175 jaar spoorweggeschiedenis in Sint-Niklaas
Oprichting van de Belgische spoorwegen
Op 1 mei 1834 ondertekent koning Leopold I het koninklijk besluit tot oprichting van een landelijk
spoornet. Mechelen wordt het centrum van twee centrale spoorwegassen die worden aangelegd tussen
Oostende en de Pruisische grens (via Luik), en van Antwerpen via Brussel en Henegouwen naar de
Franse grens. De uitvoering wordt toevertrouwd aan minister J.B. Nothomb. Reeds op 5 mei 1835
vertrekt de eerste trein van het houten station van Brussel-Groendreef naar Mechelen, een primeur op
het Europese vasteland. Aanvankelijk is het de Belgische Staat die instaat voor de aanleg en de
exploitatie van de lijnen. Van in het begin heeft ook de private sector kans om via concessies eigen
spoorlijnen aan te leggen en uit te baten. Dit leidt in België tot een gemengd systeem van
staatsspoorwegen en private spoorwegen. Sint-Niklaas wordt het knooppunt van drie private
maatschappijen: de lijn Antwerpen - Gent, de lijn Mechelen - Terneuzen en de lijn Dendermonde - SintNiklaas, een unicum in België.

De spoorlijn Antwerpen - Sint-Niklaas - Gent
In 1841 vraagt Gustave Nicolas Joseph De Ridder (1795-1862), hoofdingenieur-directeur van de
Belgische staatsspoorwegen, een concessie aan bij het Ministerie van Openbare Werken om een
private spoorlijn aan te leggen en uit te baten tussen Antwerpen en Gent via Sint-Niklaas en Lokeren.
Bij KB van 16 november 1842 wordt hij voorlopig vergunninghouder en bij KB van 16 juni 1843 definitief
concessionaris verklaard. Met financiële steun van baron Eduard Prisse starten de werken in augustus
1843. In nauwelijks zeventien maanden wordt het eerste vak tussen Sint-Niklaas en Vlaams Hoofd
(Antwerpen L.O.) aangelegd. De eerste trein, door De Ridder zelf bestuurd, vertrok op 6 november 1844
om 10.12 uur vanuit Sint-Niklaas. Het tweede gedeelte Sint-Niklaas - Gent-Waas (Dampoort) wordt op
9 augustus 1847 opengesteld.
Bij de opening bouwt de maatschappij stations te Antwerpen (Vlaams Hoofd), Beveren, Sint-Niklaas,
Lokeren, Beervelde en Gent-Waas. In 1849 komen er stations te Zwijndrecht, Nieuwkerken en Sinaai
en in 1864 te Lochristi. Op de rechteroever, op de plaats waar zich nu de voetgangerstunnel bevindt,
stond nog een station Antwerpen-Waas met een veerdienst naar het Vlaams Hoofd. In 1878 krijgt
Nieuwkerken een nieuw ontvangstgebouw en in 1895 komt er te Sinaai, op de wijk Duizend Appels, een
nieuw station.

De lijn Antwerpen – Gent. Kaart opgemaakt door Gustave De Ridder (1841). Stadsarchief Sint-Niklaas.
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De Ridder die de spoorlijn aanvankelijk met eigen middelen financiert, draagt in 1845 de uitbating van
de lijn over aan de N.V. Chemin de Fer d’Anvers à Gand, par Saint-Nicolas et Lokeren (KB van 31 maart
1854). Hij wordt de eerste directeur van de Compagnie met kantoor in de Ankerstraat, later opgevolgd
door Baron Prisse, die de maatschappelijke zetel in de Casinostraat vestigt.

