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PROCESVERLOOP

FASE 1: ANALYSE

Een uitvoerige en accurate analyse vraagt veel tijd, zeker als 
het voor een groot gebied uitgevoerd moet worden. Het lijkt 
ons niet haalbaar binnen de vooropgestelde termijn en mid-
delen om klassieke, uitvoerige analyse voor deze opdracht 
te doen. Voor we het weten is de helft van onze beschikbare 
tijd en budget op en hebben we nog geen visie of project 
op poten gezet. We geloven in een analyse die beschikbare 
informatie bundelt en gedurende het proces vanuit overleg 
en interactie groeit.
Concreet wordt in deze fase ingezet op het delen van infor-
matie en analyses die al werden uitgevoerd ikv de opmaak 
van de projectdefinitie. We structureren de analyse en ge-
bruiken daarbij 2 instrumenten: de onderzoeksmatrix ener-
zijds en themathische analysekaarten anderzijds. Ze worden 
doorheen het proces continu geüpdate. Ook terreinbezoeken 
zijn cruciaal voor een goed inzicht in knelpunten en kan-
sen. Een meer subjectieve en kwalitatieve lezing van de wijk 
verrijkt zo de analyse. Overleg met actoren beschouwen we 
tenslotte als evenwaardige input voor de analyse. Concrete 
kwaliteiten of uitdagingen vanuit het gebruikersstandpunt 
maken de wijkstructuurschets concreet.
De feitelijke analysekaartenen ook de onderzoeksmatrix zijn 
opgebouwd obv 3 thematische invalshoeken. Ze zijn zeer 
eenvoudig, maar zo ook toegankelijk wat de drempel voor 
interactie verlaagt.
Voor de thema's wonen, groen en voorzieningen worden 
in deze fase vanuit de analyse opgaves gedefinieerd op de 
verschillende schaalniveaus. Deze worden ondergebracht in 
de onderzoeksmatrix die de basis vormt voor ambitites voor 
de wijkstructuurschets.

FASE 2: WERKVELDEN

In de tweede fase wordt traditioneel in een masterplan 
ingezet op ontwerpend onderzoek. Op basis van een visie 
worden verschillende scenario’s uitgewerkt en getest. Dit 
werpt eigenlijk, via het ontwerp een nieuwe beeld op de pro-
blematieken en mogelijke oplossingen voor het studiegebied. 
Voor de wijkstructuurschetsen lijkt ons dit te vrijblijvend. We 
willen in deze opdracht minder vertrekken vanuit ontwerp 
als oplossing, maar meer vanuit strategie. Daarom stellen we 
voor om in de tweede fase, die daarvoor voldoende tijd krijgt, 
in te zetten op het koppelen van opgaves en kwesties zoals 
we die thematisch geformuleerd hebben. We bekijken het 
studiegebied niet langer vanuit een thematische bril, maar 
vanuit mogelijke koppelingen, synergiën en coalities die we 
kunnen uitwerken. Dergelijke koppelingen omschrijven we 
als werkvelden. Ze richten zich op een specifieke combinatie 
van ruimtelijke en andere opgaves om die te verknopen tot 
één werkopgave of werkveld. De nadruk ligt hier dus op de te 
hanteren strategie om een aantal opgaves bij elkaar te bren-
gen en hefbomen daaruit te halen om veranderingen teweeg 
te brengen. 

FASE 3: STRUCTUURVISIE

Een klassiek masterplan kiest vervolgens uit het ontwerpend 
onderzoek het voorkeurscenario en werkt dit uit in een 
concreet plan. Dat is voor deze opdracht niet de bedoeling. 
We kunnen onmogelijk uitkomen bij een heel gedetailleerd 
plan voor het hele gebied. En met een vaag pijlenplan dat als 

een verfijning van het structuurplan gelezen kan worden zijn 
we ook niets naar verdere projectuitwerking. We opteren 
voor de middenweg. De voorgestelde koppelingen willen we 
toetsen aan de concrete ruimte en op die manier aangeven 
waar welke combinaties van opgaves en oplossingen haalbaar 
en zinvol zijn. Dat is immers de essentie van de stap die gezet 
wordt van het ontwerpend onderzoek naar de planuitwer-
king: hier komen de structuren en plekken in beeld die cruci-
aal zijn voor het versterken van een gebied. Het resultaat na 
onze derde fase is een gedetailleerder plankaart, maar eentje 
die niet dekkend of allesomvattend is. De voorgestelde stra-
tegische aanpak vertaalt zich hier in strategische keuzes van 
plekken en structuren. De kaart is van bij de aanvang van het 
proces gegroeid en verrijkt. Ze wordt maw niet opgemaakt 
in fase3, maar afgewerkt en verfijnd. De eigenlijke structuur-
schets is letterlijk het resultaat van het afgelegde proces.

