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BAARLE MORGEN ? 
een structuurschets voor en door Baarle 
Het dorp Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de uitbreiding van Leiehome, het RUP Groen, 
nieuwe sociale woningen, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de heraanleg van het op- en afrit-
tencomplex van de E40, nieuwe windturbines in Landegem, ... 

 
 

Hoe moet het Baarle van morgen er uitzien en zich verder ontwikkelen tot dorpsgemeenschap van de 21e eeuw? 
Welke kansen en uitdagingen bieden nieuwe projecten? 

1. Binnengebied Kloosterstraat / Baarledorpstraat. Op 29 januari 2019 is de uitbreiding van Leiehome met
60 assistentiewoningen/zorgkamers vergund en een private verkaveling met 35 huizen en 20 appartemen-
ten. Dit is in overeenstemming met de keuzes geformuleerd in Ruimte voor Gent.

2. RUP Groen. De Stad Gent heeft het voorontwerp goedgekeurd in juni 2018. Dit RUP opteert voor bosuit-
breiding in de Kloosterstraat en aan Keuzemeersen, en voor landbouw in het zgn. woonuitbreidingsgebied
Noordhout. Volgende fase is de voorlopige vaststelling van het RUP Groen (in september 2020).

3. Project Storm voor 3 windturbines. Deze windturbines zijn gepland voorbij het bedrijventerrein tussen de
Vosselarestraat en de Moorstraat in Landegem. Volgens de website Storm.be zou het project in procedure
zijn.

4. …

nieuw afrittencomplex uitbreiding Drongen I uitbreiding Leiehome (1) 

nieuwe windturbines in Landegem? (2) nieuwe sociale woningen 
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BAARLE MORGEN ? 
waarom een structuurschets ? 
Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030 (mei 2018) omschrijft Drongen en Baarle als woonkernen in het 
buitengebied rond Gent, het zgn. Kouter- en Leieland. 
Het ruimtelijk beleid richt zich op een kwalitatieve versterking van de eigenheid en herkenbaarheid van Drongen 
en Baarle. Dat betekent aandacht voor streekdynamiek, erfgoed, opvang van lokale behoeften en een goede 
inbedding in de omliggende open ruimte met het typische landschap van de Leievallei, de kouters, de bulken en 
de meersen. 

De opmaak van een structuurschets voor Baarle is één van de acties uit Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030. 
Een structuurschets toont hoe Baarle zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor 
nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor 
nieuwe woningen?  

Het bureau voor architectuur & planning (ruimteplanners Marc Martens en Jan Schreurs) maakt deze struc-
tuurschets voor Baarle op in opdracht van de Stad Gent. 
Eind 2018 en in 2019 verzamelden we ideeën en signalen uit Baarle via verschillende workshops, met verte-
genwoordigers van Leefbaar Baarle, Don Bosco, vzw Drongen I, Natuurpunt, Leiehome, jeugdverenigingen, …. 

Nu vragen we je om mee te denken over deze structuurschets voor Baarle. 

hoe is de structuurschets opgevat ? 
In een korte inleiding brengen we een poëtische evocatie van het dorp aan de Leie en aan de snelweg. 
In ‘Baarle gisteren’ (deel 1) schetsten we de geschiedenis en de ruimtelijke evolutie van Baarle.  
In ‘snel-weg dorp’ (deel 2) staan we stil bij drie projecten die Baarle momenteel beroeren: de snelweg, de invul-
ling van het woonuitbreidingsgebied (WUG) Noordhout en de uitbreiding van het bedrijventerrein. De titel ‘snel-
weg dorp’ verwijst zowel naar de snelweg als naar het dorp dat snel verandert. 
‘Baarle vandaag’ (deel 3) beschrijft de typerende kenmerken van Baarle. 
‘Baarle morgen’ (deel 4) brengt suggesties over de toekomst van Baarle als dorp van de 21e eeuw.  
Tot slot hebben we mogelijke vragen over ‘Baarle vandaag’ en ‘Baarle morgen’ gebundeld. 

