau niet rechtstreeks om een betere efficiëntie van de liften te garanderen en een 
al te groot technisch volume te vermijden. De schacht geeft toegang tot het pleintje voor de metrohal.  

Wat de hoogte van de bouwlagen betreft, heeft het gelijkvloers van het parkeergebouw een relatief grote 
plafondhoogte (3,5 m), afgestemd op de behoeften van de commerciële oppervlakten en om de nodige 
flexibiliteit te garanderen voor een latere verbouwing van de benedenverdieping. De hoogte van de 
parkeerverdiepingen is beperkt tot 2,8 meter2 om de hoogte van het bouwvolume beperkt te houden.  

Om de heel open structuur van de parkeerverdiepingen aan te kleden is er voorzien in siergevels. Het 
bouwkundige en esthetische ontwerp van de gevels zal worden bepaald in een volgende fase van de 
projectontwikkeling en zal een van de belangrijkste criteria zijn voor de gunning van een overheidsopdracht 
in de vorm van een 'wedstrijd', die na afloop van deze attestaanvraag zal worden uitgeschreven. Dit 
ontwerp moet een hoogwaardige esthetiek nastreven en een architectuur ontwikkelen in relatie en 
samenhang met het omringende groene kader. De gevels zullen grotendeels opengewerkt zijn (minimaal 
50% van het oppervlak) om te voldoen aan de natuurlijke ventilatiebehoeften op de verdiepingen en ook 
om natuurlijk daglicht binnen te trekken.  

De architectuur van het gebouw en de illustratie van de gevels op de plannen van de attestaanvraag 
worden louter ter informatie verstrekt. Ze zijn gebaseerd op een grotendeels opengewerkte gevelbekleding 
en dienen deels als ondersteuning voor een begroeiing die zowel in bakken als in volle grond rond het 
gebouw wordt aangeplant. De aanplantingen zijn ter indicatie mee opgenomen in de plannen om de 
sierbegroeiing op het dak en de gevels uit te beelden. Die bakken zullen noodzakelijkerwijs uitgerust zijn 
met een automatisch bewateringssysteem met regenwater.  

 

                                                 
2 Opmerking: er werd niet gekozen voor een hoogte die is aangepast aan een eventuele verbouwing van de verdiepingen tot woningen of 
kantoorruimte, omdat de kenmerken van het bouwwerk zelf (diepte, modulaire opbouw, afmetingen van het skelet enz.) het redelijkerwijs niet 
mogelijk maken om een dergelijke verbouwing te overwegen, rekening houdend met de stedenbouwkundige voorschriften, EPB, brandveiligheid 
enz. Het gebruik van de verdiepingen van het parkeergebouw kan veranderen, maar de behoeften in verband met mobiliteit en het onthaal van 
voertuigen zullen voor dit multimodale knooppunt gedurende de hele levensduur van het gebouw van essentieel belang blijven. 
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3.5 Bestemming en organisatie van de verdiepingen 
 

Het gelijkvloers omvat de toegang tot de parkeergarage (in- en uitrit gegroepeerd) met toegangscontrole en 
lokalen voor het personeel. Deze toegang voor auto's leidt rechtstreeks naar de parkeerplaatsen op het 
gelijkvloers en naar de toegangshelling naar de verdiepingen. 

De inkomhal voor voetgangers, met liften en trappen naar de verschillende verdiepingen, bevindt zich aan 
de kant van de metro en geeft rechtstreeks uit op het voetgangerspleintje. 

Hier wordt ook de fietsenstalling ingericht, waarvan de toegang vlot bereikbaar is met de fiets en met een 
rechtstreekse verbinding naar de inkomhal voor voetgangers, waar lockers aanwezig zijn. De fietsenstalling 
ligt zo dicht mogelijk bij de metro. 

De twee geplande commerciële oppervlakten zijn behoorlijk groot en geven uit op de buitenruimten.  

Op het gelijkvloers bevinden zich ook openbare toiletten, de technische ruimten en functionele ruimten. 

 
 Organisatieplan van het gelijkvloers  
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De verdiepingen zijn uitsluitend bestemd als parking en hebben allemaal dezelfde lay-out en 
binnenorganisatie, zoals afgebeeld in de onderstaande figuur. 

 

Organisatieplan van de parkeerverdiepingen 

 

3.6 Secundair gebouw 
 

Het project voorziet in de afbraak van het bestaande Pizza-Hut-gebouw, dat wordt vervangen door een 
nieuw gebouw direct naast de inkomhal van de metro. Dit gebouw, met bouwprofiel GV + 1 verdieping, is 
bestemd voor een commerciële activiteit van het type horeca en functionele ruimten ten behoeve van de 
MIVB. 

