
Wonen-werken-mobiliteit-natuur-groen

Op weg naar het  
Drongen van morgen

Overzicht van geplande werken 
en projecten in Drongen Centrum, 
Baarle en Luchteren 



Hou deze brochure bij, ze kan de komende jaren je gids 
zijn op weg naar het Drongen van morgen. 



INLEIDING

Beste bewoner, 

Drongen staat de komende jaren voor grote veranderingen. Als uitgestrekt dorp met 
drie kernen (Centrum, Luchteren en Baarle) en verschillende buurten (Assels, Keuze, 
Varendries, …) is het hier goed wonen. Drongen heeft zowel open ruimte en natuur, 
landbouw, een pittoresk dorpsplein en mooi erfgoed als snelle verbindingen naar het 
binnenland en de kust. Er is bedrijvigheid, met veel werkgelegenheid. Er zijn vele moge-
lijkheden om te genieten en ontspannen met een fietstocht langs de Leie of een bezoek 
aan een horecazaak. 

Als inwoner van Drongen omarm je die combinatie van rust en uitvalsmogelijkheden en 
koester je het dorpsgevoel. 

Maar die levendigheid en nabijheid van snelweg en bedrijvigheid zorgen ook voor uit-
dagingen: scheiden van lokaal en doorgaand verkeer, behouden van het Leie- en kou-
terlandschap en de dorpse sfeer, antwoord vinden op de woningnood, zorgen voor onze 
ouderen, speelruimte voor de kinderen, …  

Verschillende projecten in je buurt moeten een antwoord bieden op die uitdagingen. 

Als bewoner merkte je al dat er bepaalde werken opgestart zijn, zoals de renovatie van 
de Solvynsbrug. Over andere grote plannen, zoals de vernieuwing van de omgeving van 
de Campagne als portaal voor de Vinderhoutse Bossen, kreeg je informatie of kon je 
meedenken. Toch ontbreekt een totaaloverzicht.  

Met deze brochure willen we je als Stad dit totaaloverzicht bieden, ook al gaat het om 
projecten van andere initiatiefnemers, zoals de Vlaamse overheid, Natuurpunt, sociale 
huisvestingsmaatschappijen, ... 

We gaan hierbij niet in detail treden. Over elk plan afzonderlijk zal je tijdig informatie 
ontvangen en zal je de kans krijgen om te reageren. Het is handig om dan dit overzicht 
bij de hand te hebben, zodat je door de bomen het bos nog kan zien. 

Bij elk project geven we een korte uitleg. Voor meer informatie over een bepaald  
project verwijzen we graag door naar de website van de initiatiefnemer. In het midden 
van deze brochure vind je een overzichtskaart. 



PROJECTEN

1.  Structuurschets Baarle 

 
Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de 
heraanleg van het afrittencomplex E40, de uitbreiding van het 
bedrijventerrein Drongen I, de uitbreiding van Leiehome en 
nieuwe sociale woningen. 
De Structuurschets Baarle toont hoe Baarle zich tussen al deze 
ontwikkelingen in de toekomst ruimtelijk kan ontplooien tot 
een aangename plek om te leven.  

De structuurschetsen voor verschillende wijken en deelgemeenten vertalen de ambities uit 
het ruimtelijk structuurplan ‘Ruimte voor Gent’ op maat van het dorp of de wijk, samen met de 
bewoners. 

Initiatiefnemer: Stad Gent 

Fase: De structuurschets voor Baarle is van kracht sinds 9 december 2021.

Link: www.stad.gent/wijkstructuurschetsen

2. Herbestemming Sint-Martinuskerk

De Sint-Martinuskerk krijgt een nieuwe invul-
ling. De Stad voert momenteel gesprekken met 
de Stichting Kurt Defrancq, die een voorstel in-
diende voor een ‘Kurt Defrancq Huis’. Dat moet 
een mix worden tussen het sociaal gebeuren 
van wonen, een zorgverhaal en een inhoudelij-
ke culturele invulling, waarvan de plaatselijke 
verenigingen en scholen ook gebruik kunnen 
maken.  
 