FASE 4: PILOOTPROJECTEN

Binnen de structuurschets worden afgebakende deelpro-
jecten gedefinieerd, verbeeld en bekeken hoe deze kunnen 
worden gerealiseerd. Het is niet haalbaar om alle mogelijke 
deelprojecten uit te werken. Daarom richten we er ons op 
om er drie goed en grondig uit te werken en dit te doen 
samen met diensten en stakeholders. We zien ze als voor-
beelden van hoe andere plekken uitgewerkt kunnen worden. 
We zien ze als eerste projecten die de beoogde wijkontwik-
keling aankondigen en initiëren. We benoemen ze vanuit 
deze optiek dan ook als pilootprojecten samen met de lokale 
stakeholders.
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PARTICIPATIE

1110ALGEMEEN ALGEMEEN

CO-CREATIE
Met dit plan van aanpak voor de wijkstructuurschetsen 
beogen wij ontwerp, professionele en lokale (niet-professio-
nele) expertise intensief met elkaar in dialoog te laten treden. 
Wij verweven daarom bewust het ontwerp- en participa-
tieproces tot één geheel om zo te komen tot een open en 
transparant planningsproces. We stellen een werkwijze voor 
waarbij we alledaagse praktijken, kennis en dynamieken 
in de wijk verzamelen door te gaan wandelen met diverse 
actoren die er wonen, werken en betrokken partij zijn. Deze 
kennis brengen we naar “werktafels” om vervolgens, tijdens 
nieuwe wandelingen in de wijk in te spelen op voorstellen en 
bevindingen uit die werktafels. Zo komt een intense dia-
loog tot stand tussen ruimtelijk ontwerpend onderzoek en 
het dagelijkse leven in de wijk met de werktafel als centrale 
verzamelplaats. 

Deze aanpak laat ook toe om een divers publiek te betrekken, 
afgestemd op de verschillende fases van het ontwerpproces. 
Doorheen de loop van het proces, nemen de wandelingen 
immers een andere rol op en bereikt het ook verschillende 
doelgroepen. We defi niëren vijf verschillende type wandelin-
gen. 

VERKENNENDE	WANDELING	(1)	

In de verkennende fase, willen een aantal onderzoeksvragen 
defi niëren over de wijk. We starten daarom met verkennende 
wandelingen: als onderzoekers wandelen we door de wijk 
met een open en onderzoekende blik. Tijdens deze wandelin-
gen voeren we gesprekken met mensen die we tegenkomen, 
we laten hierbij het toeval beslissen. We gaan dwalen en laten 
ons leiden door hetgeen ons pad kruist.  In dialoog met deze 
verkennende wandeling, is ook de eerste co-creatieworkshop 
exploratief van aard. We laten deze bewust samenvallen met 
de wijkmarkt. Het is een moment waarop de stad de buurt 
informeert over het project. Wij zullen daar aanwezig zijn als 
gezicht van het participatie en ontwerptraject. We lichten 
het participatieproces toe en brengen de eerste alledaagse 
praktijken, bezorgdheden en wensen in kaart. Tegelijk gaan 
we actief op zoek naar actoren die een rol willen opnemen in 
het proces, zoals een wandeling begeleiden of zelf organise-

ren. We stellen voor om de wijkmarkt te organiseren op een 
locatie in de wijk om zo laagdrempelig mogelijk te werken. 

SUBJECTIEVE	WANDELINGEN	(2)

In de analysefase, starten we vervolgens met subjectieve 
wandelingen. Het doel is om in die fase met het ontwerp-
team de onderzoeksmatrix uit te werken. Op basis van de 
inzichten uit de verkennende fase, preciseren we de on-
derzoeksthema’s voor het gebied, en verkennen mogelijke 
relaties tussen deze thema’s en tussen de schalen waarin 
ze opereren. We voegen hier de verschillende actoren per 
deelgebied aan toe en hun perspectieven op de onderzoeks-
vragen over de wijk. Met een representatie van actoren, 
vanuit de verschillende perspectieven doen we vervolgens de 
subjectieve wandelingen. Tijdens de tweede co-creatiework-
shop worden de verschillende (individuele) perspectieven, 
praktijken, wensen en bezorgdheden die we hebben verza-
meld tijdens de wijkmarkt en de subjectieve wandelingen 
op de werktafel gebracht, waar eveneens de eerste ontwer-
prichtingen liggen. In deze verzameling van data gaan zich 
patronen aftekenen, gedeelde bezorgdheden en wensen. 