Mail je suggesties naar baarlemorgen@stad.gent 
Meer info op www.stad.gent/wijkstructuurschetsen 
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BAARLE, DORP AAN DE LEIE 
De rivier voedt het dorp. Watervoorziening, lange afstandsvervoer, lokale verplaatsingen, dagelijkse verpozing, 
… hechten zich aan het voorbijstromend water.  
Kunstenaars hebben zich laten inspireren door de manier waarop het water de dorpsgemeenschap een plek 
geeft in het landschap… tot katoenindustrie, vervuiling en privatisering verschenen. 

Op de voorgrond zitten dorpsbewoners in het ongemaaide gras. Ze kijken naar de lokale bourgeoisie die aan de overkant van de Leie 
picknickt in een gepolijste omgeving. Een publieke ruimte voor uitwisseling. (Emile Claus, Picknick, 1887) 

Vrienden bezoeken elkaar per boot, vertellen, spelen en feesten. Het water verbindt en vergroot het territorium. Een inclusieve ruimte 
voor ontmoeting. (Edgard Tytgat, Herinnering aan een zondag, 1926) 
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BAARLE, DORP AAN DE SNELWEG 
Het dorp teert op de snelweg. Snelle verbinding met stad en wereld, werkgelegenheid in hoofdkantoren en 
bedrijfsgebouwen, dagelijkse aanvoer van bezoekers en toeristen. In de begindagen verbond de grootschalige 
infrastructuur het dorp met het onbekende en deed dromen van elders… tot lawaai en fijn stof en de harde 
barrièrevorming van constant voorbijstromend verkeer de overhand namen. 

Minister Hendrik De Man besliste tot de aanleg van de A10 in de jaren dertig van vorige eeuw. De ingenieurs togen aan het werk met 
kaart en liniaal: een snelweg moest recht zijn! (NGI, Stafkaart, 1939). 

De eerste jaren was de A10 een attractie voor de Baarlenaren die vanaf de Solvynsbrug een ongezien spektakel konden beleven. Ze 
vergaapten zich aan de auto’s van de nieuwe rijken en droomden van vermaak aan de kust. (www.gentcement.be, ca. 1955). 
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1. BAARLE GISTEREN : van open dorp…
Eerst was er de meanderende riviervallei, met meersen en kouters. 
Vanuit Gent liepen steenwegen naar verre bestemmingen: ten noorden van de rivier via Deinze naar Oostende, 
ten zuiden van de rivier via Deinze naar Kortrijk. Het kerkje met zijn pastorie en later ook een godshuis, vormden 
het spirituele centrum op de kruising van de steenweg naar Deinze en de weg naar Landegem. 
Enkele wegen bedienden de rurale ruimte: verbindingswegen tussen de dorpen Merendree, Baarle, Landegem, 
Sint-Martens-Leerne, Nevele, … 

In het open agrarisch landschap lagen verspreide hoevetjes omgeven door een regelmatige lap grond. Heren-
hoeves en kasteeldomeinen vormden een accent in deze Noordhoutse dobbelsteen.  
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1. BAARLE GISTEREN : …tot gesloten dorp
In de 19e eeuw kwamen de spoorlijnen. Aan iedere weg was er een overweg. In 1912 werd Gent-Sint-Pieters 
geopend, en werden de spoorlijnen rond Gent gereorganiseerd. De idyllische riviervallei werd in het interbellum 
een gegeerde plek voor kunstenaars en rijkelui die een riant verblijf optrokken op de diepe percelen tussen 
steenweg en Leie: dicht bij de oever en ver genoeg van de weg. Halfweg vorige eeuw werd de rurale ruimte in 
twee gesneden door een autosnelweg. De hinder werd steeds erger: lawaai, vervuiling, steeds grotere barrière-
vorming, … Om veiligheidsredenen beperkte de NMBS het aantal spooroverwegen. Grote stukken landbouw-
grond werden verkaveld met een eigen logica van lussen en pijpenkoppen. De Leieboorden werden privé.  

