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1. Waarom deze visie? 

Stad Gent wilt inzetten op het vergroenen en verweven van dichtbevolkte wijken. Sedert 22 

augustus 2018 is de nieuwe structuurvisie ‘Ruimte voor Gent’ van kracht. Dit strategisch beleidsplan 

zet de ruimtelijke ambities uit tot 2030 én daarna. Het beschrijft ruimtelijke strategieën om in de 

toekomst op een slimme manier te groeien door de beperkte ruimte op een efficiënte en 

kwalitatieve wijze in te vullen.  

Er zijn zeer dichtbevolkte wijken in de 

binnenstad en de kernstad: vele bouwblokken 

zijn quasi volledig bebouwd of verhard. Groen 

ontbreekt. Doordat het aantal, vaak kleinere 

wooneenheden in het verleden voortdurend 

toenam, is de densiteit er immers hoog, wat de 

druk op het perceel, het bouwblok en de wijk 

heeft verhoogd. Deze wijken hebben nood aan 

extra parken.  

Tegelijk zijn verschillende magazijnen en 

loodsen omgevormd tot woningen: dit 

verhoogt niet alleen de druk op de wijk, maar 

zorgt er ook voor dat de verweefbare 

economie moest uitwijken naar 

industrieterreinen. Door de verhoogde 

bevolkingsdruk is er ook bijkomende nood aan 

andere voorzieningen, zoals scholen, 

kinderopvang, recreatie, … 

Zeker in de dichtbevolkte wijken is het cruciaal om bij ruimtelijke ontwikkelingen optimaal met de 

beschikbare ruimte om te gaan zonder dat we daarbij aan leefkwaliteit inboeten. Om de druk niet 

opnieuw te laten toenemen kiezen we er daarom voor om in de dichtbevolkte wijken vooral te 

verweven, te vernieuwen en te verluchten. Toename van het aantal woningen is er geen doel. We 

moeten vooral inzetten op verweving zodat er voor de bewoners ook voldoende groen, openbare 

ruimte, werkgelegenheid en voorzieningen zijn.  

In het verweven, verluchten en ontpitten van de dichtbevolkte wijken spelen de binnengebieden 

een belangrijke rol. Een binnengebied is de kern in een bouwblok: het gedeelte van het bouwblok 

achter de woningen in de tuinen. Deze ‘Bouwblokvisie voor verweven en vergroenen’ biedt een 

coherente visie op binnengebieden.  

De bouwblokvisie is een geïntegreerd afwegingskader op voor dichtbevolkte wijken in de binnen- 

en kernstad dat resulteert in een evenwichtiger verweving tussen wonen, werken, groen en 

voorzieningen op wijkniveau en daarnaast onder meer ontmoeting, duurzame mobiliteit en de 

klimaattransitie ondersteunt door de doorwaadbaarheid te vergroten, ontmoetingsplekken te 

creëren en ontharding te stimuleren. 

We integreren de bestaande en in opmaak zijnde toetsen en normen, zoals de ontwerp-

verwevingstoets, kantorentoets en groenlast, zoveel mogelijk tot één gebruiksvriendelijk 

instrument. Deze bouwblokvisie voor verweven en vergroenen in de  binnen- & kernstad wil 

daar een antwoord op bieden binnen het toepassingsgebied van de dichtbevolkte wijken, en 

zoveel mogelijk inspelen op de noden van de buurt. 
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2. Waar geldt deze visie? 

Deze visie geldt in die wijken waar er een hoge woningdichtheid is, weinig groen, en een hoge 

bebouwings- en verhardingsgraad is. Op basis van indicatoren bakenden we het toepassingsgebied 

af. Het echte hart van Gent sluiten we uit, daar gelden andere principes (gearceerd gebied). 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (witte vlekken) primeren op de bouwblokvisie. 
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3. Hoe passen we de visie toe? 

Er zijn 3 algemene uitgangspunten voor de bouwblokken in het toepassingsgebied: 

 

1. Nieuwe kansen geven aan binnengebieden 

We zetten binnengebieden maximaal in voor groen en kwetsbare stedelijke functies. Dit zijn functies 

die we extra moeten beschermen, omdat ze anders door ‘harde’ functies worden verdrongen. Het 

gaat om groene ruimten (zowel openbaar als privaat), gemeenschapsvoorzieningen, dagrecreatie, 

stadsgerichte landbouw, kantoren, bedrijvigheid, kleinhandel, restaurants, KMO’s en ateliers.  