THEMATISCHE	WANDELINGEN	(3)

In de collectieve verbeeldingsfase, organiseren we the-
matische wandelingen die de basis moeten vormen voor 
collectieve thema’s. We wandelen (met een breder publiek) 
doorheen de wijk om te zien hoe een aantal collectieve the-
ma's zich in de ruimte manifesteren en worden ervaren. In 
de derde co-creatiesessie ligt de focus op het vertalen van de 
collectieve thema's naar het ontwerp van de wijkstructuurs-
schets. 

TOEKOMSTWANDELINGEN	(4)

Tijdens de implementatiefase, brengen we het eerste ont-
werp van de wijkstructuurschets letterlijk terug naar de wijk 
onder de vorm van toekomstwandelingen om af te toetsen of 
bewoners zich herkennen in de uiteindelijke toekomstvisie. 
We zorgen dat er nog voldoende marge is om aanpassingen 
door te voeren. In de laatste co-creatiesessie refl ecteren we 
samen op het reeds doorlopen proces en welke acties, acto-

Rolling wave planning

ren en plekken nodig zijn voor de realisatie van de wijkstruc-
tuurschets. Hiervoor werken we pilootprojecten uit. 

ACTIEWANDELINGEN	(5)

 Tijdens de planningsfase, verbeelden we via fi nale actie-
wandelingen pilootprojecten op locatie (via prototyping) om 
met deelnemers en voorbijgangers in dialoog te gaan over 
mogelijke acties op korte en lange termijn. 

We stellen voor om voor elk van de drie case, acht wande-
lingen (met meerdere actoren) te organiseren. Afgestemd op 
de specifi citeit van elke case zetten we meer of minder in op 
bepaalde type wandelingen.

Om mensen te engageren voor de wandelingen en de werk-
tafels doen we beroep op verschillende kanalen: een website 
met de voortgang en agenda van het proces. Deze website 
bouwt voort op de webtool ontwikkeld voor De Andere 
Markt, de Noord-Zuidverbinding in Limburg en “Werkplaats” 
Aarschot, maar wordt door ontwikkeld en ontworpen naar de 
huisstijl van het project in Gent. We werven ook deelnemers 
via contacten met sleutelfi guren via de stadsdiensten, via de 
wijkmarkt, etc.

CO-PARTNERSCHAP

EEN	NIEUW	SAMENWERKINGSVERBAND

Met het projectteam van de stad gaan we graag een vernieu-
wend samenwerkingsverband aan. Een samenwerkingsver-
band gebaseerd op een open dialoog. Open dialoog wil zeg-
gen dat vandaag een vastgebijteld plan van aanpak uitzetten 
een onmogelijke opdracht is. Als we echt geloven in dialoog 
en co-creatie moeten we de inzichten uit het proces ook 
steeds een plaats kunnen geven en durven focus te wijzigen.
In die zin zijn het plan van aanpak, de bijhorende budgetin-
schatting en de focus in deze offerte bepaald aan de hand 
van de informatie beschikbaar als startpunt, een richting. 
Om een echt proces te voeren zien we het belangrijk om een 
open boekhouding te voeren en samen met de stad te beslis-
sen waar de focus van het budget naartoe gaat.

In de grafi eken per case wordt globaal aangegeven hoeveel 
percent naar gemeenschappelijk onderzoek, projectoverleg, 
participatie, ruimtelijk onderzoek en productie gaat. In de 
gedetailleerde prijstabel telkens als bijjlage is opgenomen, 
wordt aangegeven welke taak we precies onder welke cate-
gorie indelen. Omwille van de verschillende focus per case 
liggen de verhoudingen hiervan anders. Dit geeft aan dat we 

wijk per wijk specifi ek zullen nagaan wat de meest zinvolle 
bijdrage van het team is. 

We gaan voor elk van de 3 wijken uit van een verdeling 
binnen het team van 60% voor Ruimtelijk Onderzoek en pro-
jectcoördinatie, 20% voor Participatie en Co-creatie en 20% 
voor specifi eke Experteninput. Afhankelijk van de expertise 
die de wijkstructuurschets vraagt, kunnen we ook hierin 
schuiven met budgetten en inzet.

PLANNING	

Om deze methodiek van werken te laten slagen, is ‘planning’ 
een vast item op de agenda van maandelijkse projectbrain-
storms.  De planning zullen we opmaken volgens het principe 
van de ‘rolling wave planning’. Dit wil zeggen dat we zullen 
werken met een lange termijn, middellange termijn en een 
korte termijnplanning. Op korte termijn (bijvoorbeeld plan-
ning van de komende 4 weken) is een operationele planning 
en heeft als doel het maken van concrete afspraken. In de 
middellangetermijn planning, focussen we op de planning per 
fase, en bespreken we de doelstellingen die te bereiken zijn 
in die fase. De planning heeft uiteraard minder detail dan de 
operationele, korte termijnplanning, maar geeft wel inzicht 
in de doorlooptijd en bvb de precieze datum van belangrijke 
ijkmomenten in het proces (zoals workshops, gesprekken, 
stedelijk team, …) De lange termijnplanning blijft het globale 
proces en het einddoel van de wijkstructuurschets in beeld 
en is vergelijkbaar met het plan van aanpak in deze offerte 
opgenomen. 