Dit secundaire gebouw geeft mee vorm aan de samenstelling en animatie van het centrale pleintje van het 
aansluitingsplatform. Het grenst aan het gebouw waarin de toegang tot de metro is ondergebracht en moet, 
tegenover het hoofdgebouw van het project, esthetische en functionele elementen bieden die een 
verbinding vormen tussen de metro en de parkeergarage. De commerciële activiteit die op dit niveau wordt 
ontwikkeld, moet een duidelijke openheid vertonen naar het pleintje (toegang en terras). 

De architectuur van het secundaire gebouw moet in harmonie en architecturale samenhang met het 
parkeergebouw worden ontworpen. 
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3.7 Buiteninrichtingen 
 

De buiteninrichtingen zijn ontworpen om de functionaliteit en de belevingswaarde van het multimodale 
platform te waarborgen en ook om commerciële activiteiten te integreren die grotendeels gericht zijn op het 
cliënteel van de omliggende wijken.  

Vier hoofdelementen overheersen bij het organisatorische ontwerp en het ontwerp van de 
buiteninrichtingen:  

- een verbindende en aangename centrale voetgangersruimte creëren; 
- de capaciteit van de busterminus en het aansluitingscomfort verhogen;  
- het autoverkeer afschermen;  
- het volledige project optimaal inpassen in de omgeving en in het stadsweefsel. 

3.7.1  Centrale voetgangersruimte 
 
Het project is gestructureerd rond een grote centrale ruimte, uitsluitend bestemd voor voetgangers, die 
bedoeld is om een aangenaam pleintje te creëren dat rechtstreeks toegang geeft tot de verschillende 
vervoersverbindingen (metro, parkeergarage, bus, taxidiensten, ...). 

Het pleintje staat direct in verbinding met de toegang tot de metro en leidt naar de belangrijkste bushaltes. 
Het geeft ook toegang tot de parkeergarage en de geplande winkels en is gemakkelijk bereikbaar van 
buitenaf.  

Het pleintje, waarvan het ontwerp concreet vorm zal krijgen in het kader van de 'architectuurwedstrijd', 
moet worden ingericht als een aangename, deels groene ruimte met banken en openbare voorzieningen 
om het wachten zo comfortabel mogelijk te maken en een 'ontmoetingsplaats' te creëren. 

Het pleintje moet ook plaats bieden aan commerciële ruimten zoals horecaterrassen en vitrines voor de 
winkels rondom het pleintje. 
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3.7.2  Busterminus 
 
In het knooppunt komen momenteel meerdere buslijnen van de MIVB en De Lijn samen die hier hun 
eindpunt hebben, maar er zijn ook verschillende buslijnen van TEC en De Lijn die hier passeren. Het 
betreft een belangrijke component van het multimodale platform dat geïntegreerd moet worden met oog 
voor een grote operationele flexibiliteit en een onthaalcapaciteit die groot genoeg is om de evolutie van de 
'busplannen' en de occasionele aankomst en het vertrek van schoolbussen en groepsreizen mogelijk te 
maken.  

Het is echter noodzakelijk om bij de inrichting van het multimodale platform te voorzien in een zo min 
mogelijk ingrijpende organisatie van het busverkeer en het parkeren van bussen. 

De attestaanvraag stelt voor om het busverkeer en de busparkeerplaatsen te organiseren rond de 
binnenperimeter van het terrein. Zo is er een eenrichtingsweg gepland om de bus op een speciale rijstrook 
op het terrein te laten rijden, om gemakkelijk de haltes en parkeerplaatsen te bereiken en om de 
Mounierlaan en de Wezembeeklaan met elkaar te verbinden. Deze busrijstrook loopt langs de 
metrotoegang, waar perrons worden ingericht om reizigers te laten op- en afstappen. Langs de busrijstrook 
worden ook parkeerplaatsen aangelegd voor de buschauffeurs die pauze hebben of wachten op vertrek. 
Sommige busparkeerplaatsen zijn rechtstreeks toegankelijk vanaf het centrale pleintje en zullen dienen als 
opstapzone voor bussen die wachten om te vertrekken. De parkeerplaatsen die verder weg liggen (langs 
de Mounierlaan) zijn bedoeld voor buschauffeurs die pauze hebben en zijn niet toegankelijk voor reizigers. 
Het terrein telt in totaal 9 plaatsen voor gelede bussen. Bovendien worden er voor de transitbussen (TEC-
lijn) haltes gepland in de Wezembeeklaan. Er worden ook parkeerplaatsen voor bussen ingepland langs de 
weg in de richting van de stadsuitgang. 

