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LEVEN IN HET STATION
Request for information (RFI): station Kontich-Lint
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NMBS Stations
Project: KONTICH-LINT
NMBS wil in samenwerking met de gemeente Kontich nieuw leven in het station
brengen om zo activiteiten en menselijke aanwezigheid te versterken. Voor deze
nieuwe invulling in en rond het stationsgebouw van Kontich-Lint zoeken we
geïnteresseerde handelaars of verenigingen die van deze plek een bruisende plaats
vol leven willen maken.
We staan open voor alle soorten van activiteiten: van koffiezaken, kantoren tot
creatieve ateliers. Ook foodtrucks zijn welkom.
Deze RFI is een uitnodiging om ideeën in te dienen. Dit zal NMBS toelaten om, in een
volgende fase, te overwegen of en hoe zij de officiële marktbevraging kan organiseren
volgens de toepasselijke regelgeving. Van de geïnteresseerden wordt op dit ogenblik
dus geen offerte gevraagd. Een projectidee is evenmin bindend, kan betrekking
hebben op slechts een deel van de site, noch is het een voorafname op de
toekomstplannen van de NMBS of de offerte van eventuele inschrijvers in een later
stadium.
Alle projectideeën zullen door NMBS samen met de gemeente Kontich worden
bestudeerd. Hoe sterker de voorgestelde activiteit in relatie staat met de treinreiziger,
hoe meer kansen we het projectidee geven. Het staat NMBS vrij om al dan niet met de
resultaten van deze marktverkenning rekening te houden. Ondernemingen die niet
deelnemen aan de marktverkenning zullen hiervan geen nadeel ondervinden en zullen
aan een eventuele latere marktbevraging kunnen deelnemen.

Wenst u meer informatie?
o

U kan contact op nemen met Joris Steegen.
Geïnteresseerden kunnen hun projectvoorstellen
indienen tot en met 20 mei 2022

Joris.Steegen@nmbs.be
0490/990.138.

NMBS Stations

Herinrichting Stationsomgeving KONTICH-LINT
Momenteel werkt het Lokaal Bestuur samen met NMBS en andere sleutelactoren een
plan uit voor de vernieuwing van de stationsomgeving kant Kontich. Het Lokaal
bestuur stelde hiervoor een studiebureau aan om hen in dit proces te begeleiden.

De herinrichting van de stationsomgeving heeft als doel de verschillende noden op het
plein een plek te geven en te komen tot een samenhangend kwalitatief geheel. Hierbij
wordt er meer verblijfsruimte gecreëerd rondom het stationsgebouw door de
autoparking en bushalte compacter en logischer in te richten, worden de
fietsenstallingen vernieuwd en uitgebreid, krijgt de fietssnelweg een volwaardige
inplanting en veilig oversteken. Een herinrichting met meer groen en plaats om te
ontmoeten, maakt van de stationsomgeving een aangename plek.
De herinrichting van de stationsomgeving heeft ook een impact op het stationsplein.
Volgens de huidige planning start de gemeente dit najaar met de werken aan het
stationsplein en voorziet dat deze zullen afgerond zijn tegen midden 2023. NMBS
zorgt voor een verhoging van de perrons en zal comfortabele schuilhuisjes voorzien op
het perron. Oplevering van deze werken wordt eveneens voorzien tegen midden
2023.
Nadat alle werken uitgevoerd zijn, kunnen verschillende ruimten, inclusief deze van de
huidige wachtzaal, in concessie gegeven worden met bovendien de mogelijkheid tot
het plaatsen van een terras op het vernieuwde stationsplein (zie volgende slide).

Impressie – toekomstige situatie

Zone voor terras

Kontich

Het station Kontich-Lint, iets verder verwijderd van de dorpskern van Kontich, heeft
reeds verschillende namen gedragen.

Bij de opening in 1836 heette het station gewoon Station Kontich, waarna het in
1885 veranderde in Station Kontich-Oost. In 1903 wijzigde de naam in Station
Kontich-Kazerne omwille van de legerkazerne die vlakbij het station lag. In 1974
kreeg het station weer zijn oorspronkelijke naam, Station Kontich.
In juni 2016 kondigde men aan dat de naam van het station zou wijzigen naar
Station Kontich-Lint, gezien de nabijheid van de plaats Lint. Op 11 juni 2017 ging
de naamsverandering van kracht.
Het spoorwegstation is gelegen langs spoorlijnen 25 en 27 (Brussel - Antwerpen).
Vanuit dit station is er eveneens een aftakking naar spoorlijn 13 richting Lier.

HISTORIEK

125ste station van België

Gemiddeld 70 treinen per weekdag
11.018 reizigers per week
Beschermd monument

HET STATION
Bron: Liedekerke.be

Grondplan:
In het stationsgebouw van Kontich-Lint zijn verschillende ruimten beschikbaar.
0.10 is de huidige wachtzaal van het station, 0.08 en 0.09 waren de loketten, 006 en 007 vormden de oude relaiszaal. Geïnteresseerden houden er rekening mee dat de
lokalen 001, 002, 003, 005 en 011 reeds ingenomen zijn door Infrabel en niet ter beschikking kunnen worden gesteld.
Op de volgende pagina vindt u een detailoverzicht van de verschillende lokalen en hun respectievelijke oppervlakte.
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Detail station Kontich-Lint
Code

Categorie

Oppervlakte (m²)

001

Inkom / Sas

3.58

002

Ander technisch lokaal

8.32

003

Ander technisch lokaal

15.86

004

Ander technisch lokaal

6.59

005

Ander technisch lokaal

12.39

006

Relaiszaal

26.91

007

Ander technisch lokaal

008

Lokettenkantoor

009

Magazijn

010

Lokettenzaal

011

Telecomcentrale

7.56

008B

Lokettenkantoor

18.53

6.74
37.05
5.27

57.99
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Samen gaan we voor
een aangename omgeving
voor onze reizigers!

NMBS
Commercial Mix & Prospection
Frankrijkstraat 91
1070 Bruxelles

immo@nmbs.be

Ontdek onze actuele
marktconsultaties
op
nmbs.be/immo

MORE INFO ?!
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Joris Steegen

Dieter Goossens

Services Development Manager Vlaanderen
joris.steegen@nmbs.be
+32 491 99 01 38

Lokaal bestuur Kontich
Dieter.goossens@kontich.be
+32 3 880 12 38