De planningsitem is ook erg belangrijk om de werkinzet van 
het hele projectteam te bepalen -zowel van het ontwerpteam 
als van de stedelijke diensten-, om op die manier te komen 
op een effi ciënte, inspirerende samenwerking waarin we 
elkaar echt versterken. De agenda van de projectbrainstorm 
wordt dan ook steeds vastgelegd door projectleider van het 
ontwerpteam samen met de projectleider van de stad. Zij zijn 
de spilfi guren voor een vlotte samenwerking.

OPEN	BOEKHOUDING

Het projectteam zal werken met een uurregistratie en een 
open boekhouding, dit stelt zowel opdrachtgever als de 
opdrachtnemer in staat om het projectbudget en de uurbe-
steding te monitoren. Deze transparantie maakt het mogelijk 
om in alle openheid samen de focus en inzet van het onder-
zoek te bepalen. Dit maak het ook mogelijk de FTEs beschik-
baar bij de stad Gent correct in te schakelen en verwachtin-
gen van elkaar helder in beeld te brengen.

2.  CO-CREATIE EN 
   CO-PARTNERSCHAP
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vijf type-wandelingen

In het co-creatieproces laten we ontwerp, professionele en 
lokale expertise intensief met elkaar in dialoog treden. Wij 
verweven daarom bewust het ontwerp- en participatieproces 
tot één geheel om zo te komen tot een open en transparant 
planningsproces. Concreet verzamelen we alledaagse 
praktijken, kennis en dynamieken in de wijk door te gaan 
wandelen met diverse actoren die er wonen, werken en 
betrokken partij zijn. Deze kennis brengen we naar de 
werktafels om vervolgens, tijdens nieuwe wandelingen 
in de wijk in te spelen op voorstellen en bevindingen uit 
die werktafels. Zo initiëren we een intense dialoog tussen 
ruimtelijk ontwerpend onderzoek en het dagelijkse leven in 
de wijk met de werktafel als centrale verzamelplaats. Deze 
aanpak laat ook toe om een divers publiek te betrekken, 
afgestemd op de verschillende fases van het ontwerpproces. 
Doorheen de loop van het proces, nemen de wandelingen 
immers een andere rol op en bereikt het ook verschillende 
doelgroepen.

De case Zwijnaarde leest als een klassiek verkavelingsverhaal. 
Vanuit onze ervaring met werken in dergelijke context, 
zetten we vooral in op de verkennende wandelingen om de 
thematieken die leven in de verkavelingen aan de oppervlakte 
te brengen. Er is een actief verenigingsleven, maar er zijn 
ook veel actoren die hier geen deel vanuit maken en ook 
zij moeten een plaats krijgen in het proces. Dit komt ook 
naar voren in het overzicht van de territoriale focusgroepen 
die zijn opgenomen in de opgave. Daarnaast zijn ook de 
verbindende collectieve thema's belangrijk en gaan we 
dus drie thematische wandelingen organiseren. Als laatste 
willen we hier sterk inzetten op de toekomstwandelingen. 
Enerzijds omdat het een groot en uitgestrekt gebied is en 
anderzijds omdat er in meer homogeen samengestelde 
gebieden er meer weerstand te verwachten is tegen 
toekomstige ruimtelijke veranderingen. Het is dus belangrijk 
om voldoende tijd te nemen om de dialoog aan te gaan met 
de bewoners over de wijkstructuurschets. 
Wat we hieronder voorstellen is een aangepast proces ten 
opzichte van de offerte omdat half maart 2020 België in 
lockdown is gegaan omwille van de COVID-19 pandemie. Niet 
enkel de lockdown, maar ook de periode erna als wellicht het 
hele proces zal hierdoor beïnvloed worden. We zullen altijd 
trachten om alle co-creatiemomenten en wandelingen offline 
te laten doorgaan, maar voorzien een online alternatief 
voor als de maatregelen op die moment het niet toelaten 
om elkaar offline te ontmoeten. De introductiefietstocht 
en de eerste wijkmarkt hebben reeds plaatsgevonden. De 
verkennende wandelingen zijn we aan het afronden.

INTRODUCTIEFIETSTOCHT (1) 

In de eerste fase hebben we een aantal onderzoeksvragen 
gedefinieerd over de wijk. Hiervoor zijn we gestart met 
introductiefietstocht eind februari 2020. We hebben de 
wandeling hier vervangen door een fietstocht om het 
grote gebied in al zijn facetten te leren kennen. We zijn als 
onderzoekers gaan fietsen door de wijk met een open en 
onderzoekende blik en hebben ons proberen een beeld te 
vormen van de wijk. 

