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Op heden werkt de stad aan de uitwerking van 
groenklimaatassen. Het zijn continue lijnen waarlangs 
de zachte weggebruiker vanuit het stadscentrum 
verbonden wordt met de open landschappen aan de 
rand van de stad. Ze vormen één integraal systeem 
waarbij actoren samenwerken aan een beleefbare, 
groenblauwe stadsstructuur. 

In de nabijheid van de wijk Sint-Pietersaalst ligt de 
klimaatas langsheen De Pintelaan.  
Zij verbindt de binnenstad met  
de groenpool Parkbos. De Achilles Musschestraat 
langsheen het spoor maakt deel uit van de groene 
ringstructuur. 

Er zijn heel wat potentiële verbindingen mogelijk in 
de wijk die de bestaande groenstructuren en parken 
in de wijk, zoals het Paul de Smet de Naeyerpark, 
verbinden met deze (uit te bouwen) groene 
klimaatassen. 

Zowel de klimaatassen, als de groene ring vormen 
belangrijke fietsverbindingen doorheen de stad. 
Naast de A. Musschestraat zijn ook de Krijgslaan en 
de Kortrijksesteenweg aangeduid als aanvullende 
fietsroutes langsheen de wijk. 

Dagelijks bewegen heel wat fietsers doorheen de 
wijk Sint-Pietersaalst. De as Onafhankelijkheidslaan 
- Congreslaan - P. de Smet de Naeyerplein is als 
aanvullende fietsroute aangeduid. De lokale 
herinrichting van het publiek domein heeft kansen 
om in te zetten op een veilige doorwaadbaarheid 
voor fietsers en voetgangers. 
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Dankzij het Paul de Smet de Naeyerpark, opgedeeld 
in drie historische parkdelen, is reeds heel wat 
onverharde ruimte in de wijk aanwezig. De 
aanwezigheid van groene voortuinen voornamelijk in 
het Miljoenenkwartier dragen op enkele assen reeds 
bij tot een groen straatbeeld. 

Ook rondom de publieke functies zoals de school en 
het woonzorgcentrum zijn reeds enkele kleinschalige, 
vaak onderbenutte, groene ruimtes terug te vinden. 
Desondanks is nog heel wat potentie aanwezig om de 
wijk verder op doordachte wijze te vergroenen. 

Door het verder optimaliseren van de wijk, kan deze 
toekomstige klimaatadaptieve wijk als voorbeeld 
dienen voor vele andere historische wijken in de 
Gentse binnenstad. 

De belangrijkste wegen in de omgeving zijn de 
Kortrijksesteenweg en de Krijgslaan. Beide hebben 
een verbindende functie. 

In de wijk is een lichte parkeerdruk aanwezig. In 
de nabijheid van het Sint-Pietersstation nemen 
we een parkeerdruk waar door pendelaars. Verder 
zijn de piekmomenten van de school de Klim korte 
parkeermogelijkheden aanwezig onder meer 
langsheen het park. 
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Woeringenstraat

A. Musschestraat

Congreslaan P. de Smet de Naeyerplein

Fleurusstraat - Jemappesstraat

Vaderlandstraat

Sint-Pietersaalststraat

In de wijk zijn diverse types straatprofielen aanwezig. 
Bepaalde profielen bestaan integraal uit verharde 
oppervlakte, zoals de Woeringenstraat. Andere types 
beschikken over een uitgesproken groen karakter 
door bijvoorbeeld de aanwezigheid van een park, 
bomen in het straatbeeld of kwalitatieve historische 
voortuinstroken. 

Elk type straatprofiel heeft een eigen uitdaging en 
vraagt om aangepaste klimaatadaptieve maatregelen.  

(semi)publieke functies

(voor)tuinen als deel van het groene netwerk

veilige fietsassen

waterinfiltratie in het park

waterinfiltratie in de straten / vergroenen

vergroenen publieke functies

doorwaadbaarheid verhogen

Wijkscan - kansen in beeld



Nood aan herwaardering historische parkdelen

Wegenis, voetpaden en boordstenen in slechte staat

Onderhoud paden noodzakelijk

Groen

weinig aantrekkelijke
borders

ongewenst 
kruid

markante 
bomen

storend straatmeubilair

niet coherent materiaal 
bij zitbanken

nut? onderhoud?

bank met zicht op de straat

symmetrie in beplanting

Regenwaterinfiltratie: potentie verlaagde zones

kolken aan paden

Materiaalgebruik & straatmeubilair
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KNELPUNTEN

slechte staat van infrastructuur:
•  voetpaden
•  wandelpaden in het park
•  boordstenen als rand van de historische parkdelen
•  wegenis (asfalt op kasseien)

materiaalgebruik voetpaden niet coherent

materiaalgebruik en plaatsing straatmeubilair

kwaliteit van de groenborders

afwatering paden en wegenis rechtstreeks naar de riolering

Kortrijksesteenweg als onaantrekkelijk beginpunt voornaamste as

KWALITEITEN

Doordacht watersysteem aanwezig dankzij reliëf in de parkdelen

Symmetrie (as-werking):
•  in beplanting
•  in weg- en padenstructuur 
•  standbeeld op kruising voornaamste assen
•  beeld op eindpunt

Markante bomen als blikvanger



Wereldtentoonstelling 1913 - lezing 

Schoonheid - Kracht -Wijsheid (J. Van Biesbroeck)
met waterval 

Natiënlaan met groenaanleg (huidige Krijgslaan)

Erehof met watervlak (huidige verlaging in het park)

Erehof 
(functioneel heraangelegd i.f.v. verkaveling)

Paleis der Belgische Nijverheid

Ros Beiaard en de vier Heemskinderen 
(A. De Beule & D. Ingels) met vijver (bewaard)

Monumentale hoofdingang

Paleis voor Schone Kunsten 



Verkavelingsplan van het Interbellum - Naar een ruimtelijk kader

1915 1926 1927

vijver & leibomen (niet gerealiseerd)
(huidige verlaging in het park)

promenade rond het park met dreef

Sint-Pietersbuitenkerk (1937, V. Vaerwyck)

bomenrijen aan Kortrijksesteenweg 
(niet gerealiseerd)

Formeel

Informeel

Informeel

Formeel

plein als functionele spil?

herintegratie van plein
naar een uitnodigend onthaal?

Formeel

Het verkavelingsplan (1926) van het Interbellum  
weerspiegelt de aanleg van de terreinen tijdens de  
Wereldtentoonstelling.





Gradiënt tussen ruimtes

Contrast dmv organische vormen

Contrast dmv wanorde

Contrast dmv informele aanleg

Contrast dmv kleur & textuur

Wat heeft jouw voorkeur?  
Laat je stem horen! 



Watervlak

Watervlak als spelelement

Wadi, regentuinen 

Wat heeft jouw voorkeur?  
Laat je stem horen! 

Opgaand groen



Paviljoen als onthaal

Feest in het park

Tijdelijke invulling

Luifel als onthaal

Wat heeft jouw voorkeur?  
Laat je stem horen! 



Randen tussen ruimtes

Ontmoetingsplek

Functionele verharding

Materiaal verharding 

Wat heeft jouw voorkeur?  
Laat je stem horen! 
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