Het open agrarisch landschap rond de riviervallei werd opgedeeld en gesloten. 
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2. SNEL-WEG DORP : DE E40
Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zoekt momenteel naar oplossingen om het slecht functio-
neren van het op- en afrittencomplex E40 – N466 te verhelpen. Een Milieueffectenrapport (MER) laat verschil-
lende scenario’s zien waarvan de gevolgen onder de loep worden genomen. Wat zijn van al die scenario’s de 
effecten op autoverkeer, openbaar vervoer, fietsverkeer, waterhuishouding, biodiversiteit, landschappelijke kwa-
liteit, erfgoedwaarde, leefbaarheid, … ? 
In het MER-onderzoek dat in oktober 2019 werd afgerond, komen de deskundigen tot de conclusie dat er twee 
mogelijke locaties zijn voor het toekomstige afrittencomplex: een centraal complex (C) ongeveer waar het van-
daag ligt, en een oostelijk complex (O) ter hoogte van de dienstenzones van de E40. Iedere locatie heeft andere 
implicaties voor lokale wegen en verbindingen (bruggen over snelweg, doortocht door Baarle, ...). 

De realisatie van zo’n ingrijpend project is enkel mogelijk wanneer de nieuwe situatie een verbetering betekent 
van de leefbaarheid in Baarle. Ruimtelijke ordening moet immers volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning gericht zijn op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. 

In het najaar zal AWV de opmaakprocedure van een gewestelijk RUP opstarten, gekoppeld aan een nieuw 
MER. De Stad Gent vraagt aan de Vlaamse overheid om in deze fase van het project bijkomend en grondiger 
studieonderzoek uit te voeren. 
Dit onderzoek moet onder meer een oplossing bieden voor volgende vraagstukken:  

• een zo compact mogelijk op- en afrittencomplex met minimale ruimte-inname;
• de Baarledorpstraat als een veilige en leefbare doortocht door het dorpshart;
• het behoud van voldoende lokale verbindingen over de E40;
• de realisatie van nieuwe, veilige wandel- en fietsverbindingen;
• een goede landschappelijke inbedding en buffering van alle nieuwe infrastructuren, …

Vraag die we ons hierbij stellen: kunnen we – dorpsbewoners, ontwerpers, stadsbestuur – samen met 
de Vlaamse overheid een afrittencomplex bedenken dat respect toont voor Baarle en zelfs bijkomende 
kansen creëert voor het dorp? 

C
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2. SNEL-WEG DORP : WUG NOORDHOUT
Voor de invulling van het woonuitbreidingsgebied (WUG) Noordhout stelde de zgn. ‘co-workshop’ van 2017 een 
aantal stedenbouwkundige ingrepen voor: ‘verdichten om te verdunnen’, nieuwe groenblauwe structuren, voor-
zichtige opbouw van laag naar hoger, de opname van dorpshoeves aan de rand van de dorpskouter, …  
Deze stedenbouwkundige oefening van 2017 ging over ca. 275 woningen. Ondertussen heeft het stadsbestuur 
in ‘Ruimte voor Gent’ beslist om maximaal 130 sociale woningen toe te laten (in de zones 1 en 2). De huisves-
tingsmaatschappij zal een stedenbouwkundige studie opmaken. Het niet bebouwde deel van dit gebied (zone 
3) zal worden ingericht als open ruimte met stadslandbouw (RUP Groen).

maquette ‘co-workshop’ van 2017, impressie van een ‘woonhoeve’ schema uit ‘Ruimte voor Gent’ 

maquette ‘co-workshop’ van 2017: ca. 275 woningen, verdeeld aan weerszijden van de centrale kouter aan de Baarledorpstraat 

Vraag die we ons hierbij stellen: kunnen we – dorpsbewoners, ontwerpers, stadsbestuur – samen zoeken 
naar een inrichting van dit woonuitbreidingsgebied met 130 sociale woningen en open ruimte, in een dorp van 
de 21e eeuw. 
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2. SNEL-WEG DORP : DRONGEN 1
Het planologisch attest dat de Vlaamse Regering aan 4 bedrijven op Drongen I op 17 juli 2019  heeft verleend, 
laat een uitbreiding van het bedrijventerrein toe. Deze bedrijven vragen hiervoor een omgevingsvergunning aan. 