Pietje Waas
Gustaaf de Ridder is een van de belangrijke spoorwegpioniers in België. Hij is betrokken bij de aanleg
van de eerste lijnen Antwerpen - Brussel, Mechelen - Oostende en Mechelen - Luik. Door zijn ervaring
bij de staatsspoorwegen ontwikkelt hij nieuwe ideeën over de aanleg en uitbating van kleinere, regionale
lijnen. Met een smaller spoor en lichtere treinstellen denkt hij financieel voordeel te halen. Voor de lijn
Antwerpen - Gent opteert hij voor een smalspoor (spoorbreedte 1,151) in tegenstelling tot de staatsspoorwegen, die op normaalspoor (spoorbreedte 1,435m) rijden. Alhoewel de private lijn altijd rendabel
is geweest, blijkt het smalspoor achteraf toch een handicap omdat de lijn niet rechtsreeks op de rest
van het Belgische spoorwegnet kon aansluiten.
De bruine stoomlocomotief “Land van Waes – Pays de Waes”, in de volksmond “Pietje Waas” genoemd,
is een eigen ontwerp van De Ridder, gepatenteerd in 1840. In 1862 bezit de Compagnie 32 rijtuigen, 67
wagens en 9 locomotieven. Deze locomotieven (gebouwd in het Brusselse Atelier du Renard) hebben
een waterreservoir in de vorm van een hoefijzer en worden aanvankelijk gestookt met gewone vette
steenkool, daarna met briketten.

Pietje Waas, ontworpen door Gustaaf De Ridder, is de oudste bewaarde stoomlocomotief op het Europese
continent en nog te bezichtigen in het treinmuseum Trainworld (Schaarbeek). www.trainworld.be

De inplanting van een nieuwe ‘statie’, een getouwtrek tussen grondeigenaars.
Het lastenboek voor de aanleg van de spoorlijn Antwerpen – Gent bepaalt dat de spoorwegmaatschappij
in Sint-Niklaas een plein zou aanleggen met daarop een stationsgebouw. De stad moet een verbinding
voorzien tussen dat plein en de markt. Notabelen van de pas opgerichte O.L.V.-parochie ijveren voor
de inplanting van het station op hun parochie. De geplande spoorlijn loopt parallel aan de achterzijde
van het kasteel van Jean van der Aa. Reeds in een vroeg stadium zijn er gesprekken tussen hem en
ingenieur De Ridder. Van der Aa stelt het stadsbestuur voor om op zijn gronden het nieuwe station op
te richten. Dit resulteert op 9 juni 1843 in een “Convention définitive au sujet de l’établissement de la
station du chemin de fer”, afgesloten tussen de stad en de vereniging voor de oprichting van de

2

spoorweg. Het voorstel omvat de aanleg van een nieuw plein (220m x 20m) langsheen het spoor tussen
de Plezantstraat en de fabriek van Janssens-De Decker. Ter hoogte van de fabriek (waar zich nu het
woonzorgcentrum Het Hof bevindt) wordt een straat voorzien die het plein met de Hofstraat verbindt.
Een andere optie die naar voor geschoven wordt, is de aanleg van een nieuwe straat vanaf de markt
rechtstreeks naar het huidige stationsplein. Om dit te realiseren moet het huis Somers (ter hoogte van
het latere hotel De Spiegel) worden onteigend en afgebroken. Op het moment dat het eerste stuk tussen
Sint-Niklaas en Antwerpen plechtig wordt ingereden, is er nog steeds geen beslissing over de inplanting.
Ingenieur Wolters, hoofd van de technische dienst van de provincie, wordt bijkomend om advies
gevraagd en hij pleit voor het tweede voorstel. Volgens hem is het voorstel Somers een opportuniteit
om tussen de Ankerstraat en de spoorweg een nieuw stadskwartier te ontwikkelen dat de bestaande
stadskern kan versterken. De gemeenteraad van 3 oktober 1845 hakt definitief de knoop door. Met 8
tegen 4 wordt het voorstel Somers aanvaard. Stadsarchitect Jules de Somme-Servais krijgt vervolgens
de opdracht om een masterplan voor deze wijk uit te werken.
De straat die de markt met het station verbindt wordt de hoofdstraat van Sint-Niklaas en vanaf 1856
officieel de ‘Statiestraat’ genoemd. Pas dan komt de bouw van woningen op gang. Het wordt een typisch
laatnegentiende-eeuws stadskwartier met statige herenhuizen in neoclassicistische stijl, later aangevuld
met gevels in neo-Vlaamse renaissance en art-nouveaustijl. Het nieuwe stratenplan rond het
Regentieplein wordt pas na het aantreden van Edmond Serrure, stadsarchitect na Jules de SommeServais, in september 1860 door het stadsbestuur goedgekeurd. Hij opteert voor een vierkant plein met
een cirkelvormige rotonde. De aanpalende straten worden volgens een strak geometrisch patroon
aangelegd, met het nieuwe stationsgebouw als sluitstuk en blikvanger van de buurt.