Wonen is daarom enkel nog toegelaten als een groot park voorzien wordt. Bij een park van 1.500m² 

kunnen er 10 woningen komen. Voor sociaal wonen zijn we soepeler, omdat er lange wachtlijsten 

zijn en de nood hoog is. Voor sociaal wonen laten we 15 woningen toe per 1.500m² park, tenzij dit 

ruimtelijk niet in te passen is.  

 

2. Ontharden & vergroenen  

De bouwblokken in het toepassingsgebied zijn quasi volledig bebouwd of verhard. Het groen is er 

ondermaats. De bouwblokvisie heeft tot doel het bestaande groen te versterken, verharding op te 

breken en meer groen te realiseren.  

Bij het inbrengen van voorzieningen vragen we het terrein voor min. 20% te ontharden en te 

vergroenen (= groenvoorzieningen). Bij het bouwen van woningen vragen we een groot park (= 

groenlast). Daarbij hebben we oog voor bestaand waardevol groen, en brengen we nieuw groen op 

een zo kwalitatief mogelijke manier in. 

 

3. Hergebruik waardevolle bebouwing 

Gebouwen die in goede constructieve toestand zijn, zetten we opnieuw in. Dikwijls is het immers zo 

dat als we deze gebouwen zouden slopen, we niet hetzelfde volume opnieuw kunnen bouwen. 

Hergebruik kan dus lonen, maar enkel als het gebouw in kwestie nog in goede constructieve 

toestand is. We brengen geen woonfunctie onder in deze gebouwen, maar zetten in op kwetsbare 

stedelijke functies. 

Gebouwen met erfgoedwaarde behouden we sowieso, daarvoor zoeken we een gepaste functie die 

de erfgoedwaarde tot zijn recht laat komen. Wonen kan er mogelijk zijn. 
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4. Wat kan er? 

Het programma is afhankelijk van de grootte van de te ontwikkelen zone, het projectgebied 

genaamd. De bouwblokvisie passen we toe op projectgebieden die zowel in de schil als in het 

binnengebied liggen. 

We maken een onderscheid tussen groottes van projectgebieden: 

 

 

> Projectgebieden kleiner dan 3.000m², kleine projectgebieden, kunnen in de binnengebieden 

enkel voorzieningen opnemen, in combinatie met 20% ontharding en vergroening. Wonen staan 

we daar niet toe. 

> Projectgebieden tussen 3.000m² en 8.000m², middelgrote projectgebieden, kunnen kiezen: 

ofwel een invulling met louter voorzieningen en groen, ofwel een invulling met een park met 

beperkt wonen: 1.500m² park voor 10 woningen. 

> Projectgebieden groter dan 8.000m² kunnen ook volledig ingezet worden voor voorzieningen 

met groen. Als er toch woningen komen in zo’n projectgebied, dan zal ook minstens een derde 

voorzieningen en een derde park nodig zijn. Per 150m² park is 1 woning toegelaten. 

 

 

5. Hoe geven we dit vorm? 

De bouwblokvisie bevat ook een reeks aan ontwerpprincipes. Deze principes zijn specifiek voor de 

bouwblokvisie uitgewerkt. Het zijn principes die te maken hebben met het valoriseren van de 

bestaande kwaliteiten, principes over ontharden, vergroenen en doorwaden, over de wisselwerking 

tussen schil en binnengebied, over de bouwmogelijkheden in binnengebieden, over 

aandachtspunten bij voorzieningen en over parkeren. 
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Klein projectgebied, bestaande toestand 

 

Klein projectgebied, ingevuld met voorzieningen 
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Middelgroot projectgebied, bestaande toestand 

 

Middelgroot projectgebied, ingevuld met voorzieningen 

 

Middelgroot projectgebied, ingevuld met park + wonen 
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Groot projectgebied, bestaande toestand 

 

Groot projectgebied, ingevuld met ruimte voor voorzieningen, in dit geval economie  

 

Groot projectgebied, ingevuld met mix 

 



 

 

  
 

 
1 maart 2021 I Meer leefkwaliteit creëren in dichtbevolkte wijken 

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Stad Gent 9  
 

 

 

 