Hierop volgende hebben we een eerste co-creatieworkshop 
georganiseerd. Hiervoor hebben we de wijk. markt van 
einde maart vervangen door een online versie eind juni 2020 
waar dat bewoners zich op voorhand konden registreren. 
In deze sessie hebben we samen met de bewoners de 
onderzoeksvragen verder verfijnd door deze te koppelen aan 
wat er vandaag al is, wat beter kan en wat we in de toekomst 
wensen. 

VERKENNENDE WANDELINGEN (2) 

Na de online sessie, konden bewoners zowel online als 
offline een verkennende wandeling maken in de wijk. Met 
deze wandelingen willen de lokale kennis in kaart brengen. 
We hebben aan de bewoners gevraagd om op pad te gaan en 
verschillende plaatsen in kaart te brengen om ons de wijk 
door hun bril te leren kennen. De bewoners hadden de keuze 
om hun data aan te leveren door de verschillende plaatsen 
in te geven in een wandelapp of door op pad te gaan met een 
wandelzak. Om meer mensen gerichter te kunnen bereiken 
en een netwerk op te bouwen, zijn we eind augustus 2020 
gestart met deur-aan-deur bezoeken in verschillende 
delen van de wijk: Rijvissche, Pleispark, Klossen, Schaarken, 
Roosken, Ter Linde en het centrum van Zwijnaarde. 
Aansluitend zullen we eind oktober 2020 met twee klassen 
van de basisschool Sint-Vincentius een sessie organiseren 
om ook ‘hun wijk’ mee in kaart te brengen.  
Ter voorbereiding van de tweede co-creatieworkshop 
worden de verschillende (individuele) perspectieven, 
praktijken, wensen en bezorgdheden die we hebben 
verzameld vertaald naar ambities en samengebracht op de 
werktafel. Met een groep van stakeholders en wijkplanners 
(geëngageerde bewoners) gaan we deze ambities verder 
verfijnen door deze te koppelen aan locaties en tools. 

 

THEMATISCHE WANDELINGEN (3) 

In de collectieve verbeeldingsfase, organiseren we 
thematische wandelingen waarin we het breder publiek 
laten kennismaken met de verfijnde ambities. We wandelen 
doorheen de wijk langs een aantal strategische locaties en 
tonen hoe de ambities zich hier kunnen manifesteren. De 
wandelaars kunnen hierop reageren door gebruik te maken 
van de wandelzak. 
In de derde co-creatiesessie ligt de focus op het vertalen van 
de ambities naar het ontwerp van de wijkstructuursschets. 

TOEKOMSTWANDELINGEN (4) 

Tijdens de implementatiefase, brengen we het eerste 
ontwerp van de wijkstructuurschets letterlijk terug naar 
de wijk onder de vorm van toekomstwandelingen om af 
te toetsen of bewoners zich herkennen in de uiteindelijke 
toekomstvisie. We zorgen dat er nog voldoende marge is om 
aanpassingen door te voeren. 
In de laatste co-creatiesessie reflecteren we samen op het 
reeds doorlopen proces en welke acties, actoren en plekken 
nodig zijn voor de realisatie van de wijkstructuurschets. 
Hiervoor werken we pilootprojecten uit. 

ACTIEWANDELINGEN (5) 

Tijdens de planningsfase, verbeelden we via finale 
actiewandelingen pilootprojecten op locatie (via prototyping) 
om met deelnemers en voorbijgangers in dialoog te gaan 
over mogelijke acties op korte en lange termijn. We stellen 
voor om voor elk van de drie case, acht wandelingen 
(met meerdere actoren) te organiseren. Afgestemd op de 
specificiteit van elke case zetten we meer of minder in op 
bepaalde type wandelingen. 

INSTRUMENTEN

Er is een huisstijl ontwikkeld voor het co-creatieproces 
onder de noemer van ‘Plan Je Wijk’. Hiermee benadrukken 
we het actiegerichte van het proces en de bewoner die mee 
aan de tekentafel zit voor zijn toekomstige wijk. Hieraan 
gekoppeld is er online platform ontwikkeld als een manier 
om transparant te rapporteren over het proces. Dit online 
platform bouwt voort op de webtool ontwikkeld voor De 
Andere Markt, de Noord-Zuidverbinding in Limburg en 
“Werkplaats” Aarschot.
Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie zijn de 
bewoners zelfstandig op pad moeten gaan tijdens de 
verkennende wandelingen. We hebben hiervoor een 
wandelzak ontwikkeld die ze kunnen gebruiken om hun 
route en plaatsen in Zwijnaarde in kaart te brengen. Binnen 
een ander onderzoeksproject werd er een wandeltool 
ontwikkeld, maar die we ook inzetten binnen Plan Je Wijk om 
een online alternatief te bieden. Met deze wandeltool kunnen 
de bewoners hun wandeling toevoegen aan het online 
platform door plaatsen aan te duiden en te beoordelen. 
Zowel het online platform als de wandeltool zijn ontwikkeld 
om ook in het verdere proces een online alternatief te bieden 
wanneer de Coronamaatregelen slechts beperkte sociale 
contacten toelaten. 
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II. OPGAVES
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AANPAK