Het ‘kwartier van de statie’ anno 1915. De Prins Albertstraat (aangelegd vanaf 1903) vormt de centrale as tussen
station en het Regentieplein met de Mercatorstraat als spiegelbeeld van de Stationsstraat. Rechts van het station
(aan de Leopold II-laan) het douane-entrepot, gebouwd in 1905 en afgebroken in 1970 voor de bouw van het
nieuwe station. Helemaal rechts de werkhuizen van de spoorwegen, in 1951 door de stad aangekocht en tot 1985
de werkplaatsen van de dienst Openbare Werken (nadien afgebroken voor de bouw van kantoren voor het
ziekenfonds Bond Moyson). Stadsplan van architect A. Waterschoot (1916).
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De spoorlijn Mechelen - Sint-Niklaas - Terneuzen.
In 1867 sluiten de Belgische en de Nederlandse regeringen een overeenkomst om enkele hangende
spoorwegkwesties te regelen. Deze onderhandelingen maken de weg vrij voor het verlenen van een
concessie voor onder meer een spoorlijn van Mechelen naar Terneuzen. Minister van Openbare Werken
Jamar verleent bij KB van 27 mei 1868 aan enkel lokale politici (Theodoor Janssens, textielbaron en
volksvertegenwoordiger uit Sint-Niklaas, August Wauters, industrieel en later burgemeester van Temse,
Henri Van Berchen uit Willebroek, lid van de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen en
Guillaume d’Haenens, advocaat te Sint-Niklaas), een concessie voor het aanleggen en uitbaten van
een spoorlijn van Mechelen tot de Nederlandse grens. Op 10 juni 1868 verleent op zijn beurt de
Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Fock de nodige concessie voor het baanvak van
Terneuzen naar de Belgische grens in de richting van Sint-Niklaas. De concessiehouders richten op 27
augustus 1868 (bekrachtigd bij KB van 7 januari 1869) een maatschappij op, de “Société Anonyme du
Chemin de Fer international de Malines à Terneuzen” (afgekort M-T). Theodoor Janssens wordt de
voorzitter van de Compagnie en vestigt de maatschappelijke zetel in Sint-Niklaas. De stad Sint-Niklaas
wordt een belangrijke aandeelhouder van de maatschappij. Ook andere gemeentebesturen langsheen
het traject zoals Temse, Bornem, Puurs en Willebroek komen voor een belangrijk deel tussen in de
financiering van de spoorweg.
De maatschappij M-T bouwt stations te Tisselt-Blaasveld, Willebroek, Puurs, Bornem, Temse, SintGillis-Waas, De Klinge, Hulst (NL), Sluiskil (NL) en Terneuzen (NL). Om het traject – 67 km lang – te
realiseren moeten er drie bruggen worden aangelegd te Willebroek, Temse en Sluiskil (NL). Voor de
Scheldebrug in Temse – de moeilijkste klus – doet men een beroep op de Franse ingenieur Gustave
Eifel, ontwerper van de (later gebouwde) Eifeltoren in Parijs.