Wat de toegang tot het terrein betreft, voorziet het project in twee inritten voor bussen. De ene inrit wordt 
ingericht in de Wezembeeklaan (gecombineerd met de inrit voor auto's) en de andere situeert zich ter 
hoogte van de Mounierlaan. Het terrein heeft ook twee busuitritten. De hoofduitrit bevindt zich in de 
Wezembeeklaan en wordt geregeld met verkeerslichten. De tweede uitrit bevindt zich in de Mounierlaan en 
heeft geen verkeerslichten. 
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Figuur: Organisatie van busverkeer, bushaltes en busterminus 

 
 

3.7.3  Organisatie van het autoverkeer 
 
Gevolg gevend aan de aanbevelingen van de auteur van de effectenstudie worden de in- en uitritten van 
de parkeergarage ingericht in de Wezembeeklaan. Het autoverkeer wordt op het terrein zoveel mogelijk 
geweerd en is daarom beperkt tot de enige korte (tweerichtings)toegangsweg van ongeveer 25 meter. 

De uitrit van de parkeergarage wordt zo georganiseerd dat het verkeer in de Wezembeeklaan en aan de 
uitrit van de parking optimaal kan doorstromen. De auto's die de parking verlaten, moeten verplicht rechtsaf 
draaien en bereiken dan, ongeveer 50 meter verderop, een doorgang in de middenberm die het mogelijk 
maakt om rechtstreeks, via een speciale invoegstrook, richting 'ring' te volgen. 

Om plaats voor te behouden voor de taxidiensten, privévervoer (zoals Uber, ...), kiss&ride, carpooling enz., 
voorziet het project in de aanleg van een 'drop-off/pick-up' zone direct naast de Wezembeeklaan, ter 
hoogte van de ingang van de metro. Die zone heeft een breed voetpad dat ook dienst doet als 
'wachtperron'. Een tweede 'drop-off/pick-up' zone kan ook worden ingericht aan de andere kant van de 
Wezembeeklaan, in het verlengde van de zone van de bushalte. 
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Figuur: Organisatie van de toegang voor auto's en plaats van de 'drop-off/pick-up' zones 

 

3.7.4  Landschapsinrichtingen 
 
Het terrein ligt in een open, groene en grotendeels boomrijke stedelijke omgeving. Het project wordt 
derhalve ontwikkeld in overeenstemming met deze stedelijke en landschappelijke typologie. Heel wat 
inspringende gebieden zijn voorbehouden voor aanplantingen en de inschakeling van de gebouwen in het 
landschap. Ook het busverkeer en de plaats van de bushaltes worden zo georganiseerd dat de ruimte 
optimaal wordt benut en grote, volledig verharde oppervlakten worden vermeden. Zo is er maar één 
rijstrook met stop- en parkeerplaatsen voor bussen rondom de gebouwen.  

De centrale voetgangersruimte is eveneens een open ruimte die plaats moet bieden voor de aanplanting 
van bomen om het project mooi in de omgeving te laten opgaan. 
 

3.8 Aanpassing van de wegen rond het terrein 
 

De belangrijkste aanpassing aan de wegen betreft de aanpassing van het kruispunt Mounier/Wezembeek, 
waar het verkeer door middel van verkeerslichten wordt geregeld. Die aanpassing, die het mogelijk moet 
maken om de doorstroming van het kruispunt te verbeteren, beantwoordt vooral aan een vraag van de 
gemeente (gemeentelijk mobiliteitsplan) en een algemene aanbeveling van de effectenstudie. Het gaat dus 
niet om een aanpassing van de weg die nodig is voor het project in verband met de P+R-parking. 

Anderzijds worden ter hoogte van het multimodale platform aanpassingen doorgevoerd in de 
Wezembeeklaan om de autostromen beter te begeleiden en de uitrit van de parking te organiseren. Een 
van de belangrijkste aanpassingen in dat verband betreft de versmalling van de rijstroken om de 
verkeersveiligheid te verbeteren (snelheidsmatiging, begeleiding van verkeersstromen, vrij zicht enz.) en 
om de nodige ruimte vrij te maken voor een prima integratie van het project. De bedoeling hiervan is 
immers om het aansluitingsplatform rechtstreeks te laten aansluiten op de Wezembeeklaan door de aanleg 
van een 'drop-off/pick-up' zone langs de Wezembeeklaan en ook door de aanleg van een busplatform 
langs de weg voor transitbussen. 
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Voertuigen die de parking verlaten, moeten verplicht rechtsaf draaien en invoegen in de verkeerstroom 
richting 'stadstoegang' in de Wezembeeklaan en voorsorteren naar de doorgang in de middenberm, waar 
ze via een speciale invoegstrook in de andere richting kunnen rijden. 