Een onderzoeksmatrix bundelt de inzichten uit de analyse-
fase en brengt de verschillende opgaves in de wijk in beeld 
zonder hierbij één bepaalde ontwerprichting vast te klikken. 
Voor de verschillende thema’s toont de matrix verschillen-
de mogelijke kansen maar ook randvoorwaarden. De matrix 
vormt een duidelijk kader voor keuzes binnen het proces en 
laat toe om bij de verdere uitwerking noodzakelijke aanpas-
singen aan te brengen zonder achterliggende principes te 
verliezen. 

De voornaamste doelstellingen van de onderzoeksmatrix zijn:
• Structureren van doelstellingen en randvoorwaarden
• Overzichtelijk kader voor gesprekken met actoren, 

bewoners,...
• Synthese van kansen en uitdagingen

In de matrix worden drie herkenbare, toegankelijke thema’s
benoemd in de rijen: 
• wonen
• open ruimte
• voorzieningen
Een vierde thema 'mobiliteit' wordt verder uitgediept in het 
parallel lopende proces van het Wijkmobiliteitsplan. In de 
matrix loopt het thema 'mobiliteit' door de drie thema's heen.

In de kolommen worden 3 schaalniveau's benoemd. Het
wordt zo duidelijk hoe de wijk zich positioneert in een
ruimere context: 
• Regio: Zwijnaarde in de Gentse stadsregio en - rand
• Wijk: het onderzoeksgebied voor de wijkstructuurschets 

'Zwijnaarde, Schilderswijk en Pleispark' 
• Buurt: de verschillende woonomgevingen met elk hun 

eigen karakteristieken en opgaven
Bij de opmaak van de wijkstructuurschets is het noodzakelijk 
en cruciaal te verspringen tussen deze verschillende 
schaalniveaus. Het ene schaalivau kan sturend zijn voor het 
andere en omgekeerd.
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INTERMEZZO
COCREATIE & PARTICIPATIE

In dit intermezzo zoomen we in op het cocreatie- en parti-
cipatietraject. We beschrijven kort de aanpak die we voorop-
stelde voor de deur-aan-deur bezoeken en de verkennende 
wandelingen. Daarnaast sommen we ook kort de eerste 
resultaten en feedback op.

DEUR-AAN-DEUR BEZOEKEN

Aanpak

Initieel was het de bedoeling om de wandelzakken te verde-
len op de wijkmarkt eind maart 2020. Deze wijkmarkt is uit-
gesteld naar eind juni 2020 en is online doorgegaan omwille 
van de lockdown ten gevolge van de Coronapandemie. Na 
de online wijkmarkt konden de bewoners de wandelzakken 
gaan ophalen in het Lokaal Dienstencentrum De Mantel of bij 
de Moester. Hierop is maar weinig reactie gekomen. Daarom 
is er beslist om eind augustus te starten met een deur-aan-
deur bezoeken in 5 delen van de wijk. Via deze bezoeken 
hebben in totaal 72 wandelzakken verdeeld. Van iedere 
persoon die een zak heeft gekregen, hebben we de contact-
gegevens genoteerd. Op die manier hebben we niet alleen de 
zakken verdeeld, maar zijn we gestart met het opbouwen van 
een netwerk in de wijk en hebben we de eerste persoonlijke 
contacten gelegd. De bezoeken zijn telkens gestart in de late 
namiddag. Door de corona-maatregelen en daaraan gerela-
teerde thuiswerken, lag de responsgraad wellicht hoger dan 
wanneer er een ‘gewoon’ werkregime is. 

Overzicht bezoeken

• Rijvissche – Pleispark op 27/08/2020 van 16u tot 20u > 10 
zakken in Rijvissche en 5 in Pleispark

• Schaarkens – Roosken op 31/08/2020 van 15u tot19u > 10 
zakken in Schaarsken en 10 in Roosken

• Klossen op 03/09/2020 van 15u30 tot 19u > 13 zakken
• Ter Linde (‘achterzijde LDC/ WZC’) op 07/09/2020 van 

16u tot 19u > 11 zakken
• dorpscentrum op 14/09/2020 van 16u30 tot 19u > 13 

zakken

Resultaten

• Als bewoners niet wensen deel te nemen is dat meest-
al omdat ze geen tijd hebben, te oud zijn of niet in 
Zwijnaarde komen (wel in De Pinte (Klossen), Sint-Denijs 
(Rijvissche, Pleispark maar soms ook Ter Linde) of naar 
Gent gaan). 

