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Hoofdlijnen uit participatie- en cocreatietraject  B401 

September 2017 – Juli 2018 

Parallel een het Verkennend Ruimtelijk Onderzoek werd in de periode september 2017 – juli 2018 

een breed en ambitieus participatie- en cocreatietraject opgezet.  

Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken gebeurde dit  via verschillende kanalen en 

methodieken,  op maat van de verschillende doelgroepen en dit zowel online als offline. 

Het studieteam  (nl. Tractebel Engineering en 51N4E) werd nauw betrokken bij het participatietraject 

en was op quasi alle workshops en activiteiten aanwezig waardoor ze snel aan de slag konden met de 

feedback en geformuleerde opmerkingen. Daarnaast werd de input uit de participatiemomenten 

(zowel online als offline) op hoofdlijnen verzameld. Deze worden verder in dit document uiteengezet. 

Aanpak en methodologie 

ATELIER B401 

Wat? 

Denktank waarbij op een eerder abstract en conceptueel niveau gedebatteerd wordt over de 

voortgang van het Verkennend Ruimtelijk Onderzoek. 

Kwam drie keer samen. 

Wie? 

Een diverse groep van een dertigtal breeddenkende en actief betrokken Gentenaars die zich 

verbonden voelen met de toekomst van Gent, met een open geest kunnen debatteren en 

verschillende disciplines vertegenwoordigen.   Ook de adviesraden, mobiliteitsforum en de GECORO 

werden hierop uitgenodigd. 

Hoe? 

Workshopformule waarbij het studieteam de voortgang van de studie aan de hand van concreet 

materiaal (maquettes, snedes, …) uit de doeken doet. 

De feedback tijdens de groepsdiscussies wordt genoteerd en verwerkt.  

   

INSPIRATIEWEEKEND OKTOBER 2017 

Wat? 

Startweekend voor de bekendmaking van het Verkennend Ruimtelijk Onderzoek  en het 

participatietraject in NEST (Zuid).  

Wie? 

Geïnteresseerde Gentenaars en andere gebruikers van het viaduct 

Hoe? 

Soort open infomarkt gespreid over vrijdag en zaterdag waarbij eerste ideeën gedeeld werden tussen 

bezoekers en studieteam. Aan de hand van lezingen, gesprekken en postkaarten die gepind werden 

op specifieke locaties in het B401-projectgebied 
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WORKSHOPS VORMINGPLUS 

Wat? 

Inspraaksessies voor specifieke groepen georganiseerd door Vormingplus 

Wie? 

- Nieuwkomers (Djambo) 

- Gentenaars met Turkse migratie-achtergrond (Fedactio) 

- Cultuurraad 

 Hoe? 

Vormingplus ging aan de slag met het materiaal uit het Verkennend Ruimtelijk Onderzoek en paste 

dit aan aan de doelgroep.  Aan de hand van drie aparte workshops werd feedback verzameld op de 

voorliggende verhaallijnen en scenario’s. 

 

WORKSHOPS KIND EN SAMENLEVING 

Wat? 

Inspraaksessies voor kinderen en jongeren uit de directe omgeving van het projectgebied  

Wie? 

Kinderen en jongeren uit de directe omgeving van het projectgebied, meerbepaald het vijfde en 

zesde leerjaar van het St-Barbaracollege en het 7de jaar van de opleiding haartooi van de 

Benedictuspoort en de kinderwerking van VZW JONG uit Ledeberg.  

Hoe? 

Kind & Samenleving ging aan de slag met het materiaal uit het Verkennend Ruimtelijk Onderzoek en 

paste dit aan aan de doelgroep. Tijdens de 7 workshops werd het projectgebied bezocht en 

aansluitend verbeeldend gewerkt (maquettes bouwen). 

 

IDEEEN BRUGGENBOUWERS 

Wat? 

De bruggenbouwers van de B401 zijn burgers, dromers en doeners. Elk van hen kent het viaduct 

B401 en heeft een eigen beeld van wat er met die ruimte, zowel erop als eronder, kan gebeuren. Hun 

plannen zijn gemotiveerd vanuit wie zij zijn als persoon. Hun portretten hangen op de pijlers van het 

viaduct.  

Wie? 

De 14 bruggenbouwers van de B401 zijn Gentse burgers met elk hun eigen idee over de toekomst 

voor de B401.  

Hoe? 

