
PROJECT 33
EEN SPONTAAN VERHAAL VOOR SINT-NIKLAAS, MET EEN BLIK 
OP HET VOLLEDIGE STRAATBEELD, VERGROENEN WE SAMEN

Realisatie 2022-2023 
Ligging spoorwegbrug  
Opdrachtgever stad Sint-Niklaas 
Adres Spoorweglaan, stad Sint-Niklaas  
Contactpersoon Tom Speleman, stad Sint-Niklaas 
Ontwerpteam Kris Drieghe, Tom Speleman, Elise Eerarts, Tinne Beirinckx  
Projectverantwoordelijke Evert de Baere 
Projectcoördinator Tinne Beirinckx 
Ramingsbedrag 300.000 euro (incl. btw) voor deel groen onder 33 traveeën



Project 33 situeert zich rond de 33 pijlers van de spoorweg-
brug in de stad Sint-Niklaas. Met Project 33 ambieert de 
stad Sint Niklaas om een sterk participatief groen en artis-
tiek project te realiseren. 

De stad Sint-Niklaas en de curator van project 33 onder-
scheiden drie grote onderdelen in deze opdracht namelijk 
groen, beeld en street-art. Stramien zal de groenblauwe 
ambities helpen waarmaken in het bijzondere straatbeeld 
onder de spoorwegbrug. Wij zullen het technisch funda-
ment leggen voor het levende ecosysteem (bodem, licht, 
lucht, water, voedingsstoffen, plantengroei en fauna) dat 
hier zal komen. Dat groen zal interageren met de menselijke 
inbreng van art, beeld, leren en beleving. Waarbij wij voor de 
andere deelopdrachtnemers een kader scheppen, zonder 
dit als dwingend ontwerp op te leggen. 

Met het ambitieuze plan, namelijk het realiseren van een 
groene toegangspoort, zoekt Sint-Niklaas letterlijk de limie-
ten op. De limieten van plantgroei. Er is beperkte zonlicht-
toetreding, regenwater en vruchtbare grond aanwezig. Toch 
wil Stramien vanuit de eigenheid van de plek inzetten op 
spontane ontwikkeling. Waarbij de hoeveelheid zonlicht een 
vast gegeven is en onze leidraad vormt. Zo gaan we aan de 
slag met de randvoorwaarden en trachten door optimalisa-
tie van water, bodem en vegetatie in het project 33 ruimte 
te maken voor het spontane, ietwat onvoorspelbare aspect 
van water en natuur. 

Wij willen in ons voorstel onze blik verruimen naar het vol-
ledige wegprofiel om alsnog een sterker groen beeld op 
deze stedelijk ringweg te realiseren. En hierbij de subsidies 
en budgetten duurzaam inzetten ter vergroening van het 
gehele straatbeeld in relatie tot het brugdek.



ontdek binnenkort 
in jouw wijk

www.project33.be

geef kleur aan de 
spoorwegbrug

De elektriciteit voor deze informatiezuil wordt gratis
ter beschikking gesteld door woonzorgcentrum Het Hof 

van de vzw Woonzorg Samen Ouder

Samen Ouder