Links: de Scheldebrug te Temse, aangelegd door de maatschappij en ontworpen door Gustave Eifel.
Rechts: Locomotieven van de lijn Mechelen-Terneuzen in de werkplaatsen te Sint-Niklaas.
(Kenmerkend zijn de initialen M-T vooraan op de locomotief).

Mechelen - Terneuzen (M-T) is niet zomaar een spoorlijn. Het is een zeer dynamische compagnie die
met haar activiteiten een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in de economisch ontwikkeling en
ontsluiting van het Waasland en Klein-Brabant. Naast de spoorlijn exploiteerde M - T samen met de
compagnie Gent - Terneuzen de haven van Terneuzen. In Sint-Niklaas heeft de maatschappij goed
uitgeruste werkplaatsen. Bij de ontbinding van de maatschappij in 1951 koopt de stad deze gebouwen.
De stedelijke dienst Openbare Werken zijn er tot in 1985 gehuisvest. Vandaag staan hier de kantoren
en het dienstencentrum van het socialistisch ziekenfonds Bond Moyson.
Aanvankelijk is het goederenvervoer beperkt tot landbouwproducten (vooral tijdens het suikerbietenseizoen), boomstammen voor de klompennijverheid in Sint-Gillis-Waas, bouwmaterialen en enig
havenverkeer in Terneuzen. In 1901 wordt in Willebroek een cokesfabriek opgericht. De aanvoer van
kolen uit Engeland gebeurt door de haven van Terneuzen. Geproduceerde cokes gaan per spoor naar
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Luxemburg en Lorraine. M-T investeert in zwaardere locomotieven en bestelt 175 cokeswagens. Havenen spoorverkeer kennen een grote expansie. Tijdens Wereldoorlog I eisen de Duitsers in 1915 het
Belgisch traject van de spoorlijn op. Bij de bevrijding vindt de maatschappij een ernstig beschadigde
Temsebrug (vooral het beweegbaar gedeelte) en een volledige vernield spoor van Sint-Niklaas tot De
Klinge terug. Met een voorlopige vaste brug en een herstel van het vernielde spoor is de lijn vanaf 1
januari 1919 terug operationeel. Tot in de jaren ’20 blijft de maatschappij M-T groeien en succes kennen.
De economische crash in de jaren ’30 leidt een kentering in. Het opblazen van de Scheldebrug tijdens
de Tweede Wereldoorlog betekent voor Mechelen - Terneuzen de genadeslag.
Toerisme

De maatschappij promoot reeds op het einde van de 19de eeuw het toerisme. Vanaf 1892 worden
rechtstreekse treinen ingelegd van Brussel-Noord naar Terneuzen met bezoeken aan Vissingen en
Middelburg. De douanecontrole gebeurt onderweg tussen Sint-Nikaas en Terneuzen. In Terneuzen
gebeurt de verbinding met de mailboot naar Harwich in sneltempo met een eigen postkoets.
De stoomtram Sint-Niklaas - Kieldrecht

Buurtspoorweg Sint-Niklaas - Nieuwkerken - Vrasene - Kieldrecht - Doel.

De compagnie M-T gaat ook eigen buurtspoorwegen uitbaten. Op 15 januari 1893 wordt een concessie
verleend om gedurende dertig jaar op meterspoor (= een smalspoor 1 meter) van Sint-Niklaas naar
Kieldrecht een buurtspoorweg uit te baten. De stoomtram, plechtig ingereden op 8 oktober 1893, vertrok
op Vijfstraten (ter hoogte van de werkplaatsen van M-T). In 1905 wordt de lijn doorgetrokken tot Doel.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog blijft de lijn in exploitatie en droeg sterk bij aan de bevoorrading van
de Sint-Niklase bevolking. In 1944 breken de Duitsers de sporen af. De spoorlijn wordt niet meer
heraangelegd en vervangen door een autobusdienst.
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Het eerste station.
Het hoofdgebouw van het oorspronkelijke neoclassicistisch stationsgebouw telt vijf traveeën onder een
zinken schilddak. De buitenste traveeën, gemarkeerd door pilasters, zijn bekroond met een driehoekig
fronton. De drie centrale inkomdeuren en alle ramen hebben rondbogen met geprofileerde raamlijsten.
Links en rechts zijn twee gelijkvloerse vleugels aangebouwd.

