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Afspraken

Camera uitschakelen

Geluid uitschakelen

Bericht in de chat

Plaatsen



WELKOM

• Stad Gent plant de herinrichting van De Campagne als Portaal van de 

Vinderhoutse Bossen. 

• Laatste rechte lijn van het voorbereidingstraject. 

• De omgevingsvergunning werd aangevraagd. 

• Doel van het infomoment: omwonenden en betrokkenen informeren over de 

geplande inrichting. 

• Groendienst zal de plannen toelichten. Na afloop worden eventuele vragen

beantwoord. 
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Historiek

• Opdracht studiebureau Omgeving hernomen eind 2018

• Traject met diverse stakeholders, gebruikers stadsdiensten 
en Vlaamse overheidsinstanties 

⇒ Verzamelde opmerkingen en randvoorwaarden 

=> Opmaak finaal inrichtingsplan
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• Het PLAN

• - Nieuwe verkeers-
circulatie

• - Aanleg parking 

• - Inrichting gronden ten 
zuiden Gijzelstraat

• - Herinrichting 
schoolhoeve 

• - Opwaardering park 

• - Aanleg 2 Speelzones

• - Aanleg padenstructuur

Boskeetstraat



Context van de plannen

• Inrichtingsplan Vinderhoutse bossen

Engagement Stad Gent om het Portaal 
De Campagne in te richten

Goedgekeurd op 9 mei 2012

Subsidie landinrichting (70%) voor 
inrichting van het Portaal



Context van de plannen

• RUP 159 Vinderhoutse Bossen Leeuwenhof – De Campagne

Bepalend voor inrichting, 
stedenbouwkundige 
randvoorwaarden, verwerving 
percelen

Goedkeuring 5 april 2012 



9

Context van de plannen

• Overleg met Agentschap Onroerend 
erfgoed noodzakelijk!

• Beschermd erfgoedlandschap De Campagne
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Wijzigingen mobiliteit

P+

Verkeersvrije strip

1 richting !!

+ plaatselijk 

verkeer

Paaltjes
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Parkeren in het Portaal



• Hoofdparking

12

56 vaste parkeerplaatsen 

(4 mindervaliden plaatsen)

89 plaatsen op overloop parking
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• Beperkt parkeren 
aan Landgoed

14

4 mindervaliden plaatsen

1 parkeerplaats personeel 

1 kiss and ride
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De loper als ontmoetingsplek
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Nieuwe toegang Schoolhoeve

Verkeersvrije strip

Enkel doorgang voor fietsers en voetgangers

Toegang tot boomgaard en picknickruimte

Doorgang brandweer

Fietsenstalling (20 fietsen)
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Herstel voorplein landgoed
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Beperkt parkeren voor specifieke 

doelgroepen

Fietsenstallingen (44 fietsen)

Nieuwe plaats voor het standbeeld

Nieuwe brug

Minder verharding
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Draaicirkels voorplein 
landgoed

Voorplein enkel 
toegankelijk voor 
laden en lossen.

Verlichting vanaf de 
gevel van het 
landgoed + lichtpunt 
aan parkeerplaatsen 
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Toegankelijke weilanden
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Aanleg fiets- en 

wandelverbindingen

Verhard/onverhard

Boomgaard en picknickbanken

Poelen

Weiden voor Schoolhoeve
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Opwaarderen historisch park
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•

Verbetering paden 

Trapconstructie

Vlonder met zitbank

Herstel historische zichten
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Toegankelijke boszone
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Aanleg fiets- en wandel-

verbindingen

Speelbos met aandacht voor 

integrale toegankelijkheid

Natte zone en lokale grachten

Fietsstallingen (24 fietsnietjes)
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Ingebruikname scoutslokaal

Eind maart: gebruiksklaar 

Ingebruikname wellicht pas vanaf de 

zomer: cfr. geldende richtlijnen corona

Tijdelijk aanbod parkeermogelijkheid op 

perceel toekomstige parking. 
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Opwaardering Schoolhoeve
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• tuinmuir

Nieuwe weide-indeling

Optimalisatie 

padenstructuur 

Nieuwe toegang

Aanvullen boomgaard

Nieuwe serre

Nieuw Sanitair blok (FM) 

Nieuwe stallen (FM) 

Aanvullen boomgaard

Nieuwe locatie speelzone

Spelprikkels

Herstel tuinmuur (FM)
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Openbaar onderzoek

• 30 dagen: tot en met 30 maart 2021

• Mogelijkheid tot indienen bezwaar. 
Kan online, via gewone of aangetekend brief. 

• https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-
loket

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket
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Timing

• Maart 2021 Openbaar onderzoek (1/03-30/03) 
+ digitaal infomoment voor de 
omwonenden en betrokkenen. 

• Juni 2021 Verkrijgen omgevingsvergunning 

• Zomer 2021 Start aanbestedingsprocedure 

• Najaar 2021 Start werken 
1ste Aanleg Parking en landgoed en park

2de Boszone en weilanden

3de Schoolhoeve (!afstemming werken FM)

• Oktober 2022 Einde werken 

•
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Op de hoogte blijven: www.stad.gent



Nog vragen?
Eva Verstraete 
Stad Gent, Groendienst 
eva.verstraete2@stad.gent