Vanaf het Fly-Over Weekend tot aan de Autovrije Zondag in september wordt maandelijks het 
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verhaal van een Bruggenbouwer gelanceerd. Zowel op de website, via sociale media als in het 

straatbeeld (pijlers viaduct). 

 

FLY OVER WEEKEND 

Wat? 

Tijdens een weekend in mei kregen geïnteresseerde Gentenaars en gebruikers van het viaduct inkijk 

in de verschillende toekomstmogelijkheden, zowel voor het viaduct als voor de omgeving tussen de 

Zuid en de spoorweg in Ledeberg 

Wie? 

Gentenaars en andere geïnteresseerden 

Hoe? 

Zowel op zaterdag als zondag konden geïnteresseerden deelnemen aan wandelingen begeleid door 

het studieteam door het projectgebied en aansluitend in de Welzijnknoop in Ledeberg discussiëren 

rond uitgewerkte maquettes die een mogelijke toekomst verbeelden. 

 

LOKALE WORSKHOPS 

Wat? 

Zestal workshops in Ledeberg over de toekomst van de B401, met focus op Ledeberg en omgeving. 

Wie? 

Inwoners Ledeberg 

Hoe? 

Vindplaats gericht werken, wat zoveel betekent als de mensen opzoeken waar ze spontaan komen, 

zoals de bibliotheek, het dienstencentrum, … . Tijdens deze vrij toegankelijke sessies werden de 

voorliggende scenario’s besproken met de bezoekers aan de hand van maquettes en snedes. 

 

 

GEPOSTE IDEEEN OP WEBSITE 

Wat? 

Oproep om ideeën te posten voor het toekomstig gebruik van de B401 op de projectwebsite 

Wie? 

Gentenaars en andere geïnteresseerden 

Hoe? 

Ideeën posten op www.stad.gent/bruggenbouwers. Deze ideeën kunnen gedeeld worden via sociale 

media 

http://www.stad.gent/bruggenbouwers
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Hoofdlijnen 

 

1. Bezorgdheid over mobiliteitsafwikkelingen en impact op omgeving.  

 

Veel reacties zitten in de sfeer van “first things first”. Eerst onderzoeken wat mogelijk is naar 

verkeersafwikkeling vooraleer beslissingen te nemen over toekomstige invulling 

 

Zowel online als tijdens de besprekingen worden er veel vragen gesteld werden of de 

randvoorwaarden aanwezig zijn om nu al over te gaan naar herbestemming van de B401. 

De B401 brengt auto’s nu naar parking zuid zonder verkeersdruk mee te brengen voor de 

omliggende wijken.  De bezorgdheid leeft dat herbestemming ertoe zal leiden dat het 

autoverkeer op andere manieren zijn weg zoek naar het centrum en zo stijgende 

verkeersdruk meebrengt (bv via  afrit Gentbrugge – Brusselsesteenweg) en extra druk op 

Ledeberg legt?  “Moet men niet eerder denken aan optimalisatie van bestaand P&R’s en 

aansluiting van openbaar vervoer hierop vooraleer te beginnen met nieuwe, grote plannen?”  

 

Er gaan eveneens  stemmen op om de situatie te houden zoals ze is en niks te veranderen. 

De motivatie hiervoor loopt uiteen: niet nodig, zal Gent onbereikbaar maken, is een te grote 

kost of irrelevant doordat “De milieu-impact van verkeer zal de komende jaren drastisch 

veranderen door technologische innovatie, dus investeringen zoals de B401 afbreken of 

herbestemmen zijn compleet contra productief. Uitstoot en lawaaihinder van wagens is 

binnen de 10 jaar een complete non-issue, een vlotte bereikbaarheid zal daarentegen altijd 

cruciaal blijven.   

 

 

2. Inzetten op alternatieve mobiliteitsverbinding tussen autostrades en het centrum van de 

stad 

Zowel tijdens de workshops als online komt de idee om een P&R zone te organiseren 

waarbij de E17/E40 verbonden wordt met het centrum (met tussenstops) via een 

alternatief vervoersmodel , meermaals aan bod 

o Via elektrisch aangedreven busjes  

o Shuttle systeem 

o Monorail 

o Waterbus 

Maar wanneer dit idee verder geconcretiseerd wordt (vb. aan de hand van een maquette), 

werpt dit vragen op: 

- in welke verbinding voorziet deze shuttle dan? Kan er daarvoor niet aangehaakt worden op 

bestaande tram en busverkeer (of optimalisatie van) 

