
 

 
 

Wijklabo 3: Paul de Smet de Naeyerpark 
22 maart 2021 Verslag 

 Entiteit Dienst Beleidsparticipatie 
   

 Contactpersoon Katelijne Van den Brande 
  Katelijne.VandenBrande@stad.gent 

 

Aanwezigen Stad Gent & studiebureau 

Schepen Astrid De Bruycker, Schepen Filip Watteeuw, Schepen Tine Heyse, Tom Sierens (kabinet 

schepen De Bruycker), Stefan De Brabander (kabinet schepen Watteeuw), Joris Gansemans (kabinet 

schepen Heyse), Jan Cuvelier (Groendienst), Daan Pelckmans (Mobiliteitsbedrijf), Lauwaert Iris 

(Groendienst), Eva Naessens (Dienst Milieu en Klimaat), Pieter Van den Dorpe (Dienst Wegen, 

Bruggen en Waterlopen), Thibalt Bonte (Jeugddienst), Thomas Janssens (Atelier Gras), Sally Lierman 

(Atelier Romain), Katelijne Van den Brande (moderator – dienst Beleidsparticipatie), Tina De Vis 

(verslag – dienst Beleidsparticipatie) 

 

Agenda 

> Onthaal 

> Verwelkoming 

> Algemene inleiding 

> Ontwerp voor de herinrichting van de asfaltzones tussen de 3 parkdelen 

> De herinrichting: mobiliteitsaspecten 

> Vragenronde 

> Inleiding wijkscan, proeftuin voor ontharding 

> Toelichting wijkscan, proeftuin voor ontharding 

> Vragenronde 

> Klimaatadaptatie: een verhaal van iedereen 

> Vragenronde 

> Een poëzietraject in het Paul de Smet de Naeyerpark 

> Vragenronde 

> Uitleiding 

 

 

 

Verwelkoming + inleiding 

Verwelkoming. 
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Spelregels: Vragen moeten via de chat worden gesteld. Dat kan doorlopend gedaan worden. Deze 

vragen worden tijdens de vragenrondes overlopen.  

Het ontwerp wordt de volgende dag op de wijksite gezet: stad.gent/desmetdenaeyer.  

Dit project heeft al een heel traject doorlopen en vanavond is het de bedoeling om mee te geven 

wat het is geworden. 

Stad Gent trekt het project. We krijgen subsidies van Vlaanderen in het kader van Vlaanderen 

Breekt Uit i.v.m. ontharden. 

Katelijne overloopt de agenda en stelt de sprekers voor.  

Schepen de Bruycker leidt in: 

Ze bedankt de mensen voor hun engagement en om aanwezig te zijn.  

De ambities van de Stad voor openbaar groen zijn niet min in deze bestuursperiode. Het is de 

bedoeling dat er ongeveer 150 000 bomen bijkomen, dat er 14 parken worden aangelegd en dat 18 

parken heraanlegd worden. We vinden dit belangrijk. Parken zijn de gemeenschappelijke tuinen 

waar we tot rust kunnen komen, plezier maken en ze zijn goed voor het klimaat. Het is zo belangrijk 

om groen, open ruimte en een goede speelplek in de buurt te hebben. Voor heel veel mensen zijn 

parken de enige tuin die ze hebben. Het Paul de Smet de Naeyerpark is 1 van de parken die we 

onder handen gaan nemen deze legislatuur. Het ademt een belangrijk stuk van de geschiedenis van 

de stad. De vernieuwing van het park situeert zich vooral in het grote deel dat we zullen ontharden. 

Het geeft een opportuniteit om voor meer groen te zorgen en zo kan van de verschillende delen, 1 

groot park gemaakt worden.  

Er is al een heel traject afgelegd. Dit traject is al 2 jaar bezig.  

We doen mee met het project ‘Cultural Adaptations’, dat is een manier om toch die creatieve 

aanpak en methodes van artiesten binnen te brengen in deze denkoefening. In de voorbije 

coronacrisis hebben we al meermaals gezien dat cultuur, op een verassende manier, een deel van 

een oplossing kan zijn. 

 

1. Ontwerp voor de herinrichting van de asfaltzones tussen de 3 
parkdelen 

AANBRENGER 

Thomas Janssens – Atelier Gras 

TOELICHTING 

Thomas Janssens stelt het ontwerp voor de heraanleg van de asfaltzones tussen de parkdelen aan 

het Paul de Smet de Naeyerpark voor. 

We willen de 2 asfaltzones groen maken. We hebben de centrale rondgang van het park behouden. 

Dit maakt deel uit van het beschermde parkontwerp. We hebben samengezeten met de brandweer 

en verschillende mobiliteitsdiensten om te kijken hoe de brandweer nog goed kan circuleren. We 

zijn tot de conclusie gekomen om een eerder beperkte strook verharding te behouden die bruikbaar 

is voor zowel de brandweer als de fietsers en voetgangers. De rondgang van het bestaande park zou 

verbonden worden met de andere parkdelen middels een bijkomend voetpad in platte 

kasseien/platines. 
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Naar materialen gaan we het simpel houden. De rondgang wordt uitgevoerd in platte kasseien. De 

bestaande boorden rond het park gaan behouden worden alsook de parkeerplaatsen op de 

Congreslaan. Er komt ook een betonverharding voor fietsers en de brandweer. Daarnaast zetten we 

nog in op 2 soorten groen nl. speelgazon met enkele bloemenweides daarrond en enkele 

spelprikkels die worden aangebracht. 