Er zal een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (gewestelijk RUP) voor het gehele bedrijventerrein worden op-
gemaakt. Dit RUP zal een antwoord moeten bieden op toekomstige vragen en behoeften van verdere verdich-
ting, duurzaam en zuinig ruimtegebruik, betere interne en externe ontsluiting van het bedrijventerrein geschei-
den van het lokale wegennet, …. 

Vraag die we ons hierbij stellen: kunnen we – dorpsbewoners, ondernemers, stadsbestuur – dergelijke 
ingrepen aangrijpen om de belevingskwaliteit van Baarle te verhogen? Denk aan een recreatieve groene buffer, 
met spel- en wandelgelegenheid, of een picknickveld waar bewoners en werknemers elkaar ontmoeten, …  
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3. BAARLE VANDAAG – waardevol dorp
Ondanks de ingrijpende veranderingen die het landschap rond Baarle onderging heeft de plaats vandaag nog 
een groot ‘ruimtelijk kapitaal’ waar bewoners en bezoekers zich mee kunnen identificeren: voorzieningen 
(school, woonzorgcentrum, enkele winkels…), cultuurhistorisch erfgoed, kouters en meersen, … 

erfgoed 

de rivier, de meersen, de kouters 

10



bureau voor architectuur & planning bv 
Marc Martens en Jan Schreurs, ruimteplanners 

µ in opdracht van de stad Gent 11/20 

3. BAARLE VANDAAG – woondorp
De Baarlenaren identificeren hun dorp met de kruising Baarledorpstraat – Kloosterstraat / Baarleveer. 
Langs de Kloosterstraat liggen heel wat voorzieningen: het woonzorgcentrum Leiehome; de basisschool Don 
Bosco; het dienstencentrum voor gehandicaptenzorg, onderwijs en revalidatie (Digor vzw); Chiro Gecko; het 
buitengewoon onderwijs IVIO Rozemarijn.  
Aan de Leie is er het veer naar Sint-Martens-Latem, een publieke toegang naar de rivier. 
Ten zuiden van de E40 liggen enkele mooi afgebakende woonwijken. Ten noorden van de E40 zijn de huizen 
gegroepeerd in linten. 
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3. BAARLE VANDAAG – verkeer(d) dorp
De uiterst nabije E40 heeft een immense impact: het dorp is definitief in twee gesplitst en wordt geteisterd door 
fijn stof en lawaai. De recent vernieuwde dienstenzone vormt een ernstige aantasting van de Leievallei. 

De workshop van november 2018 leverde een lange lijst van knelpunten op. Het dorpshart heeft zijn verblijfs-
kwaliteit verloren. De N466 versluist veel meer verkeer dan we van zo’n oude steenweg verwachten en de 
aanleg is ronduit onveilig voor fietsers en voetgangers. Je kunt met de fiets amper oversteken. In alle woonwijken 
en -linten is er sluipverkeer. Er is een grote parkeerdruk, wellicht ten gevolge van het nabije afrittencomplex. 
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4. BAARLE MORGEN
Ook in de 21e eeuw blijft een dorp een dorp, alhoewel het totaal verschilt van het traditionele dorp. Samenstelling 
en samenhang verander(d)en in de loop van de tijd, maar toch blijft Baarle voornamelijk een woongebied dat 
nog steeds een ondergeschikte en op de stad aangewezen positie inneemt in een niet-stedelijk landschap. Niet 
alles wat zich nu op het grondgebied van Baarle bevindt, hangt echter nog samen. De onderlinge betrokkenheid 
van dorpskern en open ruimte wordt verstoord door de E40. Bedrijventerrein en afrittencomplex hebben elkaar 
functioneel nodig maar staan los van het dorp. 
De veranderingen in de loop van de geschiedenis kunnen amper worden teruggedraaid. Verandering is ook de 
enige constante. Dat moet de ingesteldheid zijn: nieuwe veranderingen dienen zich aan en zullen zich blijven 
aandienen. Dat zijn evenveel kansen om de keuzemogelijkheden uit te breiden. Baarle is voldoende divers om 
zich aandienende nieuwe keuzemogelijkheden te exploreren en te verrijken.  

