
Workshop 
Verfraaiingsmogelijkheden 

Burgstraat 
 26 juni 2019 



Programma: 

> Verwelkoming en inleiding 

Ruben Haerens, raadgever publieke ruimte 
Kabinet schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en   
Stedenbouw  

 

> Voorstelling verfraaiingsmogelijkheden 

Bea Lambrecht, projectleider  
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 

 

> Aan de slag! 

Moderator: Stijn Bernaerdt, ontwerper  
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
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Verwelkoming en inleiding 

> Onderhoud trambaan in rijweg acuut 
 

> Uitwerking integrale heraanleg te tijdsrovend voor  
urgentie trambaan 
 

> Stadsbestuur wil meer (verblijfs)kwaliteit realiseren 
in de Burgstraat op korte termijn 

 

> Hoe dit realiseren? Meer groen inbrengen en andere 
inrichtingen die rustpunten vormen en/of de 
verblijfskwaliteit of attractiviteit van de straat 
verhogen  
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Verfraaiingsmogelijkheden 

> In afwachting van integrale heraanleg 

> Behoud van het bestaande straatprofiel 

> Geen of minimale uitbraak  

> Maximaal resultaat realiseren met beperkte 
middelen en ingrepen 

> Streven naar herbruik- constructies 
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Meer groen in de straat 
met de straatgeveltuin: 

 

> Brengt kleur en leven in de 
straat 

> Is goed voor vlinders, bijen 
en vogels 

> Maakt de seizoenen voelbaar 

> Verbetert de luchtkwaliteit 

> Bevordert het sociale contact 
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Meer groen in de straat met de straatgeveltuin: 
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Meer groen in de straat met de straatgeveltuin: 
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Waar zijn geveltuintjes mogelijk in Burgstraat ? 
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Meer groen in de straat met de straatgeveltuin: 
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Meer groen in de straat met de straatgeveltuin: 
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Meer groen in de straat met de groene gevel: 
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Blinde gevels waar men kan vergroenen: 
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Blinde gevels verfraaien met groen of met kunst 
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Muurkunst of street-art in de Pierre De Geyterstraat: 
info bij Dienst Cultuur Gent (Dries.VanMelkebeke@stad.gent) 



Maak van uw geveltuin een groenslinger: 

•Groenslinger: een klimplant die vertrekt vanuit een 
straatgeveltuin en d.m.v. verticale en horizontale kabels 
langs de gevels van (tegenover elkaar liggende) 
gebouwen dwars over de straat wordt geleid. 

 

26 juni 2019 Verfraaiingsmogelijkheden Burgstraat 



Maak van uw geveltuin een groenslinger: 
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groenslingers mogelijk t.h.v. zijstraten Burgstraat 
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Maak van uw geveltuin een groenslinger: 
 

> Ondersteuning door de Stad Gent 

– De stad zorgt voor de plaatsing van twee verticale 
kabels aan elke gevel en twee horizontale kabels voor 
geleiding van de groenslinger 

– De stad zorgt indien nodig voor: 

× Controle en onderhoud van de kabels 

× Snoeien van de klimplant aan de verticale kabels 
vanaf een hoogte van drie meter 

× Snoeien van de groenslinger aan de horizontale 
kabels 
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Voorbeelden waar groenslingers mogelijk zijn: 
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•Plantvakken op specifieke locaties: 
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× Ontharding, vergroening en infiltratie 

 

 

 



•Plantvakken op specifieke locaties: 
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•Plantvakken op specifieke locaties: 
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•Plantvakken op specifieke locaties: 
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•Plantvakken op specifieke locaties: 
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•Beperkingen door nutsleidingen voor bomen 
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Andere verfraaiingsmogelijkheden: parklets 
 

Wat is een parklet? 
 

– een (tijdelijke) inname van een 
parkeerplaats ten voordele van een kwalitatieve 
inrichting voor bewoners en passanten 

– Heeft de grootte van één of meerdere parkeerplaatsen 
en vormt veelal een uitbreiding van het voetpad op de 
parkeerplaats. 

– Een extra ruimte die volgens de noden van de buurt 
ingericht kan worden. 
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•Parklets 
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•Parklets 
 
Invulling: zithoek in groen 
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•Parklets 
 
Invulling: zithoek in groen → ruimte voor ontmoeting 
 
 

26 juni2019 Verfraaiingsmogelijkheden Burgstraat 



•Parklets 
 
Invulling: zithoekje in groen 
gecombineerd met fietsenstalling 
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•Parklets 
 
Invulling: spel en ontspanning 
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•Parklets 
 
Invulling: spel en ontspanning       
        speelcontainers van jeugddienst 
         ontworpen om kinderen te  
         prikkelen en aan te zetten tot  
                   spelen 
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•Parklets 
 
met een creatieve toets … ruimte voor kunst 
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•Parklets 
 
Mobiel of verplaatsbare 
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•Parkeerstroken in Burgstraat: 
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•Zone waar parklets mogelijk zijn: 
 
 

26 juni 2019 Tijdelijke verfraaiing Burgstraat 



•Zone met meldingsplicht of toelatingsplicht bij 
agentschap onroerend erfgoed: 
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•Alleenstaande verfraaiingselementen 
 
- mobiele boombakken 
- mobiele plantvakken 
    →  beheerafspraken nodig met bewoners 
 

26 juni 2019 Verfraaiingsmogelijkheden Burgstraat 



•Alleenstaande verfraaiingselementen 
 
- groenzuilen 
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•Alleenstaande verfraaiingselementen 
 
- geïntegreerde bank-plantbak 
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•Waar zijn alleenstaande elementen mogelijk? 
 
- zelfde zones als parklets 
  
- waar voetpaden voldoende breed zijn: 
 steeds minimale doorgang van 1m20 vrijhouden 
 
- bij voetpaduitstulpingen rekening houden met:  
 ruimte voor oversteekplaatsen 
 zicht op het verkeer niet hinderen 
 bestaande putten voor nutsvoorzieningen 
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•Terrassen met verfraaiingselementen: 
            → voorwaarden vergunning! 
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•Alleenstaande functionele elementen 
 
 
- typisch Gents straatmeubilair 
   in stadskleur RAL 6003 
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•Alleenstaande functionele elementen 
 
 
- typisch Gents fietsstallingen 
   in stadskleur RAL 6003 
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•Alleenstaande functionele elementen 
 
 
- hekwerk St-Andrieskruis 
   in stadskleur RAL 6003 
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Aan de slag ! 
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> Rondetafelgesprek in groepen volgens straatdeel  

– straatdeel Gravensteen (oost) 

– straatdeel Karmelietenklooster (midden) 

– straatdeel Sint-Elisabethplein (west) 
 

> Opgave: 

– Hoe zou heel de straat er best uitzien qua straatbeeld voor de groep? 

– Hoe zou de groep concreet het specifiek straatdeel ingericht willen zien 
met de voorgestelde verfraaiingsmogelijkheden? 
 

> Samenleggen en bespreken van alle groepsresultaten 

> Workshopbesluiten en toelichting verder traject 
 



Info: 
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- i.v.m. geveltuinen: 
  https://stad.gent/geveltuinen 

- i.v.m. groenslingers: 
   https://stad.gent/natuur-milieu/producten/maak-van-uw-geveltuin-een-groenslinger 

- deze ppt nog even bekijken? 
   www.stad.gent/openbarewerken  (zoekterm: Burgstraat)  
- contactpersoon:  
    Beatrijs Lambrecht, projectleider Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen 
    telefoonnr. 09/ 266 79 36 
    e-mailadres:  beatrijs.lambrecht@stad.gent 