Initiatiefnemer: Stad Gent 

Fase: Voorstel na goedkeuring

Link: https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-open-oproep-erfpachter-kerk-sint-
martinus-te-drongen-baarle



De circa 100 deelgebieden bestaan uit:  

• 109 ha bestaand publiek toegankelijk groen, dat vroeger in woongebied lag en nu een park-
bestemming heeft gekregen 
 

• 148 ha waardevolle natuur en bos die een bosbestemming heeft gekregen  

• 113 ha nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken door de her-
bestemming van bijkomende groenzones 

Initiatiefnemer: Stad Gent 
  
Fase: Het RUP Groen is van kracht sinds 6 december 2021.

Link: www.stad.gent/rupgroen 

3. RUP Groen 

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
169 of RUP Groen beschermt 
bestaande en ontwikkelt nieu-
we groengebieden door ze de 
bestemming ‘groen’ te geven. 

© foto Bourgoyen-Ossemeersen



4. GRUP Complex E40 Drongen

Initiatiefnemer: Vlaamse Overheid:  
                           Departement Omgeving

Fase: Nieuwe  procedure

Link: https://omgeving.vlaanderen.be/
grups/complex-E40-drongen

Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
of GRUP vervangt deels twee afzonderlijke 
GRUP’s voor het Complex Drongen en voor 
Booiebos. De Vlaamse overheid zette die twee 
GRUP-procedures stop na de verwerking van 
de inspraakreacties uit de publieke raad-
pleging. Uit de reacties bleek immers dat de 
mobiliteitsaspecten uit beide GRUP’s nauw 
samenhangen en best samen kunnen behan-
deld worden. 
De Vlaamse regering besliste daarom om een 
nieuwe startnota voor te bereiden voor een 
geïntegreerd planproces voor het afrittencom-
plex Drongen en de ontsluiting van het bedrij-
venterrein Drongen I. 
Ze zal daarbij de inspraakreacties uit beide 
planprocessen mee afwegen. Op die manier 
wil de Vlaamse regering nieuwe kansen  
creëren voor een positief en beter project en 
de inbreng van de verschillende stakeholders 
een plek geven.
Het planteam dat het GRUP schrijft, zal bestaan 
uit Vlaamse administraties. Dat team maakt het 
GRUP op in overleg met een begeleidingsgroep 
van vertegenwoordigers van de  
steden en gemeenten Gent, Deinze en 
Sint-Martens-Latem en een klankbordgroep 
van lokale actoren. 
De optimalisatie van het bedrijventerrein 
Drongen I is niet meer opgenomen in dit GRUP. 
Hiervoor wordt op korte termijn een afzonder-
lijk GRUP opgestart.



 5. Renovatie en vervanging bruggen over de E40

In de omgeving van Drongen breekt het Agentschap Wegen en Verkeer 2 bruggen af en renoveert 
ze grondig 2 andere bruggen over de E40. 

Het gaat over:  

• de vervanging van de bruggen van de Kloosterstraat en de N466 in Drongen 

• de renovatie van de bruggen van de Ernest Solvynsdreef in Drongen en de Moorstraat in 
Nevele 

De werken kaderen binnen een 
bredere aanpak van verouder-
de bruggen over onze Vlaamse 
snelwegen. Drie van deze brug-
gen zijn in zo’n slechte staat 
dat de veiligheid van de wegge-
bruikers niet gegarandeerd kan 
worden als er op korte termijn 
niets gedaan wordt. De renovatie 
van de bruggen aan de E. Sol-
vynsdreef en de Moorstraat is al 
gestart. Vlaanderen wil de brug 
van de Kloosterstraat aanpakken 
in 2023-2024 en die van de N466 
in 2024-2025. De Vlaamse over-
heid heeft hierover een eigen 
brochure verspreid. 
 