In het kader van de infiltratie van regenwater hebben we ook enkele scenario’s uitgewerkt. Er is 

geopteerd voor het plaatsen van vier infiltratiekolken ter hoogte van de Congreslaan waarin het 

water kan infiltreren in de bodem. Bij hevige regenval kan het water eveneens via een overloop naar 

de riolering. 

Wat de hoogstammige bomen betreft hebben we een overleg gehad met Monumentenzorg en 

Erfgoed. We hadden gedacht dat we een ander type van bomen zouden kunnen hanteren dan in de 

bestaande parkdelen, op het gedacht van een boomgaard. We willen de sfeer van een boomgaard 

creëren en gebruiken hiervoor nootdragende bomen. 

Voor de spelprikkels hebben we, samen met Monumentenzorg, bekeken wat gerealiseerd kan 

worden op een historisch beladen plek. We gaan hangmatten, speelplatforms en stapstammen 

voorzien beperkt in hoogte en omvang. 

Voor meubilair hebben we het type zitbank van de Stad Gent genomen, iedereen kent deze wel. 

Zie het ontwerpplan op stad.gent/desmetdenaeyer 

 

2. De herinrichting: mobiliteitsaspecten 

AANBRENGER 

Daan Pelckmans – Mobiliteitsbedrijf  

TOELICHTING 

Daan licht 4 aspecten toe: straatnamen, fietscirculatie, wagencirculatie, parkeren. 

Straatnamen 

De paden die doorheen de groene zones lopen, zullen toegankelijk zijn voor de brandweer. Alle 

bestaande straatnamen kunnen daardoor behouden worden.  

Fietscirculatie 

We hebben gekozen voor een pad van 4 meter breed omdat we voldoende ruimte willen geven aan 

enerzijds fietsers en anderzijds voetgangers.  

Op het ontwerp kan je zien dat de 2 paden parallel zuidoostwaarts zijn getrokken. Dat is niet zomaar 

gedaan. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de tellingen die door een aantal buurtbewoners 

zijn gevoerd en eigen observaties. 

Het pad zal in beton worden aangelegd. Enkele voordelen: puur naar trilcomfort – het fietst 

aangenamer dan kasseien maar is voor rolstoelgebruikers ook aangenamer. Beton is ook 

onderhoudsvriendelijk materiaal dus we rekenen niet op barsten of putten de eerste jaren. Om de 

hulpdiensten te laten passeren is het ook wel beter dat het een stevig pad is. 
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Wagencirculatie 

Als je het park aaneen wil sluiten, heeft dat ook een impact. Het nodige onderzoek heeft 

plaatsgevonden. Het moet een circulatie zijn waarbij de verkeersveiligheid voor iedereen kan 

gegarandeerd worden, ook is er rekening gehouden met de bereikbaarheid van de buurt, de 

bestaande en toekomstige parkeercapaciteit – en bezetting en de contouren van het project. ‘De 

contouren’ betekent dat we voor de circulatiewijzigingen zijn gaan kijken naar de straten rondom 

het park, het aanpakken van kruispunten in de nabije omgeving valt niet binnen de contouren van 

het project. Het betekent niet dat er geen projecten op stapel kunnen staan voor die kruispunten, 

denk bv. aan het recent heraangelegde kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de A. 

Musschestraat. 

De verschuiving van het verkeer zal beperkt zijn. Het doorgaand verkeer dat er nog is zal sterk 

verminderen. 

Parkeren 

Ter hoogte van de ontharde zones zullen een 28-tal parkeerplaatsen op een totaal van een 612 

verkeersplaatsen verdwijnen. Dat gaat over verkeersplaatsen op het openbaar domein. Alle private 

opritten e.d. zijn daar niet in meegerekend, deze blijven gewoon bereikbaar. 

Er is een onderzoek geweest naar de parkeerbezetting. Tijdens de drukste periode van de dag – de 

ochtendspits – waren 68% van de parkeerplaatsen in gebruik. 

 

3. Vragenronde 

Gaat het bestaande park ook gerenoveerd worden? In zijn oorspronkelijke staat hersteld worden 

(zoals alle huizen rond het park)? 

Schepen De Bruycker: het project zoals het nu voorligt, gaat alleen over de zones die worden 

onthard. Wat we wel willen doen deze legislatuur is zorgen voor de nodige opfrissing bv. paden die 

aan vernieuwing toe zijn. Er is een nieuw raamcontract opgestart voor verschillende paden die aan 

vernieuwing toe zijn in het park. Maar dat zal niet gelijk lopen met de zones die nu worden onthard. 

Dat zal eerder in 2023 zijn.  

Gaat het looppad rond het park worden doorgetrokken naar de Congreslaan? Misschien een 

goedkopere en waterdoorlaatbaardere optie dan kasseitjes? 

Jan Cuvelier (Groendienst): de vraag is gesteld of het looppad zou kunnen doorgetrokken worden. 

