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Sionsite 
Lier
Duidelijke keuzes voor een 
fiets- en wandelvriendelijke 
woonwijk  

— De Sionsite in Lier is jarenlang 
een afgesloten terrein 

geweest, eerst als militair domein en later 
als stadswerkplaatsen. Met het woonproject 
werden de muren weggehaald en ontstond er 
voor het eerst een vrije doorgang. Het bood de 
kans om verschillende gebieden met elkaar te 
verbinden ten gunste van trage weggebruikers: 
de binnenstad, de Lookswijk, de Vesten, de 
kunstacademie en het natuurgebied Jerusalem 
met daarin de Kleine en Grote Nete. 

De realisatie van de autoluwe en fiets- en 
wandelvriendelijke woonwijk gebeurde door een 
aantal duidelijke keuzes te maken. De Vesten, 
een ringweg rond Lier centrum langs het water, 
werden lokaal onderbroken voor auto’s en zijn 
in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een groene 
gordel voor wandel- en fietsrecreatie. De site is 
beperkt bereikbaar voor auto’s. Ze duiken via 
een deel van de Vesten direct een ondergrondse 
parkeergarage in. 

De mooie aansluiting tussen de 
woonomgeving en de Vesten is optimaal benut, 
onder meer door het woongebied in helling te 
leggen naar de Vesten toe. De site is uitgewerkt 
als een netwerk van buitenruimtes gevrijwaard 
van doorgaand autoverkeer. In tegenstelling 
tot een zeedijk zijn de gebouwen dwars op 
de dijk geplaatst. De publieke stroken die zo 
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Een groenstructuur om ‘u’ tegen te zeggen (contemplatie)

We schuiven een beeld naar voor dat haast volledig de huidige groenstructuur 
voorstelt. Echter, we voegen subtiel een aantal elementen toe ter hoogte van 
onze ontwerpsite. Hier stelt zich vandaag immers de ontwerpopgave voor de 
vesten. Het lijkt dan ook relevant om eerst vanuit de schaal van de stad hier een 
summiere visie rond te formuleren.

We bouwen een ‘activiteitenkaart’op. We wensen niet alleen de ruimtelijke 
structuur te laten zien, maar tevens de belevenis van de groenstructuur. De iconen 
zijn weliswaar exemplarisch. De aanduiding van de paden is geabstraheerd. 
De toegangen tot de groenstructuur worden duidelijk weergegeven vanuit de 
verschillende stadspoorten. Weliswaar is de toegang zowel vanuit de stad, als 
vanuit het ‘hinterland’ aan de orde.

De groenstructuur is opgebouwd rond het valleilandschap, het vestenpark en het 
stadspark. We voegen in de ruimte van het vestenpark een meer dynamische 
‘parkstrip’ toe. Het stadspark wordt op die manier niet alleen via de vesten 
met elkaar verbonden, maar versterkt ook de structuur van het water 
doorheen de stad. Stadspark en parkstrip zijn complementair. Bovendien is de 
parkstrip dè toegang tot het valleilandschap. Hierbij zijn beide nieuwe bruggen 
van cruciaal belang. Deze plek is de uitgelezen kans om stad, vesten en vallei te 
verbinden met elkaar en aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van de stad 
vanuit de vallei en vice versa.

Op het niveau van de site heeft dit een heel aantal concrete ontwerpbeslissingen 
tot gevolg. Met name het verbreden van de vesten (zie verder; masterplan), 
het creëren van een toegang naar het valleilandschap, het creëren van een 
as naar het SASK om de zichtbaarheid van de stad naar het landschap toe en 
vice versa te garanderen en de stad een zekere representativiteit te geven. 
Deze as mondt uit in een nieuw stedelijk plein, het SASK-plein, eveneens 
een complementair plein op schaal van de stad (zie verder; Masterplan). 

De parkstrip wordt ingericht volgens het principe van nevenschikking. 
Binnen de beschikbare ruimte en de topografi e worden diverse activiteiten 
ingetekend. Naarmate we verder van het knooppunt tussen stad – vesten – 
landschap verwijderd zijn, des te meer de activiteitsgraad wordt opgedreven. 
De Parkstrip wordt opgespannen tussen de Sionsite en de Beralrij (de 
Leuvensepoort) (zie verder, Masterplan).

P

groenstructuur van de stad: Netevalleien en vesten

Hoofdstuk 2: Visie 2.1 Schaal van de stad
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ontstaan krijgen het karakter van een woonerf. 
Auto’s morgen er enkel laden en lossen, niet 
parkeren. Dit geeft de mogelijkheid om het 
openbaar domein groen en gebruiksvriendelijk 
in te richten. Bewoners kunnen fietsen voor de 
deur plaatsen of de kinderen op straat laten 
spelen. Tussen de rijwoningen en tuintjes zijn 
gemeenschappelijke tuinpaden aangelegd, 
die het gebied ook haaks op de stroken 
doorwaadbaar maken.

Tussen de site en het achterliggende 
natuurgebied kwam er een sterke schakel via 
een fiets- en voetgangersbrug over de Nete, 
ontworpen door Laurent Ney. De vrije doorgang 
en de publieke ruimte  aan het water komen niet 
enkel de bewoners van de 147 wooneenheden 
ten goede, maar ook alle wandelaars en fietsers 
tussen het stadscentrum en de omliggende 
natuur. —

— De schaal van de 
middeleeuwse stad blijft 
behouden in het ritme van 
de bouwblokken.

— JURY
De Sion Site in Lier wordt 
gewaardeerd als een attractief 
voorbeeld van een autoluwe 
nieuwbouwwijk met veel groen 
en gebruikskwaliteiten op het 
openbaar domein. Ook het 
afsluiten van de Vesten voor 
gemotoriseerd verkeer is in de 
ogen van de jury een goede 
keuze. Hiermee vormt het 
project een mooie aansluiting 
op de bestaande autoluwe wijk 
Het Looks en worden de Vesten 
vervolledigd als groene langzame 
verbinding rondom de stad. 
Zachte mobiliteit en ontmoeting 
van mensen op buurtniveau 
wordt hier zeker gestimuleerd, 
ook al is het fietsparkeren op het 
gelijkvloerse niveau niet bijzonder 
sterk uitgewerkt. De keuze voor 
een ondergrondse parkeergarage 
kan de jury echter niet volgen. Op 
deze centrale binnenstedelijke 
locatie had er een uitstekende 
kans gelegen om een echt 
autovrije woonwijk te realiseren, 
voor de groeiende groep 
mensen voor wie de auto niet 
vanzelfsprekend bij het leven 
hoort. De jury kijkt uit naar wie 
hier de eerste stap zet… —
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