Poserende dames met fiets voor de eerste ‘statie’ te Sint-Niklaas.

De Compagnie Mechelen - Terneuzen bouwt geen nieuw station te Sint-Niklaas maar vindt onderdak in
het bestaande station van de lijn Antwerpen - Gent. Het wordt een station ‘mixte’ met twee directies,
een stationschef 1ste klas voor de lijn Mechelen - Terneuzen en één 2de klas voor de lijn Antwerpen Gent. Beide maatschappijen, die op een verschillende spoorbreedte rijden, hebben hun eigen loodsen
en aparte ticketverkoop. Het bestaande station wordt uitgebreid. De zijvleugels krijgen een extra
verdieping (zie het verschil in vensterramen). Het zinken dak wordt vervangen door een pannendak met
centraal een nieuw fronton met een groot uurwerk.

Uitbreiding van het station rond 1871.
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In een volgende bouwfase worden de drie aparte gebouwen met elkaar verbonden.

Achterkant van het station met rechts het seinhuis.

De Stationsstraat en de Prins Albertstraat met het station als eindpunt.
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De spoorlijn Dendermonde - Sint-Niklaas
Reeds in 1851 worden er voorstellen uitgewerkt om de spoorlijn Mechelen - Dendermonde door te
trekken tot Sint-Niklaas. Het traject Dendermonde - Lokeren krijgt echter de voorkeur. Bij KB van 3 juni
1870 krijgt Léon De Bruyn, industrieel en politicus te Dendermonde, dan toch een concessie voor de
aanleg en uitbating van een private Spoorlijn Dendermonde – Sint-Niklaas.
De inhuldiging van de eerste fase (Dendermonde - Hamme) vindt plaats op 5 september 1875. De
maatschappij liet de exploitatie over aan de Bessins Houiller du Hainaut. Enkele dagen voor de
voltooiing van de gehele lijn gaat deze maatschappij echter failliet. De maatschappij neemt zelf de
exploitatie in eigen handen. De treinen rijden tussen Dendermonde en Grembergen op het tracé van de
Staatsspoorwegen en dan verder op eigen spoor met stations te Grembergen, Moerzeke en Hamme.
In een volgende fase wordt de lijn doorgetrokken tot Sint-Niklaas met tussenstations te Waasmunster
en Belsele.

Een tweede station
Vanaf de Plezantstraat tot het station van de compagnie Antwerpen - Gent zou de trein op hetzelfde
tracé van deze spoorlijn rijden (op een verschillende spoorbreedte). Deze maatschappij doet echter
moeilijk om een bijkomend normaalspoor aan te leggen. Men vreest concurrentie en inkomstenverlies.
Om uit de impasse te geraken krijgt De Bruyn van het stadsbestuur de toelating om zo dicht mogelijk
bij het bestaande station een plein aan te leggen en er een voorlopig station op te richten. Zo onstaat
het huidige Westerplein. Op 18 maart 1877 wordt voor het eerst in het weekblad De Klok een uurregeling
gepubliceerd van de “yzeren weg van Dendermonde naar Sint-Niklaas” Onderaan de advertentie
worden de reizigers erop attent gemaakt dat in Sint-Niklaas een pendeldienst is voorzien “voor het
vervoer van passagiers en hunne pakken”. Het goederenvervoer, belangrijk voor de Dendermondse
industrie krijgt via een verbindingsspoor (zie kaart Crombez, pag. 9) vanaf 1 september 1879 aansluiting
met de lijn Mechelen - Terneuzen.

Links: het Westerplein met links het stationsgebouw. Rechts: het perron, de treinloodsen en de directeurswoning
gelegen op de huidige terreinen van SVK.