Initiatiefnemer: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 

Fase: Brug Moorstraat en E. Solvynsdreef in uitvoering

Link: bruggen Kloosterstraat en N466 in Drongen:  
https://wegenenverkeer.be/werken/vervanging-bruggen-over-e40-drongen  
 
bruggen Ernest Solvynsdreef in Drongen en Moorstraat in Nevele: 
https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-van-twee-bruggen-over-de-e40-drongen-
en-nevele 
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 Structuurschets Baarle 

 Herbestemming Sint-Martinuskerk 
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 GRUP’s voor de omgeving van het  
 complex Drongen en Booiebos  
 (exacte afbakening nog vast te leggen) 

 Opfrissing Zuidelijke Keuzemeersen 

 Woonuitbreidingsgebied Noordhout
 Woonuitbreidingsgebied Baarledorpstraat/ 
 Kloosterstraat 

 Herontwikkeling Bostoensite

 Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat  
 en Boskeetstraat in Drongen

 Realiseren groenpool Vinderhoutse bossen

 Renovatie en vervanging bruggen over  
 de E40 
 
 Heraanleg straten

OVERZICHTSKAART
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6. Heraanleg verschillende straten

In Drongen verbeteren we ook de wegeninfra-
structuur. Voor verschillende straten staat een 
heraanleg op het programma in samenwerking 
met Farys, bijvoorbeeld de clusters rond de  
Halewijnstationstraat, Doornplasstraat, Raap-
straat, Moerstraat, Mariakerksesteenweg, 
Gavergrachtstraat, ... Samen met de Provincie 
Oost-Vlaanderen plannen we ook de aanleg 
van een fietssnelweg langs het spoor tussen 
de Treinstraat en de Luchterenstraat. De bewo-
ners van de betreffende straten zullen hierover 
tijdig info ontvangen. 
  
Initiatiefnemer: Stad Gent, Farys

Link: https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten (filter op ‘Drongen’ zetten)

7. Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat en  
Boskeetstraat in Drongen

De Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat zijn veel gebruik-
te wegen in Drongen. Niet enkel voor automobilisten, maar 
ook voor heel wat fietsers, waaronder schoolgaande kinderen, 
maken deze wegen deel uit van het dagelijkse traject. Toch zijn 
er langs deze wegen geen veilige fietspaden. En dat moet be-
ter.  Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Gent willen 
daarom samen werk maken van een veiligere A. Catriestraat en 
Boskeetstraat. Farys zal van de heraanleg gebruik maken om 
een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Op dit moment 

lopen de gesprekken met eigenaars die voor de heraanleg (deels) onteigend moeten worden. 
Als alles goed gaat starten de weg- en rioleringswerken in 2023 en eindigen ze in 2025. 

Initiatiefnemer: Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)

Fase: Gepland 



8. Opfrissing Zuidelijke Keuzemeersen

Het natuurgebied Keuzemeersen kreeg een opfrisbeurt. De Stad Gent en Natuurpunt maakten 
enkele nieuwe afspraken over het beheer van het gebied. Zo plaatsten we nieuwe houten slag-
bomen met een voetgangerssluis aan de toegangen. De oude, vaak kapotte klappoortjes werden 
verwijderd. Op die manier is het natuurgebied enkel voor wandelaars toegankelijk. 

Initiatiefnemer: Stad Gent en Natuurpunt 

Fase: Uitgevoerd

Link: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/keuzemeersen-beelaertmeersen- 
natuurpark-levende-leie



9. Woonuitbreidings (WUG) Noordhout

De Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent laat hier de realisatie van 130 sociale woningen toe, 
gecombineerd met 8 à 9 hectare landbouw: 

• zone 1: maximaal 37 woningen (1,15 ha)

• zone 2: maximaal 92 woningen (3,14 ha)  

• zone 3: ca. 8-9 ha open ruimte voor 
 stadsgerichte landbouw (RUP Groen)  
 
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW) laat hiervoor een stedenbouwkundige 
studie opmaken. 