Het is belangrijk om duidelijk aan te geven dat voor de weginrichtingen een specifieke vergunning zal 
worden aangevraagd. De in het attestaanvraagdossier opgenomen inrichtingsschetsen bevatten louter de 
beoogde principes voor de aanpassing van de wegen om een goede integratie van het project te 
waarborgen en om bepaalde huidige gebreken en functiestoornissen te remediëren. 

4 Bijzondere voorschriften die moeten worden opgenomen in het 
bestek van de overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van het 
project 
 

4.1 Bouwwerken 
 

- De bovengrondse bouwwerken moeten in overeenstemming zijn met het algemene volume dat in 
de attesten is toegestaan. 

- Het project moet een bouwkundig ontwerp ontwikkelen dat gericht is op de esthetische kwaliteit van 
de gevels en dat rekening houdt met de ontwikkeling van een biologisch en esthetisch interessante 
begroeiing.  

- Verdiepingen 1, 2 en 3 en de dakparking moeten voldoen aan de reglementaire voorschriften om 
als 'open parking' te worden beschouwd (koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de 
maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen 
moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren; koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van 
het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand 
en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen). 
Op het gelijkvloers wordt de natuurlijke ventilatie aangevuld met mechanische ventilatie, 
aangestuurd door sondes die de luchtkwaliteit meten.  

- De daken die uitsteken over het gelijkvloers moeten worden opgevat als intensieve groendaken 
en/of voorzien zijn van plantenbakken over ten minste 50% van hun oppervlakte. Die plantenbakken 
worden ontworpen en gedimensioneerd voor het aanplanten van struikgewas en eventueel 
klimplanten voor de gevelbekleding. 

- Het ontwerp en de details van de bouwwerken moeten de biodiversiteit en de kwaliteiten als habitat 
voor de natuurlijke fauna (vleermuizen, vogels, bestuivende insecten, ...) bevorderen. 

- Het project voorziet in een regenwateropvangsysteem en een gecentraliseerde automatische 
bewatering van de aanplantingen. Dit systeem moet gemakkelijk te onderhouden en in te stellen, 
om te vormen en te herstellen zijn. De leidingen zijn vorstbestendig. 

- Er worden vlot toegankelijke openbare toiletten gepland. 
- De parkeerverdiepingen moeten een vrije hoogte van minstens 2,2 m hebben op plaatsen waar 

mogelijk voertuigen en personen passeren. 
- De veilige en comfortabele organisatie van het autoverkeer, het manoeuvreren en het parkeren 

moet gewaarborgd zijn. In dat verband worden de afmetingen die in de attestplannen zijn 
opgenomen als optimale streefafmetingen vermeld.  

- De structuurkolommen van het gebouw mogen niet hinderlijk zijn voor de parkeerrijen en/of 
manoeuvreer- en rijzones. 
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- De toegangsweg voor auto's tot de verdiepingen en de algemene organisatie van het verkeer zijn 
rechtstreeks en sluiten omwegen binnen de verdiepingen uit. 
 

4.2 Rationeel energiebeheer 
 

- het gebruik van natuurlijk daglicht optimaliseren; 
- ledverlichting installeren die per zone kan worden aangepast naargelang de werkelijke behoeften; 
- de natuurlijke ventilatie van de parkeergarage op het gelijkvloers optimaliseren en de aansturing 

van de mechanische ventilatie afstemmen op de werkelijke behoeften; 
- de mogelijkheid integreren om inspringend ten opzichte van de gevels op het dak een 

draagconstructie te plaatsen voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. 
 

4.3 Omgeving van de gebouwen en intermodaliteitsplatform 
 

- De wegen die op het terrein worden ingericht, komen in grote lijnen overeen met het tracé op het 
inplantingsplan. 

- De centrale voetgangersruimte die het hart van het multimodale platform vormt, moet als een 
verbindende, gebruiksvriendelijke ruimte worden ingericht waar gebruikers in alle comfort kunnen 
wachten. In die ruimte worden banken en sierbomen geplaatst en het ontwerp bevordert de 
functionaliteit en een aangename beleving. 

- De winkels geven uit op de centrale voetgangersruimte en dragen bij aan de animatie en 
aangename inrichting. 

- De insprongen rond het terrein worden grotendeels aangeplant en dragen bij aan de inpassing van 
het project in de omgeving. 

 

4.4 Waterbeheer 
 

- De buiteninrichtingen zijn zo ontworpen dat ze de insijpeling van regenwater en de vertraging van 
stortbuien bevorderen. 

- Voor het regenwater dat op de daken van de gebouwen wordt opgevangen, moet het project 
voorzien in een geïntegreerd regenwateropvangsysteem en een regenwateropslag voor de 
bewatering. 
Het water in het regenwaterbekken wordt geleegd door de insijpeling van water in de grond en 
evapotranspiratie (bewatering) te bevorderen. 
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