Vanuit erfgoedkundig standpunt is er gezegd dat de 3 delen van het park hun eigenheid moeten 

bewaren. De 2 zones die er nu bijkomen moeten ergens een aparte invulling krijgen met respect 

voor de omgeving. Het doortrekken van het looppad zou ervoor zorgen dat het meer één geheel 

wordt en dat is niet de bedoeling. nu wordt het een geheel maar ook weer niet helemaal. Daarom 

dat we het looppad ook niet gaan doortrekken. Het is ook zo dat er niet veel ruimte is in de 2 

nieuwe delen om nog een looppad naast de platineverharding te voorzien. 

Waarom wordt gekozen voor materialen zoals de kasseien of banken die nergens anders in de 

buurt voorkomen? 

We kunnen niet de invulling van de omgeving gaan kopiëren in deze nieuwe delen, opnieuw omdat 

de 3 bestaande delen van het park hun eigenheid moeten bewaren. We kunnen dus niet hetzelfde 

materiaal gebruiken. 
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Hoe ga je van de A. Musschestraat naar de Onafhankelijkheidslaan? 

Daan Pelckmans: Het hangt sterk af in welk deel in de Onafhankelijkheidslaan je juist moet zijn en 

vanwaar je in de A. Musschestraat juist komt. Als je in het gedeelte van de Onafhankelijkheidslaan 

ten noorden van het park moet zijn kan je vanuit de A. Musschestraat de Jemappesstraat inrijden en 

eventueel ter hoogte van het park parkeren en zo verder naar de Onafhankelijkheidslaan. Als je echt 

aan het adres zelf moet zijn, ga je een andere beweging moeten maken. Dan zal je via de A. 

Musschestraat best richting Krijgslaan rijden om zo bijvoorbeeld via de Sint-Pietersaalstraat richting 

Kortrijksesteenweg en zo rond naar de Onafhankelijkheidslaan te rijden. Voor het zuidelijke 

gedeelte gaat dat hetzelfde zijn maar dan een iets korter traject. 

Waar komen de cambiowagens geparkeerd in de Onafhankelijkheidslaan? 

Daan Pelckmans: Momenteel in de zones die onthard gaan worden, worden cambio’s voorzien. We 

zijn effectief op zoek om in buurt minstens hetzelfde aantal parkeerplaatsen te voorzien voor 

deelwagens. Dus dat gaat sowieso worden opgenomen. De exacte locatie kan ik nog niet meegeven. 

Zou het mogelijk zijn om sporttoestellen te plaatsen, bv. (houten) rekken / palen voor 

calisthenics, waar kinderen of volwassenen gebruik van kunnen maken? 

Jan Cuvelier: In het ontwerp zijn spelprikkels voorzien, het is niet de bedoeling om grote speeltuigen 

of sporttoestellen te plaatsen.  

Hoe zouden de hangmatten in praktijk werken? Zijn ze bv. permanent aanwezig of zijn er enkel 

paaltjes zodat men een eigen hangmat kan hangen?  

Jan Cuvelier: het is de bedoeling dat er 2 permanente hangmatten komen. Het is niet de bedoeling 

dat de mensen zelf hun hangmatten zouden meebrengen. Er wordt gekozen voor een neutrale kleur 

(bv. zwart). 

Is er voldoende ruimte voor kinderen op wieltjes? 

Jan Cuvelier: er is zeker ruimte voor kinderen op wieltjes. De doorsteken lenen zich daar zeker toe. 

Het is niet zo dat je echt overal doorheen kan gaan fietsen. Je kan wel over de platines en de paden.  

Kunnen er voldoende banken en vuilbakken voorzien worden in het hele park? 

Jan Cuvelier: er worden verschillende banken voorzien met daarnaast ook plaats voor 

rolstoelgebruikers. Er zullen ook een aantal vuilbakken voorzien worden. 

Wordt de aanleg van de spelprikkels beperkt tot het ontharde gedeelte of doorheen het 

bestaande park? 

Jan Cuvelier: de spelprikkels zijn voorzien in de 2 ontharde zones en ook een aantal in het centrale 

park daar tussenin. Maar het is niet zo dat we die spelprikkels nog gaan doortrekken in de andere 

grotere parkdelen. 

De aanplanting van de bomen: hoe matuur zullen die zijn? Te jonge bomen tussen mature bomen 

zien er uit als een 'vals gebit'. Kijk naar de nieuwe bomen in het park in de Congreslaan. 
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Thomas Janssens: we gaan voor grote maten opteren. Voor beide notelaars zouden dat maat 20 – 

25 zijn. Je moet dat interpreteren als 20 à 25cm stamomtrek op 1 meter boven de grond. De 

boomhazelaars zullen maat 18-20 zijn. Dat zijn op zich vrij forse boommaten. 

Hoe moeten ze zo’n boommaat interpreteren? 

Thomas Janssens: het zijn forse bomen, je zal ze goed zien staan en zullen een meter of 3 hoog zijn. 

Worden er bewonersparkeerplaatsen voorzien? 

Daan Pelckmans: momenteel niet. 

Schepen Watteeuw: we willen altijd het evenwicht rond parkeren in het oog houden. Als dat nodig 

is, kunnen er parkeerplaatsen voor bewoners voorzien worden.  

Het parkeerrégime dat gericht is om pendelaars weg te houden stopt net aan de rand van Paul de 

Smet de Naeyerpark en omgeving. Dat kan bekeken worden, om de pendelaars te laten kiezen voor 

de parking onder het station. 