Verkavelingen zijn noch stad noch dorp: er wonen mensen met lokale wortels maar ook inwijkelingen, sommige 
werken in de bedrijvenzone, anderen op verre bestemmingen bereikbaar via steenweg en autoweg. 

Eenzijdige ingrepen, zoals het opdelen van diepe kavels, maakten het zoveel mogelijk mensen naar hun zin en 
zorgden voor onevenwicht tussen private belangen en publieke belangen. Het publieke belang is nochtans es-
sentieel zowel voor een rijke woonervaring als voor de veerkracht van het dorp.  

De hoofdbekommernis is bijgevolg: hoe versterken we onze zin om samen te leven? 
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4.1. BAARLE MORGEN – autodorp 
De MER-procedure rond het afrittencomplex heeft geen bevredigend antwoord geboden. In de volgende posters 
tekenen we telkens een snelweg zonder afritten. Vanuit de kwaliteiten die we in het dorp willen vrijwaren, som-
men we randvoorwaarden op die niet door het toekomstige afrittencomplex mogen gehypothekeerd worden. 

Het dorp blijft bereikbaar met de auto: om te verhuizen, om oma te bezoeken in Leiehome, om even naar de 
slager te gaan waar kort kan geparkeerd worden voor de deur. 

- De N466 snijdt door het dorp. Daar is een gekende oplossing voor: een ‘doortocht’, die door zijn aanleg de
auto dwingt tot een respectvolle passage. In het hart van het dorp, op de kruising van de Baarledorpstraat
en de Kloosterstraat – Baarleveer, wordt 50% van de ruimte voorbehouden aan verblijf en zacht verkeer.

- Alle sluipverkeer wordt geweerd uit de woonwijken ten zuiden van de E40. Alleen wie er woont of moet zijn,
zal er met de auto langs kunnen en heeft respect voor de woonkwaliteit en de leefbaarheid van deze wijken.

- De woningen ten noorden van de E40 liggen meestal in linten, langs straten die het dorp verbinden met de
onmiddellijke omgeving. Ook hier zijn beproefde recepten voorhanden om het snelle autoverkeer af te rem-
men: poorten, vernauwingen, asverschuivingen, drempels, …

- De ontsluiting van het bedrijventerrein naar de E40 loopt best ten noorden van de snelweg om de dorpskern
met zijn voorzieningen te ontzien.
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4.2. BAARLE MORGEN – fietsdorp 
Om de woonkwaliteit van Baarle in de toekomst te versterken, gebruiken we een ijkpunt: kunnen de bewoners 
van uit iedere woonwijk veilig met de fiets naar het dorpshart én naar voorzieningen in de omgeving? 

Met volgende maatregelen zal dat lukken: 
- De N466 is voor fietsers een snelle verbinding naar voorzieningen: veilige fietspaden zijn onontbeerlijk.
- De woonwijken ten zuiden van de E40 zullen alleen door lokaal autoverkeer aangedaan worden: de autobe-

stuurder draagt zorg voor voetgangers en fietsers uit zijn buurt.
- In de linten ten noorden van de E40 zijn beschermende maatregelen – zoals afzonderlijke fietspaden – voor

voetgangers en fietsers onvermijdelijk, omdat de passerende automobilist wel eens onoplettend kan zijn.
- Hier en daar kan een bijkomende verbinding het fietscomfort erg verhogen.
- Fietsers moeten op regelmatige afstanden de barrière van de snelweg kunnen oversteken: ter hoogte van

de huidige Kloosterbrug, aan de N466, ter hoogte van de huidige Solvynsbrug.
- Op publieke plaatsen moeten voldoende fietsstallingen voorhanden zijn.
- En zonder degelijk openbaar vervoer heeft een dorp geen duurzame toekomst.
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4.3. BAARLE MORGEN – groen dorp 
Bewoners van verkavelingen beschouwen hun woonomgeving als een groen woonmilieu. Maar er is ook nood 
aan publiek groen: avontuurlijke speelplekken, ontmoetingsruimte, toegankelijkheid van Leie en kouters, … 