Einde van de private lijnen
De lijn Antwerpen - Gent is de kortste verbinding tussen de industriestad Gent en de haven van
Antwerpen. De spoorlijn heeft echter twee nadelen. Het smalspoor is niet compatibel met het netwerk
van de Staatsspoorwegen en de spoorlijn stopt op Antwerpen Linkeroever. De maatschappij die de lijn
uitbaat denk reeds in 1873 na over een omschakeling op normaalspoor maar koppelt deze investering
aan een doortrekking over de Schelde naar Antwerpen Centraal. In 1875 starten onderhandelingen met
de staat, maar plannen voor een brug of tunnel worden op de lange baan geschoven. De Belgische
Staatsspoorwegen, die geen concurrentie willen op hun eigen spoorlijnen, neemt op 16 oktober 1896
de concessie van de private lijn Antwerpen - Gent over en brengen de spoorlijn op normaalspoor.
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Kaart Crombez (1883) met de drie private spoorlijnen, het verbindingsspoor en de twee stations.

Bij KB van 24 december 1908 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1907 wordt ook de lijn
Dendermonde - Sint-Niklaas door de staat overgenomen. Het verbindingsspoor met de lijn Mechelen Terneuzen wordt daardoor overbodig en afgeschaft. Op dit tracé wordt de Joseph Lonckestraat
aangelegd. Gezien de slechte toestand van de spoorwegbrug in Hamme stopt de NMBS op 2 juni 1957
met personenvervoer. Tot 1964 is er nog goederenvervoer tussen Sint-Niklaas en Waasmunster. In de
periode 1971-1972 bouwt de NMBS een nieuw station en wordt de lijn Antwerpen - Gent op een
verhoogd spoor gebracht. Tijdens deze werken fungeert de Westerstatie als kopstation voor de
verbinding naar Gent. Daarna is het definitief gedaan. Wie het oude tracé nog wil volgen, kan op het
Westerplein het fietspad langsheen de spoorweg naar Gent nemen en aan de afslag naar de sporthal
in Belsele onder de brug van de N70 naar Waasmunster doorrijden.
In mei 1940 wordt de Scheldebrug in Temse om strategische redenen door Franse genietroepen
opgeblazen. Het wordt de doodsteek voor de maatschappij Mechelen - Terneuzen. Een poging van de
maatschappij om de brug terug op te bouwen, stuit op verzet van burgemeester Boel van Temse, die
de doorvaart voor zijn scheepswerf veilig wil stellen. Reeds in 1948 gaat Nederland akkoord om de op
haar grondgebied gelegen lijnen, met inbegrip van de haveninstallaties van Terneuzen en honderd
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wagens, over te nemen. Onderhandelingen met de Belgische staat leiden in 1950 tot een overname en
verdere uitbating door de NMBS. Op 11 juli 1951 besluiten de aandeelhouders de maatschappij te
ontbinden. Op de sectie Sint-Niklaas - Terneuzen wordt het reizigersverkeer opgeheven op 6 oktober
1951 (Hulst - Terneuzen) en op 18 mei 1952 (Sint-Niklaas - Hulst). De teloorgang van M - T sluit definitief
het tijdperk van private spoorwegen in België af. Nu de NMBS alle lijnen in eigen beheer heeft, krijgt ze
de handen vrij om het spoorverkeer in de komende jaren grondig te reorganiseren. In 1949 wordt gestart
met de bouw van een nieuwe Scheldebrug voor trein- en autoverkeer tussen Temse en Bornem. Met
de plechtige inhuldiging van de brug op 19 december 1955 heeft Sint-Niklaas opnieuw een
rechtstreekse verbinding met Mechelen. Het goederenverkeer Sint-Niklaas - De Klinge eindigt in 1975.
Op de bedding van het tracé Sint-Niklaas - De Klinge met startpunt op het kruispunt Driekoningen is
over een lengte van 11 km een fiets- en wandelpad (de route) in asfalt aangelegd dat deel uitmaakt van
het fietsroutenetwerk van het Waasland en Zeeland.
De grote infrastructuurwerken van de jaren zeventig
Tot eind jaren zestig vormt de Schelde nog altijd een grote barrière tussen Antwerpen en het Waasland.
Wie rechtstreeks met de trein naar Antwerpen - Centraal wil, moet nog altijd via Mechelen omrijden.
Door het toenemend autoverkeer is er behoefte aan nieuwe autostrades. Tussen Antwerpen en Gent
wordt de E3 autostrade (nu E17) aangelegd met een extra tunnel onder de Schelde (de Kennedytunnel).
Deze tunnel krijgt een extra dubbele koker voor treinverkeer zodat het spoor vanuit het Waasland
eindelijk kan doorgetrokken worden tot in het centrum van Antwerpen. De Kennedytunnel wordt officieel
geopend op 31 mei 1969.
De NMBS start samen met de aanleg van de nieuwe spoorwegtunnels met de elektrificatie van de lijn
Antwerpen - Gent. De spoorweg loopt in Sint-Niklaas dwars door het centrum van de stad. Met het
toenemend verkeer vormen de drukke spoorwegovergangen met nog met de hand bediende barelen
op Vijfstraten, Driekoningen en de Plezantstraat, een obstakel.