Bloemenweides zijn een schitterend idee op VOORWAARDE dat ze elk jaar opnieuw worden 

ingezaaid. Zo niet, worden ze al snel slordig. Is hiervoor een jaarlijks budget voorzien? 

Thomas Janssens: bloemenweides vragen ook heel wat onderhoud. Het systeem hier is dat we een 

paar paaltjes gaan voorzien. Alles wordt in de winter afgemaaid zodat het juist gazon is en in de 

vroege lente krijg je, door de opeenvolging van die bloemenbollen, een beeld van hoe de 

bloemenweides er gaan uitzien. Voor de winter wordt alles nog eens gemaaid. 

Is er een studie uitgevoerd om de infiltratiecapaciteit te bepalen van de ondergrond? Of zullen de 

infiltratiekolken zorgen voor wateroverlast in de omringende kelders? 

Thomas Janssens: dat is een studie die we in de eerste plaats gedaan hebben. We hebben samen 

met de firma Hydroscan bekeken welk soort infiltratiebuizen we kunnen plaatsen. Daar is wel 

degelijk rekening mee gehouden. 

Zijn 2 hangmatten genoeg? Bij goed weer zouden die populair kunnen zijn? 

Jan Cuvelier: we kunnen inventief zijn op dat moment en dan kunnen mensen hun eigen hangmat 

meebrengen. Het is niet de bedoeling om het park te gaan overladen met speeltoestellen en 

hangmatten. Dat zou te veel van het goede zijn. 

 

4. Mededelingen uit de chat 

Ivm verkeersveiligheid: 

- Graag ook rekening houden met snelheidscontroles en veilige rijbanen met beperkt 

slipgevaar bij vriestemperaturen. 

Ivm parkeren: 

- Meer parkeerplaatsen voorzien voor (bak)fietsen. 

- De school promoot het parkeren rond het park, maar ik denk dat nog veel ouders moeten 

overtuigd worden om voldoende veilig verkeer mogelijk te maken en parkeerdrukte in 

omringende straten te verminderen. 

- Is het een idee om zeker de school te betrekken? Want parkeerspreiding zal toch aan de 

orde zijn, zo niet zullen bijvoorbeeld Vaderlandstraat bijna niet meer leefbaar zijn m.b.t. 

drukte op piekmomenten, het is nu al erg, soms geen plaats meer voor onze eigen wagen. 

Bedankt. 
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- Is niet juist parkeren van spoorweggebruikers. 

- Parkeerplaatsen worden in grote getale opgenomen door treingebruikers. 

- Watteeuw Filip: dan bekijken we dat. 

- Inderdaad een groot aantal pendelaars parkeren hier. 

- Inderdaad! Veel treingebruikers parkeren zich in onze straten. 

- Ja €3 voor 24u! Veel goedkoper dan in de stationsparking! 

- Het parkeertarief per dag is slechts 3 euro, dat is te weinig voor pendelaars die in de wijk 

komen parkeren. Kan het verhoogd worden om meer in lijn te zijn met elders in de stad? 

- T.a.v. Schepen Watteeuw, bedankt, ook de school dient betrokken te worden m.b.t. 

parkeerspreiding, bedankt. 

 

Ivm spelen: 

- Ik heb het begin gemist (kinderen moesten eerst in bed) maar wat wordt voor (kleine) 

kinderen voorzien? Zijn er bij voorbeeld natuurlijke speeltuigen voorzien? Dit was een 

opmerking die veel naar voren kwam na de 1ste sessie (online enquête) merk ik.  

Ivm weg van Musschestraat naar Onafhankelijkheidslaan: 

- Ocharme de Jemappesstraat! 

- Pelckmans Daan: ik denk dat de vraag was hoe in het noordelijk stuk van de 

Onafhankelijkslaan te geraken. Dit kan enkel nog maar als je vanuit het zuiden komt. "zet je 

wagen ergens anders en ga te voet” is vrees ik niet het antwoord waar mensen op 

wachten. 

- De Musschestraat is eenrichting, dus even terugrijden naar de Krijgslaan is geen optie. En 

aan de Kortrijksesteenweg kan je vandaag de Onafhankelijkheidslaan niet links indraaien... 

Valt te regelen maar zag ik zo niet direct op het plan denk ik. 

- Wegens “trechtereffect” zijn files en ongevallen t.h.v. kruispunt Woeringenstraat en 

Musschestraat te voorspellen. 

Ivm heraanleg straten: 

- Zijn er plannen voor heraanleg van omliggende straten rond het park (dikwijls veel putten) 

en voetpaden? 

Antwoord: De Woeringenstraat staat op de long-list voor integraal heraan te leggen 

straten, maar dat is momenteel nog niet concreet opgestart (dus nog geen concrete 

startdatum). 

- Heraanleg bestaande voetpaden en wegenis dient inclusief te zijn. 

Ivm infiltratie: 

Sinds de werken in de Diksmuidestraat lopen kelders weer onder water, dus terechte vraag. 

Antwoord:  

Het gunstige effect van de nieuwe riolering op de grondwaterstand legt in sommige gevallen 

waterdichtheidsproblemen van een kelder bloot. We zien, na de natte periode van afgelopen 

winterperiode, een oververzadigde bovenlaag met water die zijn weg zoekt en voor wateroverlast 

zorgt. 