- forse groenaanplanting langs de E40 overal waar kan; stadsbos aan de dienstenzone;
- groenaanplanting in het dorpshart en publieke groene speelplekken in de wijken;
- een groot plukveld in de open kouter aan de Gaverlandstraat;
- actieve groenbuffers rond het bedrijventerrein;
- grote verdichting kan alleen als ze maatschappelijke meerwaarde biedt. Zie ook p. 19.
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4.4. BAARLE MORGEN – bedrijvig dorp 
Bedrijvigheid brengt voor sommigen wat hinder mee: verkeer, parkeerdruk, aantasting van het dorpsgezicht, … 
Tegelijk brengt bedrijvigheid ook leven in het dorp. 

Diverse maatregelen kunnen de hinder onderdrukken: 
- een noordelijke autonome en aparte bedrijvenweg voor alle gemotoriseerd verkeer waardoor vrachtwagens,

bestelwagens en auto’s uit het dorpshart geweerd worden;
- weghalen van sluipverkeer uit de woonwijken;
- langparkeren verminderen door een gepast parkeerbeleid en handhaving.

De opwaardering van het dorpshart (inrichten van doortocht, voorzien van kortparkeren) is een belangrijke stap 
ter ondersteuning van kleinhandel. 
Een kleinschalige plukhoeve in het dorp vormt een schakel met de grootschalige agrarische activiteit. 
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4.5. BAARLE MORGEN – zorgzaam dorp 
In Baarle liggen meerdere kansen voor gemeenschapsvorming en het versterken van ‘sociaal kapitaal’. Hierna 
geven we enkele voorbeelden die Baarlenaren kunnen inspireren.  
De ‘landschapsstudie Tiensesteenweg’ in Leuven bracht het belang van de interbellumvilla’s langs deze drukke 
steenweg onder de aandacht. Sindsdien hebben de bewoners zich verenigd, houden ze jaarlijks een wijkont-
moeting, werken ze mee aan de Open Monumentendagen. Ze krijgen daarbij steun van stad en provincie. 

interbellumvilla’s langs de Tiensesteenweg in Leuven brengen de bewoners samen 

Wellicht een inspirerend voorbeeld voor Baarle met zijn rijk erfgoedpatrimonium? Vandaag participeren Baarle-
naren trouwens al actief in het beheer van het natuurgebied Keuzemeersen. 

Op veel plaatsen in Vlaanderen worden voorzieningen geopend voor de omwonenden: het restaurant van het 
WZC Budalys in Kortrijk, de tuin van de Klinkaard in Boom. Dit voorbeeld in Basel is inspirerend voor het WZC 
en het vergunde WUG Leiehome: jonge starters krijgen huurkorting als ze vrijwilligerswerk doen in het centrum. 

gedeeld restaurant (Buda kitchen, Kortrijk) gedeelde tuin (de Klinkaard, Boom) jonge starters en WZC (Marien Haus, Basel) 

En heel wat ontwijde kerken worden ingezet als gemeenschapsruimte. Ook in Baarle? 

kerk als gemeenschapsruimtes (Brugge) WZC en vergund WUG Leiehome, een sociale zorgcluster? 
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4.6. BAARLE MORGEN – inclusief dorp 
Baarle ligt in het buitengebied. Er is dus in principe geen aanleiding tot verdichting. 
Natuurlijk kunnen we ‘kleine verdichting’ overwegen: zorgwonen, realiseren van een kangoeroewoning, … Maar 
‘grote verdichting’ (verkavelen van grote percelen, groepswoningbouw, appartementen, co-housing, …) kunnen 
we alleen in overweging nemen als er een maatschappelijke meerwaarde aan verbonden is: bijkomende groene 
publieke ruimte, publieke toegang tot de Leie-oevers, een evenwichtige woningmix. 