Initiatiefnemer: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 

Fase: In onderzoek



10. Woonuitbreidingsgebied (WUG) Baarledorpstraat/Kloosterstraat

De ontwikkeling van dit gebied is opgenomen in de Structuurvisie 2030 - Ruimte voor Gent. Fase 
1 van dit project voorziet een mix van ouderenzorg, buurtvoorzieningen en verschillende  
woningtypes. 

 
De uitbreiding van Leiehome met 60 assistentie-
woningen/zorgkamers, 35 eengezinswoningen, 
20 appartementen en voorzieningen is in uitvoe-
ring. Daarnaast is in een deel van dit gebied nog 
beperkt sociale woningbouw mogelijk na onder-
zoek (fase 2). Zone 3 zit niet in dit project, maar 
is opgenomen in het RUP Groen.

Initiatiefnemer: Private ontwikkelaar

Fase: Fase 1 in uitvoering 



11. Herontwikkeling Bostoensite

De Bostoensite, een terrein van ongeveer 10 hectare gelegen langs de R4 en palend aan de  
Koninginnelaan, wordt herontwikkeld tot een bedrijventerrein voor maakbedrijven en opslag. 
Ook het recyclagepark van Ivago en de stedelijke logistieke werking zullen hier een plaats krijgen. 

Verschillende partijen (de Vlaamse Regering, Bostoen, de Stad Gent, de Openbare Vlaamse Af-
valstoffenmaatschappij en het Agentschap Wegen en Verkeer) sluiten een Brownfieldconvenant 
af om de onderbenutte, verouderde bedrijvensite de komende jaren te saneren en te heront-
wikkelen.  

De ontsluiting van de site maakt onderdeel uit van dit Brownfieldconvenant. Zo wordt de  
Koninginnelaan ten oosten van de rotonde enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer, van de 
rotonde tot de doorsteek aan de N466 Deinsesteenweg.  

Initiatiefnemer: Bostoen (eigenaar van de site)

Fase: Gepland 

Link: www.bostoensite.be

© Bostoen Group



12. Realiseren groenpool Vinderhoutse Bossen en portaal De Campagne

In het noorden van Drongen (en een stukje Lievegem) krijgt 
de groenpool Vinderhoutse Bossen vorm. Het park, de school-
hoeve en de gronden aan De Campagne krijgen een nieuwe 
inrichting als portaal of toegangszone. Deze werken starten in 
het najaar van 2022.  

Recent richtte de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) al het Por-
taal Leeuwenhof in. Bij de werken werden de padenstructuur, 
de parking, de picknickzone, het speelbos en de toegang tot 
de vijver aangelegd.  
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en VLM bebossen 
ondertussen verder de groenpool. Ook de komende jaren zal 
er bijkomend aangeplant worden.
   
VLM en de partners zijn ook bezig om het volledige recreatief 
netwerk vorm te geven. Je kan wel al wandelen via het voor-
lopige wandelnetwerk. In 2024 zal de volledige recreatieve 
structuur klaar zijn voor gebruik. 

Initiatiefnemer: Vlaamse overheid en Stad Gent

Fase: Gepland. Het GRUP Vinderhoutse Bossen –  
Oude Kalevallei is goedgekeurd op 4 februari 2022. 

Link: https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project- 
inrichting-portaal-de-campagne

 https://www.vlm.be/nl/groenpool-vinderhoutse-bossen  
en https://stad.gent/nl/groen-milieu/parken/grote- 
parken-en-natuurgebieden/vinderhoutse-bossen 
 
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/rup-vinderhoutse-
bossen-en-vallei-van-de-oude-kale 
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Deze brochure biedt een overzicht van  
toekomstige geplande projecten in Drongen 

Meer info over de afzonderlijke projecten vind je op de websites 
van de initiatiefnemers. 

De timing van bepaalde werken kan snel veranderen. Kijk daarom 
voor de meest actuele informatie op  
www.stad.gent/toekomstdrongen 

Heb je een vraag over deze brochure?  
Dan kan je terecht bij de wijkregisseur:  
peter.lambrecht@stad.gent