Het is een feit dat oude rioolleidingen in vele gevallen draineren en/of infiltreren omdat ze niet meer 

waterdicht zijn en dat nieuwe rioolleidingen niet draineren of infiltreren omdat ze wel waterdicht 

zijn. Daarenboven is het niet de stand van het grondwater, maar de waterdichtheid van een kelder 

die bepaalt of een kelder droog is: een kelder moet bij elk grondwaterpeil waterdicht zijn. 

  



 

 

  
 

 
22 maart 2021 I VERSLAG I Wijklabo 3: Paul de Smet de Naeyerpark 

Dienst Beleidsparticipatie Stad Gent 8  
 

5. De wijkscan in het kader van de proeftuin voor ontharding 

AANBRENGER 

Schepen Watteeuw en Sally Lierman 

TOELICHTING 

 

Schepen Watteeuw: inleiding 

Met het stadsbestuur hebben we een onthardingsbeleid doorgevoerd. Minstens 50% van de ruimte 

in nieuw aangelegde straten moet gaan naar voetgangers, fietsers en openbaar vervoer, vertoeven 

en spelen, groen en water. We streven hierbij naar een onthardingspercentage van -25%, in praktijk 

halen we gemiddeld -15%. Wij doen dat zodat het water beter zou kunnen indringen in de bodem. 

Als je kijkt naar het grondwaterpeil dat jaar na jaar lager ligt, moet daar iets aan gedaan worden. Die 

wijkscan past daarin. Het is een oefening naar bijkomende onthardingsmogelijkheden in de buurt 

naast wat daarnet al is voorgesteld. 

Toen het pilootproject van het Paul de Smet de Naeyerpark werd voorgesteld, was 1 van de 

voorwaarden voor de ontharding aan het Paul de Smet de Naeyerpark om te kijken naar waar er nog 

ontharding mogelijk is in de rest van de wijk. Dat is wat de wijkscan doet. 

 

Sally Lierman: toelichting wijkscan 

De wijkscan is een kans geweest om eens breder te kijken dan het Paul de Smet de Naeyerpark. 

Resultaten wijklabo: met de wijkscan was het echt de bedoeling om een screening te doen op de 

wijk om te kijken naar de mogelijkheden. Bv. vergroenen van de schoolomgeving e.d. Enerzijds 

hebben we een ruimtelijke analyse gevoerd en daarnaast zijn we ook naar de geschiedenis gaan 

kijken. Maar we hebben ook gesproken met bewoners en gebruikers die heel wat zaken hebben 

blootgelegd. Daaruit hebben we enkele zaken gehaald:  

Aandachtspunten bewoners/gebruikers 

- Overgedimensioneerde wegenis 

- Onderhoud groen 

- Veilige oversteekplaatsen 

- Zachte verbindingen 

- Ruimte voor ontmoeting op buurtniveau 

- Uitgesproken speeltuigen, skatepark, zomerbar,… zijn niet gewenst 

- … 

Ontwerpkader (= schuift enkele randvoorwaarden naar voren over hoe dat we een publiek domein 

kunnen aanpakken om meer te gaan vergroenen en ontharden) 

- Historisch karakter is enorm belangrijk voor Paul de Smet de Naeyerpark 

- Parkeerdruk  

- Nood aan buitenruimte 

- Profiel openbaar domein 

- Gewenst straatprofiel 

Binnen dat ontwerpkader zijn er heel wat bouwstenen naar voren gebracht die inzetten op het 

vergroenen en ontharden. Bv. private regentuinen aanleggen, wadi’s creëren, kleurrijke 

bloementuinen aanleggen die eveneens ook kunnen instaan voor waterinfiltratie, opgaand groen 

toevoegen in de wijk dat bijdraagt aan een klimaatbestendige wijk,… 
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Het combineren van meerdere bouwstenen levert een beter resultaat op. Hoe meer je kan inzetten 

op een aantal bouwstenen, hoe meer je je wijk leefbaar maakt, klimaatbestendig maakt,… Maar 

anderzijds heeft niet elke bouwsteen evenveel impact. 

 

6. Vragenronde 

Wat is er voorzien voor de dekenij? 

Jan Cuvelier: het is zo dat voor dit jaar de dekenijfeesten kunnen doorgaan zoals gebruikelijk. Naar 

volgend jaar toe zal dat nog moeten bekeken worden. Het is duidelijk dat in de ontharde zones alle 

tenten niet meer kunnen geplaatst worden. Maar er is zeker nog plaats op het vlakbij gelegen 

rechthoekig grasveld in de voet van het champagneglas (= het parkdeel tussen de 

Onafhankelijkheidslaan en de Kortrijksesteenweg), daar zijn nog mogelijkheden en/of in de 

omliggende straten. 

Wat gaat er met het looppad gebeuren? 

Jan Cuvelier: het looppad wordt niet doorgetrokken in de nieuwe parkdelen. De looppaden die er 

zijn, worden behouden. 

Wanneer start de uitvoering? 

Jan Cuvelier: de omgevingsvergunning die hiervoor nodig is wordt binnenkort aangevraagd en naar 

uitvoering toe hopen we dit jaar nog te starten. De opening zou dan volgend jaar zeker moeten 

gebeuren. 

Is er mogelijkheid om langs Krijgslaan en Kortrijksesteenweg een afboording met stadsbomen te 
voorzien? 