- vormt een shuttleverbinding op het viaduct geen te grote claim op de ruimte? Is het nog 

mogelijk om ernaast nog  andere functies een plek te geven, zoals recreatie 

- door een dergelijke verbinding bovenop het viaduct te organiseren wordt het behoud van 

het viaduct bevestigd en wordt de stapsgewijze ontwikkeling van het gebied beperkt. 
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Maar ook alternatieve oplossingen waarbij de autoverbinding tussen autostrades en 

centrum rechtstreeks  gegarandeerd blijft is een terugkerende oplossing: 

Zoals de ondertunneling van de B401, als dan niet gecombineerd met een snelle tramlijn 

o “ …een tunnel komt die de E17/E40 verbindt met de Zuid alsook met een ondergronds 

op- en afrittencomplex met de R40 zodat de doorstroming en veiligheid verhoogt. 

Doe de pendelende Gentenaar eens een plezier en leg een tramtunnel erbij zodat 

Merelbeke kan verbonden worden met het Gentse Tramnet mét 

overstapmogelijkheden met tram 4 thv Benedictuspoort. Zal de buurt rond het E3-

plein (De oude benaming van de E17, want toen werd het nog geprezen) doen 

heropleven”. 

o “Kleine tunnels … geven de mogelijkheid om met beperkte kosten een weg aan te 

bieden naar het centrum. Deze tunnels bestaan uit maar één rijvak en hebben een 

beperkte hoogte. Er kunnen enkel personenwagens gebruik van maken. “ 

o Als het viaduct weg is, ,kunnen we de strook voorbij het kanaal tot de zuid gebruiken 

voor een snelle doorgang tramlijnen die dat deel ondergronds gaan tot aan de zuid 

Of zoals het idee van “de een verkorte fly-over die landt aan het kruispunt met de kleine ring, 

parallel met de uitrit Ledeberg waarbij het  Acht Mei Plein heringericht wordt  als 

ondergrondse parking (of de huidige parking aan het Zuid tot daar uitbreiden) met ingang 

aan de Keizervest. Op die manier kunnen auto's rechtstreeks van de snelweg (of de kleine 

ring) de parking inrijden. Van daaruit kan er overgestapt worden op elektrische bussen of 

huurfietsen.” 

De bevraagde kinderen en jongeren vonden het evident om het viaduct in te zetten als 

drager van openbaar vervoer, waarbij: 

- er aparte tram- en busbanen zijn 

- het viaduct wordt ingezet om verkeersmodi van elkaar te scheiden 

Het huidige viaduct autovrij maken en inzetten voor een fietsverbinding van het centrum 

richting het zuiden van Gent vindt minder bijval, vooral omwille van de grote afstanden die 

dienen overbrugd te worden (in op- en afrij bewegingen). 

 

3. Duidelijke voorkeur om vrijgekomen ruimte in te zetten voor openbaar vervoer, zachte 

verbindingen en groen en publieke ruimte: “een plek waar mensen kunnen samenzijn en 

elkaar ontmoeten” 

De meest terugkerende toepassing  in de verschillende reacties voor het huidige 

projectgebied is een uitgebreide groenzone op het maaiveld (gelijkvloers) met veel open 

ruimte voor rust én recreatie/spel en zachte verbindingen voor fietsers en voetgangers.  

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat het meer wordt dan een louter functionele 

verbinding, het moet een belevingsvolle/speelse wandel- en fietsboulevard worden die 

betekenisvolle plekken met elkaar verbindt. Zowel binnen het projectgebied als richting 

Nieuwe Gent, Ledeberg, Bellevue en Muinkpark.   

 

Deze groenzone is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.  De nadruk ligt hier op de 

leefbaarheid, het vertoeven het ontmoeten. 
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Ook in andere workshops dan die met kinderen wordt meermaals opgemerkt dat er idealiter 

een groene verbinding met Ledeberg gemaakt wordt. 

 

De optie om de zone te verdichten en vol te bouwen kwam nagenoeg niet voor. Wel waren 

er verschillende ideeën die beperkte verdichting/gebouwen zagen ter hoogte van Ledeberg 

om zo verbinding te maken met de omliggende buurten. Deze gebouwen/functies zijn 

geïntegreerd in het groen. 