VERKENNENDE WANDELINGEN

Aanpak

Aan de bewoners wordt er gevraagd om op de kaart de wan-
delroute aan te duiden en vervolgens verschillende types van 
plaatsen: 
• Het start- en eindpunt van de wandeling
• Plaatsen waar men vaak komt
• Plaatsen waar men graag is
• Plaatsen waar men niet zo graag is
• Plaatsen die men nog mist in Zwijnaarde, Pleispark of 

Schilderswijk
• Plaatsen waar men anderen ontmoet. 

Via online wandeltool

Er zijn een 10-tal mensen uit Zwijnaarde die zich hebben 
geregistreerd als gebruiker, maar geen wandeling heb-
ben toegevoegd. Dit kan duiden op de complexiteit van de 
wandeltool of omdat men eerder verkennend wou kijken dan 
effectief op pad gaan.
Er is één wandeling toegevoegd door een aantal leden van 
de kerngroep van het Overlegplatform. Deze is onderge-
bracht bij de thematische wandelingen. Hierin wordt een 
overzicht gegeven van de (formele) kennis van de leden van 
het Overlegplatform en geeft minder inzicht in de dagelijkse 
beleving.

Via de wandelzakken

Er zijn momenteel 17 ingevulde wandelkaarten, waarvan er 
nog 2 nog moeten worden opgehaald. Dit zijn twee kaarten 
van personen die deelnemen aan de activiteiten van het dag-
centrum De Moester.
Op 30 oktober 2020 is er nog een participatiemoment ge-
pland met de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de Sint 
Vincentiusschool. Zij zullen deze eveneens een wandelzak 
krijgen en hun kaart uittekenen. 

De ingevulde kaarten worden gedigitaliseerd. Dit wil zeggen 
dat we deze toevoegen aan de online wandeltool en daardoor 
ook aan het online platform ‘Plan Je Wijk’. De bewoner wordt 
hiervan op de hoogte gesteld en kan eventueel kiezen om 
deze data aan zijn profiel te koppelen of om deze anoniem te 
laten staan. Nog niet alle kaarten zijn verwerkt (dd. 9 / 10 / 
2020).

• In Klossen en Pleispark zijn de bezoeken moeilijker 
verlopen omdat mensen aangeven niet in Zwijnaarde te 
komen. In Klossen was het nog lastiger om mensen te 
bereiken, fysiek, omdat vele woningen een poort hebben 
met parlofoon. Deze afstand maakt het gemakkelijker om 
niet te reageren. 

• Een aantal keren hebben mensen expliciet aangegeven 
te willen deelnemen omdat het ‘voor de stad’ is. Ook 
negatieve reacties op het participatietraject of stedelijk 
beleid waren eerder uitzonderlijk. 

• Soms hebben mensen aangegeven nog maar recent in 
verhuisd te zijn naar de wijk en/of de buurt nog niet 
goed te kennen. Deze personen zijn dan wel geïnte-
resseerd in volgende wandelingen om mensen te leren 
kennen.

• De meeste bewoners hebben een goed contact met de 
buren: ze geven aan welke buren ook geïnteresseerd zijn 
om mee te doen, ze weten wanneer hun buren thuis zijn 
of geven aan dat er een buurtcomité is.

• Het was opmerkelijk dat bewoners zich regelmatig als 
‘inwijkeling’ beschouwen ook al wonen ze al meer dan 20 
jaar in de wijk (zeker in Ter Linde en Klossen). Dit duidt 
dan eerder op het feit dat ze niet geboren en getogen 
zijn in Zwijnaarde. 

• n Ter Linde was er een verschil in dynamiek tussen de 
meer recentere verkaveling en de oudere verkaveling. In 
de oudere verkaveling was er maar weinig interesse om 
deel te nemen en waren het ook vaak oudere mensen.

• Een aantal oudere bewoners hadden niet de intentie om 
te gaan wandelen, maar wouden wel graag hun ideeën 
geven of een korte babbel doen. Regelmatig werd er 
gevraagd of ik even wou binnen komen (kon niet owv 
Corona). 

• Er was één iemand die meteen zei dat er geen dorpsge-
voel is in Zwijnaarde. In een kort gesprek heb ik ge-
vraagd dit verder te duiden. 

• In het dorpscentrum is het vaker over mobiliteit gegaan. 
Mensen die meteen hierover hun zeg wouden doen. 