Schepen Watteeuw: dat zou schitterend zijn maar het zijn gewestwegen dus we kunnen niet zomaar 

doen wat we willen. We gaan het gesprek aan met het Vlaams Gewest om te kijken wat er mogelijk 

is naar ontharding toe en vergroening. 

Vragen rond parkeerdruk die er is vanuit pendelaars die het Sint-Pietersstation gebruiken. 

Algemeen antwoord: 

Het is niet de bedoeling dat pendelaars in de woonstraten parkeren om dan de hele dag naar 

Brussel te gaan. Dat heeft te maken met het tarief dat we hanteren. Momenteel is de omgeving van 

het De Smet De Naeyerpark opgenomen als groene parkeerzone waar parkeertarieven gelden van 

€0.80 per uur met een maximum van €3 voor een volledige dag. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:  

- Uitbreiden van de gele tariefzone zoals in de omgeving van station Gent-Sint-Pieters , waar je 

slechts maximaal 5 uur kan parkeren tussen 9 en 19u aan €1.5 per uur. 

- We zouden ook de parkeertarieven kunnen invoeren van de  oranje zone aan eveneens €1.5 per 

uur, maar met een maximum van €6 per dag; 

- Meer bewonersparkeerplaatsen voorzien die niet mogen gebruikt worden door pendelaars. 

Voor meer informatie over de bestaande tariefzones, zie ook volgende link: 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkeren-op-straat/parkeertarieven-op-

straat 

We zijn bezig met het afronden van een parkeerstudie in Gent. A.d.h.v. die parkeerstudie kunnen 

we ook beslissen om in te grijpen op die parkeerregimes. 
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De aanleg van de 2 doorsteken (voor de fietsers) met betonklinkers? Ware dolomiet niet meer 

waterdoorlatend en visueel sterker, ook wat afremmend i.v.m. snelheid fietsers. Op dolomiet 

kunnen de hulpdiensten ook rijden. 

Pieter: bij de Wegendienst gebruiken we vooral beton voor functionele doorsteken. 

Waterdoorlatende verharding zoals dolomiet heeft meer risico op noodzakelijk herstel. Daar komen 

bv. sneller putten in dus we gaan ook de doorsteek zo functioneel mogelijk aanleggen en zo smal 

mogelijk houden, dat het enkel die 4 meter is en de rest gaan we ontharden. 

Is het een idee om zeker de school te betrekken, want parkeerspreiding zal toch aan de orde zijn? 

deze vraag is nog niet aan bod gekomen, bedankt. 

Daan Pelckmans: we hebben al regelmatig samengezeten met de scholen om te bekijken waar 

ouders hun kinderen kunnen afzetten maar we gaan dit nog eens herbekijken. We hebben ook een 

aantal scholenconsulenten bij het Mobiliteitsbedrijf die veel contact hebben met scholen en zij zijn 

het ook gewoon om dergelijke zaken aan te pakken. 

Opmerkingen rond het voorzien van speeltuinen in de buurten: er werd o.a. aangegeven dat de 

speelzone in het Citadelpark al heel vol en niet voldoende is en dat de kwaliteit van de 

speelinfrastructuur ook niet voldoende is. 

Schepen De Bruycker: het klopt dat o.a. de speelinfrastructuur in het Citadelpark zeer druk bezocht 

wordt, maar er staan wel enkele dingen op de planning. We willen kijken met de Jeugddienst en 

Groendienst om de omgeving te screenen op extra mogelijkheden om spelinfrastructuur te gaan 

toevoegen. We zijn ons hiervan bewust en willen hier een antwoord op bieden. 

 

7. Mededelingen uit de chat 

Ivm speelgelegenheid: 

- I.v.m. de hangmatten, om bij mooi weer discussie te vermijden (omdat er maar twee zijn), laat 

ze gewoon achterwege... ik zie de meerwaarde niet echt. 

- Correct, Willem, dient goed te worden afgewogen in functie van alle gebruikers en de interactie 

tussen al deze groepen. 

- Ja, gelijk een deftige speeltuin! dat ontbreekt echt in de buurt. Gelijk aan park De Vijver (dat 

ook was het in kader van ontharding): 
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- Niet iedereen heeft een tuin, bij mooi weer is het Citadelpark soms te klein voor spelende 

kinderen, rekening houden met de diversiteit in de buurt is een kans en verrijking voor de 

buurt. 

- Ja de speeltuin van het Citadelpark zit overvol/ altijd super druk. Heel Gent gaat daar naartoe! 

- Ik dacht dat idee speeltuin gelukkig volledig afgevoerd was. 

- Er is een ondergewaardeerde speeltuin in de Lucas De Heerestraat op minder dan 200 meter 

van het park. Daar kan de Stad nog in investeren. 

- Klopt maar die speeltuin is voor peuters, jonger dan 3 jaar. 

- Klopt maar dit is de andere kant van de sporen + zeer klein en vaak zeer vuil. 

 

Ivm parkeren: 

- Het belangrijkste element/factor komt eindelijk aan bod: de parkeerdruk afkomstig van de 

gebruikers van het Sint-Pieterstation: goedkoop parkeren op wandelafstand, u moet eens het 

verschil zien weekdag en weekenddag en alles wordt duidelijk. 

- Eerst het parkeerprobleem van spoorweggebruikers aanpakken dat pas kan je deze mooie 

plannen realiseren. 