Bareel op Driekoningen (1960) en overweg aan de Hofstraat.

Het stadsbestuur pleit voor een ondertunneling van het spoor. Voor de NMBS is deze optie te duur. Er
wordt gekozen voor een spoor op verhoogde berm met een spoorwegviaduct langsheen de
Spoorweglaan. De stad combineert deze ingrijpende infrastructuurwerken met een hertekening van de
Hofstraat. De fabriek N.V. Waasland, gelegen tussen de Hofstraat en de Spoorweglaan, verhuist naar
een van de nieuw aangelegde Industrieparken aan de rand van de stad. Ook alle woningen vanaf het
kruispunt Driekoningen (kant Spoorweglaan) tot aan de school van O.LV. Presentatie worden onteigend
en afgebroken. De nieuwe Hofstraat wordt een brede laan met een dubbel baanvak in beide rijrichtingen.
Een tunnel onder het Stationsplein verbindt de Hofstraat met de Singel, een nieuw aangelegde
(gedeeltelijke) stadsring langsheen het spoor richting Temse. Bij de aanleg van de spoorwegviaduct
wordt ook de Spoorweglaan ontdubbeld.
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De nieuwe spoorwegviaduct en de aanleg van de ontdubbelde Spoorweglaan.

Een nieuw station
Naast de oude ‘statie’ wordt het douane-entrepot afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe
station. Meer naar het oosten (richting Antwerpen) wordt een nieuw douane-entrepot gebouwd naar
plannen van de architecten Ludwig Van Wilder en Omer De Grootte. Dezelfde architecten ontwerpen
ook het nieuwe station, opgevat als een grote metalen luifel met daaronder verschillende losse
bouwblokken. Het concept is eigenlijk ontwikkeld om een tiental dergelijke stations te bouwen in
Belgisch Congo. Door de onafhankelijkheid (30 juni 1960) en de chaos die daarop volgt, gaat het project
niet door. Volgens het contract dat de NMBS afsloot met de architecten zou minstens één project
gerealiseerd worden. Het wordt uiteindelijk Sint-Niklaas.
De Sint-Niklase bouwfirma De Cock-Hendrickx bouwt het nieuwe station. Zaakvoerder is Jef De Cock,
op dat moment ook schepen van Openbare Werken van de stad. Het station wordt officieel geopend op
22 oktober 1971.

Het station in aanbouw
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Het nieuwe station (1972) met vooraan het busstation.

De rotonde op het oude Stationsplein met op de achtergrond het station.