In die context heeft het stadsbestuur beslist om 130 sociale woningen te realiseren in het woonuitbreidingsge-
bied Noordhout: ieder stadsdeel van Gent moet immers een aanbod van sociale (huur)woningen hebben en 
alleen in dat woonuitbreidingsgebied is geschikte betaalbare grond voorhanden.  
Op onderstaande tekening zijn de twee zones aangegeven waarbinnen deze sociale woningen zullen gebouwd 
worden (zone 1 en 2). Zo blijft er een ruimte open van 8 à 9 hectare (zone 3) die in het RUP Groen zal herbe-
stemd worden tot agrarisch gebied. Het nog in te vullen woongebied tussen zone 2 en het woonzorgcentrum 
kan de schakel vormen tussen het woonuitbreidingsgebied en het bestaande dorpsweefsel. 

Er zal een zorgvuldige en gedetailleerde stedenbouwkundige studie nodig zijn: om een geschikte architecturale 
vorm te vinden, om het woonuitbreidingsgebied te verweven met bestaande bebouwing en nog in te vullen 
woonzone, om met het project ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde te creëren in de vorm van publiek 
domein en aangename voetgangersverbindingen, … 

project Viteux in de Pinte: levenslang wonen in een kasteelpark project Wonewei in Lovenjoel: compacte rijwoningen 
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GEEF JE MENING! 

Baarle vandaag 
3.1. kwaliteiten 
Wat waardeer je vandaag het meest in Baarle? 

3.2. knelpunten 
Wat vind je vandaag fout lopen in Baarle? 

Baarle morgen 
4.1. het afrittencomplex 
De MER-studie van het afrittencomplex heeft nog geen bevredigend antwoord geboden. De kwestie zal verder 
onderzocht worden bij de opmaak van het gewestelijk RUP. 
Wat zal er volgens jou verbeteren: 
- door een centraal afrittencomplex?
- door een oostelijk afrittencomplex?
Wat zal er volgens jou slechter of moeilijker worden:
- door een centraal afrittencomplex?
- door een oostelijk afrittencomplex?

4.2. auto- en fietsdorp 
Wat vind je van onze voorstellen om sluipverkeer te weren uit de woonwijken en autoverkeer af te remmen in 
de (woon)linten ten voordele van aangenaam en veilig fietsverkeer? 

4.3. groen dorp 
We zetten in op meer publieke groene ruimte. 
Welke publieke groene ruimte vind je het zinvolst: speelplekken, speelweefsel, groene buffer aan autosnelweg 
en bedrijventerrein, stadsbos aan de dienstenzone, een plukveld op de Noordhoutkouter… ? 

4.4. bedrijvig dorp 
Zie je voor- of nadelen in een afzonderlijke ontsluiting van het bedrijventerrein? 
Wij pleiten voor kortparkeren in het dorpshart. Zie je nog mogelijkheden om de kleinhandel te ondersteunen? 
Hoe wil je participeren in het plukveld aan de Noordhoutkouter? 

4.5. zorgzaam en inclusief dorp 
We hebben voorbeelden gegeven van mogelijke betrokkenheid bij het dorpsleven: aandacht voor erfgoed en 
natuur, gebruik van de kerk als gemeenschapsruimte, gastvrijheid voor sociale woningen, integratie van het 
woonzorgcentrum, deels open houden van de kouter voor een groot plukveld… 

Heb je nog suggesties?  
Welke andere kansen zie je nog voor een meer leefbaar Baarle?

Mail je suggesties naar baarlemorgen@stad.gent 
Meer info op www.stad.gent/wijkstructuurschetsen 

20