 De functies die hierbij aangehaald werden zijn: 

o Innovatieve woonvormen (om woningdruk op te vangen) 

o Schoolgebouwen 

o Sport- en speelinfrastructuur (skatezone, klimzone, basket, BMX-parcours en finse 

piste in het bijzonder kwamen herhaaldelijk terug) 

o Openluchtmuseum / openluchtbibiliotheek 

o Buurthuis 

o Ateliers/werkplaatsen (sociale tewerkstelling) 

o Podium/eventlocatie -> programmatie culturele activiteiten 

o Horeca met openbare toiletten 

De link met  (en heimwee naar) het verleden wordt vaak gemaakt. Mensen die de situatie 

voor het viaduct kenden halen het bouwwerk aan als een barrière die het bestaande weefsel 

kapot maakte. Aangehaalde functies van weleer: “chalet du sud, petanquebanen, 

rolschaatsbaan, tennisvelden, …” 

Uit het jongerentraject komt de uitdrukkelijke vraag om er een toeristische trekpleister van 

te maken, “iets waar we trots op kunnen zijn”. 

 

4. Natuur en water opwaarderen en een belangrijke plek geven – “Brug maken tussen natuur 

en stad” 

Het voorstel om de groenklimaatas langsheen de Schelde te ontdubbelen en een parallel 

traject (naast Muinkkaai, Stropkaai) te geven doorheen het projectgebied kent veel bijval.  

Veel reacties (kinderen in het bijzonder) dichten water een belangrijke plek toe: om in te 

zwemmen, op te varen, in te ploeteren, langs te zonnen (“schelde Beach”)… .   

Anderen vinden het fijn om te vertoeven langsheen het water. Nog anderen benadrukken 

het ecologische en verkoelingseffect van water in een dergelijke zone. 

Vele reacties maken de combinatie tussen een groen/ecologisch lint en een gelijkgrondse 

fietsverbinding die aansluit op bestaande fietsverbindingen.  

 

Hoe die natuurlijke/ecologische toepassingen vorm krijgen, daar lopen de meningen uiteen 

(maar daarom niet tegenstrijdig): 

o Gemeenschappelijke park- of moestuinen 

o Ecologisch lint (“klimaat robuuste corridor”) dat voldoende robuust en kwalitatief is 

want anders geen effect 

o Groot stadsbos 
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Het viaduct herbestemmen als stadspark keert ook vaak terug. Hierbij wordt er vaak 

gedacht aan een tijdelijk/deels gebruik van de infrastructuur waarbij het zowel recreatief 

kan ingezet worden om te vertoeven (soort high-line) als een ecologische vrijhaven waar de 

natuur haar gang kan gaan, al dan niet gecombineerd met stadslandbouwtoepassingen. 

Hoewel er hier ook dissidente stemmen zijn voor een toepassing bovenop het viaduct: “Dit 

vraagt een irrigatiesysteem en kunstmest. Als dit systeem faalt sterft alles binnen een paar 

uur af." 

 

Kinderen en jongeren denken bij groen opvallend vaak aan avontuurlijk en natuurlijk “ruig” 

groen. Het beeld dat ze voor ogen hebben omvat: 

o Bosachtige elementen 

o Moeras 

o Heuvels 

o Begroeide viaductinfrastructuur 

o Dieren binnenbrengen in de groenzone  

 

 

5. Ideeën om het viaduct en haar omgeving stapsgewijs in te nemen/terug te geven aan de 

Gentenaar 

Veel reacties gaan in de richting van tijdelijk ingebruikname van delen van de infrastructuur, 

zonder daarom uitspraken te doen over uiteindelijk behoud of afbraak. 

o Vrijgekomen zones inzetten voor experiment: pop-ups, testen ondernemerschap, 

tijdelijke installaties, … 

o Events organiseren op zones – die al dan niet tijdelijk – autovrij zijn 

o Mercato: een marktplaats waar artisanale producten kunnen verkocht worden 

o Sommige zones laten “verwilderen” en  gebruiken als natuurlijke speelzone’s 

(“klimmen op de pijlers van het viaduct”) 

o Vrijgekomen zone onder het viaduct (als dan niet in afwachting van afbraak) 

gebruiken om buurtgerichte functies in onder te brengen zoals horeca,  

maakateliers, kleine winkels, kleine culturele centra, … . Hier en daar wordt het idee 

geopperd om tijdelijk- of nood wonen onder de overspanning van het viaduct te 

organiseren: “Woningen die flexibel kunnen inspelen op verschillende levensfasen zou 

een interessante oefening zijn in nieuwe wijken”. 