- Superidee om meer bewonersparkeerplaatsen te voorzien. 

Ivm staat en mogelijke herinrichting straten 

- De stoepen in de Woeringenstraat gebruiken we momenteel als fietspad, wegens de zeer 

slechte staat van de straat. 

- Mooie voorstellen voor Woeringenstraat en Achilles Musschestraat! 

- Zeer interessant! Spijtig dat dit voor de net heraangelegde Diksmuidestraat te laat komt...  

- De Diksmuidestraat is formeel een woonerf maar omdat die tegelijk een sluipweg geworden is, 

ziet of kent men het bord niet. Bij nieuwe woonerven in doorlopende straten zal men het meer 

moeten afdwingen. 

 

8. Klimaatadaptatie – een verhaal van iedereen 

AANBRENGER 

Schepen Heyse 

TOELICHTING 

Het idee om het park aan elkaar te hangen leefde vroeger al in de buurt. Het is de bedoeling van 

klimaatadaptatie om te bekijken hoe we onze stad aangenaam en leefbaar kunnen houden. We 

zullen geconfronteerd worden met meer hittegolven, wateroverlast e.d.  

In ons klimaatplan zijn er heel wat zaken opgenomen. Wij werken aan een Gent dat tegen 2030 

klimaatrobuust is. We willen dat de stad een spons wordt → zoveel mogelijk overbodige verharding 

weghalen en meer plaats maken voor water en groen, zodat het water kan intrekken in de grond. 

Het nieuwe groen zorgt voor extra afkoeling en het maakt de buurt mooier. 

We moeten dat op verschillende niveaus aanpakken (stadsniveau, wijkniveau, straatniveau en 

huisniveau). Op stadsniveau willen we bv. werken aan de groenpolen, de klimaatassen,…  
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Wat kunnen mensen doen thuis? We merken dat het thema echt leeft en dat steeds meer buren de 

handen in elkaar slaan voor vergroening in de tuinen te vergroten. We zien dat mensen zelf aan de 

slag gaan en dat engagement willen wij versterken. 

Je moet geen vergunning hebben om een geveltuin te hebben. 

Vanaf het ontstaan van de wijk heeft groen al een belangrijke rol gespeeld. 

Vanaf het najaar organiseren we ‘Planten met Buren’. Dat is een soort woonkamersessie op initiatief 

van de buurtbewoners waarbij we mensen informeren en inspireren over alle mogelijkheden om 

hun tuin en buurt om te toveren tot klimaattuinen en klimaatbuurten. Een expert zal de sessie 

begeleiden en zal ervoor zorgen dat de sessie een succes wordt. 

Klimaatverandering is in volle gang. We willen onze stad leefbaarder en mooier maken. Het is een 

noodzaak om aan de slag te gaan. 

 

9. Vragenronde 

Naar verluidt zou Stad Gent overwegen grotere geveltuintjes toe te staan - dus een soort “XL”-
versie van de “traditionele” 30cm van tot nu toe. Kan je daar al iets meer over vertellen? 

Schepen Heyse: we zijn daarmee bezig. Natuurlijk zal dat niet overal mogelijk zijn want je hebt daar 
plaats voor nodig. In die zin zal dat vooral belangrijk zijn bij integrale heraanleg van straten. Er zou 
een soort kader moeten zijn. 

In de uitnodiging werd 5 x het begrip klimaatvriendelijk gebruikt. komt er dan een 

klimaatimpactstudie? 

Schepen Heyse: op stadsniveau hebben wij al verschillende studies gedaan en zijn er ook nog enkele 

studies lopende. We zijn nu bezig met een soort droogtestudie om te bekijken wat de meest 

kwetsbare gebieden in onze stad zijn en wat we als oplossing kunnen bieden.  

Gezien de schuine doorsteek in betonverharding in de ontharde zones, werd er rekening 

gehouden met de natuurlijke neiging van fietsers/wandelaars om de weg van de minste 

weerstand te kiezen en hoeken af te snijden indien het aangelegde pad niet in de gewenste 

richting ligt (bv. als je in Onafhankelijkheidslaan zou willen doorsteken van zuid naar noord)? 

Pieter: het is zo dat de verharding in 1 richting ligt. Wij denken dat het wel zal meevallen dat er 

hoeken worden afgesneden. Er ligt gefundeerd gazon op de andere hoeken, wat maakt dat dat niet 

zo leuk is om over te rijden en de factor om om te rijden is ook maar heel klein dus wij vermoeden 

dat de hoofdrichting toch gevolgd zal worden. 

Een zijdelingse vraag voor Schepen Heyse: wat met verbouwingsprojecten waar heel veel 

grondwater naar de riool wordt gepompt, wordt er gedacht aan verplicht hergebruik i.v.m. 

afleiden naar riool? Het deed pijn om dagelijks te moeten zien dat er m.b.t. het grote 

verbouwingsproject op de hoek van de Fleurusstraat, enorme hoeveelheden liters werden 

opgepompt en in de riool zijn verdwenen. 

Schepen Heyse: ik weet het niet uit het hoofd. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat de 

alertheid van mensen – in het niet meer pikken dat bemalingswater zomaar de riolen in gaat – 

enorm is toegenomen. Dat is zeer positief want dat toont aan dat mensen daar toch mee bezig zijn. 