Van scheefgetrokken plek tot ambitieuze esplanade.
De afbraak van het oude vertrouwde station, centraal punt in het perspectief van de negentiendeeeuwse stationsbuurt, creëert een litteken. Ook de Leopold II-laan tegenover het nieuwe station is
verkommerd en een onherbergzame plek. De stad Sint-Niklaas neemt in 2000 samen met de NMBS,
De Lijn en enkele private partners het initiatief om een grootschalig project voor de herwaardering van
het stationsgebied op te starten. Het Nederlandse architectenbureau CEPEZED (Delft, NL) wordt
laureaat van een wedstrijd-offerteaanvraag (16 januari 2001) en krijgt de opdracht een
stedenbouwkundig masterplan uit te werken en te superviseren.
In de zone van het vroegere station plant men een winkelcomplex met dakparking. Zo krijgt de
Stationsstraat terug aansluiting met het station. Het nieuwe Stationsplein wordt een langgerekte
esplanade met een dubbele rij platanen. Tegenover het stationsgebouw, langsheen de Leopold II-laan,
worden de bestaande gebouwen afgebroken en vervangen door nieuwe appartementen, inclusief
kantoor- en handelsruimten. Op het einde van deze esplanade, ter hoogte van de tunnel, die onder de
sporen loopt, komt een nieuw cinemacomplex (de Siniscoop), gecombineerd met een parkeergebouw.
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Het nieuwe stationsplein.

Boven: De nieuwe esplanade met links het winkelcentrum op de plaats van het vroegere station.
Onder: De platte schijf van Marin Kasimir en de ellipsvormige fietsenberging.
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Onder een ellipsvormige metalen constructie met een transparant dak in plexiplaten, krijgt het plein een
fietsenstalling voor 700 fietsen. Deze constructie wordt in 2004 gelauwerd met de Belgische Staalprijs
in de categorie niet-residentiele gebouwen.
Het artistiek orgelpunt op de esplanade wordt een kunstproject van Marin Kasimir. Deze Duitser
afkomstig uit München is een gerenommeerd internationaal kunstenaar die woont en werkt in Brussel.
Het werk bestaat uit een drieluik. Op het kruispunt Stationsstraat/Mercatorstraat komt een enorme stalen
schijf van bijna 8 m diameter. De ene zijde van de schijf toont een foto van het oude Stationsplein anno
2000. De andere zijde legt de link met Nieuw-Zeeland, precies aan de tegenovergestelde kant van de
aardbol. Aan het cinemacomplex installeert hij 24 fotopanelen op palen. Een reis met de trein, vliegtuig
en al wat voortbeweegt, start in het Mercatormuseum in Sint-Niklaas en loopt door tot de andere zijde
van de wereldbol. Het derde onderdeel is een halve metalen bol van 8m diameter voor de ingang van
het station. Treingebruikers en passanten weerspiegelen in de glanzende bol.

Het vernieuwd station
Het architectenbureau Cepezed krijgt ook van de NMBS de opdracht om het bestaande station te
renoveren. De architecten opteren voor een transparente gevel met weids zicht over het nieuwe
stationsplan. De bestaande voorgevel wordt afgebroken en vervangen door een glazen constructie.

Het gerenoveerde station (2004)

14

De oostzijde van de esplanade met het vernieuwd busstation en het Siniscoopcomplex.

De herinrichting van het Stationplein start in 2002 en wordt voltooid medio 2004. Het architectenbureau
CEPECED krijgt van het stadbestuur een bijkomende opdracht om ook de Grote Markt opnieuw aan te
leggen. Het stadbestuur kiest voor een verkeersvrij evenementenplein, omzoomd met een (half)
ondergrondse parking. Dit project wordt in 2005 ingehuldigd.
Tussen beide pleinen wordt in 2014 de hertekende Stationsstraat heropend, een ontwerp van Daniël
Ost. Het stadscentrum krijgt daardoor een nieuwe dynamiek en is klaar voor de eenentwintigste eeuw.
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