o Verticale/hangende tuinen  

Het valt op dat de voorgestelde stapsgewijze aanpak - door een eventuele andere 

bestemming stap voor dat te realiseren -  veel bijval kent.  Veel deelnemers begrijpen goed 

dat er veel afhankelijk- en onvoorspelbaarheden spelen en het daardoor des te belangrijker 

is om voor een aanpak uitgetekend op korte én lange termijn te gaan 

 

6. Bezorgdheid over voldoende verbindingen tussen een eventuele nieuwe ontwikkeling en 

de omliggende buurten 

De bezorgdheid dat Ledeberg (en bij uitbreiding Merelbeke en Gentbrugge) de dupe 

zouden kunnen worden van een nieuwe ontwikkeling en bijgevolg alternatieve 

verkeersafwikkeling keert vaak terug. 
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Naast deze bezorgdheid wordt een afbraak of ander gebruik van de fly-over ook als een 

kans gezien om de buurten  die door dit bouwsel van elkaar gescheiden werden terug te 

verenigen.  Een aantal reacties spreken zich in die zin uit tegen de organisatie van 

doorgaand autoverkeer ter hoogte van huidige verkeersassen omdat dit opnieuw een 

barrière zou kunnen worden tussen de omringende buurten. 

 

Voor de verbinding met het water of over eventuele nieuwe boulevards voor autoverkeer 

wordt er o.a. gedacht aan kleine voetganger- en fietssbruggen. 

 

De bevraagde kinderen en jongeren uit Ledeberg zien heel wat kansen voor “hun” buurt.  

Een toekomstige ontwikkeling biedt volgens kansen om functies die nu rond het zuid 

gecentraliseerd zijn dichterbij te brengen, zoals winkels, een pleinfunctie, 

gemeenschapsgebouwen maar vooral extra groen. Op die manier wordt de stad waarvan ze 

nu gescheiden leven door de B401-barriere tot bij hen gebracht. 

Tenslotte werd er specifiek voor Ledeberg de bezorgdheid geuit dat de huidige geplande 

uitwerking van de buurtparking (Speurder) mogelijks in contrast staat met een toekomstige 

andere invulling van de B401 en omgeving. De parkeerinfrastructuur openen naar de 

omgeving, andere functies integreren op de plint (gelijkvloers) en eerste verdieping,  … 

waren bijvoorbeeld enkele suggesties van deelnemers aan een workshop. 

 

 

7. Afbraak versus of behoud: twee kampen (of drie?) 

Op basis van de gesprekken en losse reacties zien we dat de meningen hierover verdeeld zijn. 

 

Enerzijds diegene die voorstander zijn van het behoud van het viaduct. Vaak omdat ze 

vinden dat er niks dient veranderd te worden en de situatie kan blijven zoals ze is.  Anderen 

zien wel graten in het afbouwen van het autoverkeer op het viaduct maar willen het viaduct 

laten staan omdat ze het een historisch/ architecturaal interessant bouwwerk vinden.  

Kinderen en jongeren zijn hierin erg duidelijk: voor hen kan de constructie kan enkel 

behouden blijven als ze ook een functionele meerwaarde heeft. En indien het viaduct dan 

toch behouden blijft moet er iets gedaan worden aan het grijze en strakke uitzicht: door het 

te vergroenen, verkleuren of verlichten. 

Tenslotte spreken een aantal reacties zich uit pro behoud maar als tijdelijke optie en 

ingebruikname.  

 

Maar voor veel mensen is het bouwwerk een té groot euvel, een te grote barrière om het 

gebied om een kwaliteitsvolle manier te kunnen ontwikkelen en de omringende buurten bij 

dit nieuw verhaal te betrekken. Zeker als de infrastructuur gebruikt wordt als dak om 

buurtfuncties in onder te brengen (horeca, maakateliers, …). Dan wordt het viaduct als het 

ware een gesloten muur …  

 

Een derde groep spreekt over een deels behoud (al dan niet als tussenstap naar volledige 

afbraak). Hierbij komt het voorstel van een stedelijk dak, stedelijk platform, of uitkijkpost 
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vaak terug.  Daarnaast worden er pistes verkend die één of meerdere zij-armen (op-en afrit) 

afbreken maar het centrale deel vrijwaren. 

Voor kinderen en jongeren biedt een tijdelijk behoud of gebruik van het viaduct verschillende 

opties: 

o Aan de slag gaan met de hellende vlakken 

o Watervallen installeren 

o Zit- en ontmoetingstrappen creëren 

o Klimmen op de pijlers 

o …  

 

 