We zijn er als stad zeker mee bezig. We doen op dit moment wat we kunnen binnen de huidige 

wetgeving.  Wat we bv. doen: in de eerste plaats moet er gekeken worden dat bemalingswater kan 
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geïnfiltreerd worden en in de riool laten lopen mag de laatste oplossing zijn. Het water mag bv. ook 

niet vervuild zijn. Het is een heel complex thema maar we zijn ermee bezig. 

 

Tuintjes i.p.v. voetpaden! Schitterend idee! Maar ik vraag mij af wat ze met de nutsleidingen gaan 

doen. Jaarlijks liggen enkele voetpaden in onze buurt soms meerdere keren open i.v.m. de aanleg 

van nutsleidingen. En dan spreek ik nog niet over de naweeën, nl. gebrekkige herstelling van de 

voetpaden na de werken… 

Schepen Watteeuw: ik ken het probleem. We werken daar al jaren aan om dat onder controle te 

krijgen. We hebben een nieuw reglement en nieuwe afspraken waardoor ze 1. minder snel gaan 

opbreken, meer gepland en 2. waardoor het herstel beter moet zijn. Zo’n geveltuinen zouden 

ervoor moeten zorgen dat de nutsleidingen goed onderhouden kunnen worden maar de 

geveltuinen zouden als voorwaarde goed moeten onderhouden worden. 

Intussen verharden we jaarlijks vele vierkante km industrieterreinen, wat doet de overheid aan 

groendaken, verplichting tot en gekoppeld aan bouw/exploitatievergunningen? 

Schepen Heyse: bij de vergunning worden bepaalde zaken opgelegd. Er zijn subsidies voor zowel 

voor particulieren als voor bedrijven om groendaken aan te leggen. Steeds meer bedrijven maken 

gebruik van groendaken. 

Schepen Watteeuw: momenteel zijn we bezig hoe dat we stedenbouwkundig beter kunnen 

verpakken. Ik denk dat we dit in 2021 - 2022 moeten kunnen realiseren. 

 

10. Mededelingen uit de chat 

- Het is mooi om zien hoe bewoners en bezoekers zich informeel ontspannen in het park met 

eigen, meegenomen speelobjecten, zonder overlast. 

- Je kan kinderen toch niet weren uit publieke plaatsen, de grootste lagere school van Vlaanderen 

ligt vlakbij en er wonen ook gezinnen, studenten, (jong)volwassenen in deze buurt die willen 

genieten van deze groene zone. 

- Mijn jongste van 4 kinderen is 8 en heb ze nog nooit horen zeggen dat ze zich in het park heeft 

verveeld. Creativiteit heet dat. 

 

11. Poëzietraject – Eva Naessens 

Heel specifiek aan het project: je gaat aan de slag met een ‘embedded artist’. Dat is een kunstenaar 

die voor een hele periode wordt meegenomen in de werking op onze dienst rond klimaatadaptatie. 

We zijn in een keuzetraject op zoek gegaan naar de juiste artiest, zo zijn we terechtgekomen bij 

Anyuta. Ze heeft rechten, beeldende kunst en sociologie gestudeerd. Anyuta heeft een band met 

Gent en dat is belangrijk. Ze is actief bij verschillende kunstplatformen. Ze heeft ook al aangetoond 

dat ze oog heeft voor participatie tussen buurtbewoners en hoe zij zelf staan t.o.v. hun wijk. 

Het poëzietraject kadert binnen de herwaardering van het Paul de Smet de Naeyerpark. Daarin is de 

ruimte voor waterinfiltratie belangrijk, het inbrengen van groen, het aanbieden van schaduw en 

ontharding. 

Het traject bestaat uit enkele onderdelen nl. wandelingen waarbij we aan de mensen vragen om 

naar het park te kijken en te noteren wat er zo bijzonder is en dat dan te registreren in een aantal 
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woorden. Daarna verzamelen de buurtbewoners dit op een plek samen met andere buurtbewoners. 

Naast de doe-het-zelf projecten, zullen er ook enkele lezingen zijn en 2 literaire workshops waar het 

de bedoeling is om, op basis van de kaarten die zijn opgemaakt, samen te werken aan een soort 

gemeenschappelijk gedicht vanuit de buurt. De bedoeling is om het gedicht aan te brengen in het 

park. 

 

12. Vragenronde 

Wordt het straatmeubilair in de historische gedeeltes tevens gerestaureerd in dit project, en 

zullen alle authentieke straatlantaarns vervangen worden zoals ter hoogte van Congreslaan 13? 

Jan Cuvelier: nee, dat zit niet mee in het project. De verlichting zit daar ook niet mee in. 

 

13. Mededelingen uit de chat 

- Tenslotte nog dit, het ontwerp is in vele opzichten geslaagd. Proficiat aan de ontwerpbureaus 

en de mensen van het stadsbestuur. Ik kijk met mijn gezin uit naar een waardevolle realisatie. 

- Proficiat voor de gebalanceerde uitwerking van dit project! 

 

14. Uitleiding 

Katelijne bedankt iedereen en geeft het woord aan Schepen De Bruycker. 

Schepen De Bruycker bedankt iedereen en sluit af. Ze kijkt uit naar de realisatie van de 

aaneensluiting van het park en de invulling ervan. Wat duidelijk is na vanavond is dat dat niet het 

eindpunt is maar dat er nog vele interessante realisaties volgen.  

 

 