Resultaten 

Dit zijn de eerste elementen die opvallen na screening van de 
reeds ingeleverde kaarten: 
• De plaatsen waar men vaak komt zijn voorzieningen 

in het dorpscentrum. Deze plaatsen worden ook vaak 
samen aangeduid met de plaatsen waar men graag komt. 
De bewoners koppelen deze plaatsen soms ook aan 
activiteiten die men specifiek op die plaats doet (naar de 
boten kijken aan de Schelde met de kinderen, de hond 
uitlaten, joggen…)

• Het zijn vooral groen en open ruimte die wordt aange-
duid als plaatsen waar men graag is. De Scheldevallei 
wordt op alle kaarten aangeduid. Het Zwartekobenpad, 
dat uitkomt aan de Scheldevallei, wordt ook als kwali-
tatief ervaren. Vervolgens wordt ook vaak het fietspad 
in verlengde van de Parkbosbruggen aangeduid als een 
plaats waar men graag komt. 

• Bij de kaarten van de mensen die in Schaarsken en 
Roosken wordt de geluidsoverlast van de snelwegen en 
het bedrijventerrein aangegeven als reden om plaatsen 
aan te duiden waar men niet graag is. Verder zijn het 
vooral straten waar het onveilig fietsen of wandelen is 
omwille van te hoge snelheid gemotoriseerd verkeer, 
onveilige situaties en/of ontbreken van infrastructuur. 
Er is slechts één persoon die heeft aangegeven dat 
de doorstroming van het autoverkeer moet verbeterd 
worden.

• Een aantal keren wordt er aangegeven dat men aan de 
groene gebieden banken mist of een picknickplaats (in 
het Zwijntjesbos). Tijdens de bezoeken en ook op een 
kaart wordt er aangegeven dat de huidige banken sluik-
storten aantrekken. Op een aantal kaarten staat er ook 
aangegeven dat men een hondeweide mist of een plaats 
waar de hond vrij kan lopen. Het is opvallend dat er 
slechts door één persoon een gebrek aan economische 
voorzieningen (horeca, winkels, supermarkt) wordt mee-
gegeven, terwijl dit in de focusgesprekken wel duidelijk 
naar voren is gekomen. Er is ook één specifieke vraag 
voor een fietsstraat in Schaarsken. Dit voorstel zou ge-
dragen zijn door verschillende bewoners in deze straat

• De ontmoetingsplaatsen zijn vooral gelegen in het cen-
trum van Zwijnaarde aan voorzieningen (Nieuwe Melac, 
Bib, sporthal, school van kinderen…) en soms aan een 
park als men daar afspreekt om samen te gaan wandelen 
(Maaltemeers of Scheldevallei). Het Zwijntjesbos werd 
eveneens twee keer aangeduid als ontmoetingsplaats, 
zonder te specifiëren dat er wordt afgesproken. 
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Overzicht aantal kaarten per deelgebied
Rijvissche: 1
Pleispark: 0 (er is 1 ingediend die verloren is gegaan)
Schaarken: 7
Roosken: 1
Klossen: 2
Ter Linde: 0
Dorpscentrum: 4

stand van zaken: online platform en wandeltool

AFB. 01
Ingevulde `Plan je wijk` 
wandelkaarten

AFB. 02
Inhoud van de wandelzak: 
wandelkaart, klembord, stickers, 
wasco en balpen

AFB. 03
Feedback uit de online Plan-Je-Wijk-
sessie

AFB. 03
Registratie wandelingen op het 
online platform

AFB. 01

AFB. 03

AFB. 04

AFB. 02
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FIG.
ANALYSEKAART OPEN RUIMTE

grasland

landbouw - akkerland

landbouwinfrastructuur

waterlopen

efectief overstromingsgevoelig gebied

mogelijk overstromingsgevoelig gebied

1. OPEN RUIMTE

Een gevarieerd en rijk 
landschap omgeeft 
Zwijnaarde, Pleispark 
en de Schilderswijk 
met ruimte voor land-
bouw, recreatie en 
natuur.

Als eerste thema wordt de open ruimte in en rond 
Zwijnaarde, Schilderswijk en Pleispark in beeld gebracht. 
De analyse benadert de open ruimte vanuit een ecologisch, 
agrarisch, recreatief en infrastructuurlandschap. De kaart 
hiernaast vat deze gelaagde structuur samen. 

Op de volgende bladzijden worden de kaart uit elkaar gera-
feld om de vier verschillende invalshoeken apart in beeld te 
brengen. Deze brengen de verschillende aspecten en rand-
voorwaarden vvoor de wijkstructuurschets anuit een open 
ruimteperspectief in beeld.

REGIO

projectgebied

zeer waardevolle gebieden

waardevolle gebieden

groen

erkende natuurreservaten

VEN-gebieden

bomen

dreven

klimaatassen

publiek groen

parkbos

portaal/ portaal light

kastelen

recreatieve atractiepolen

toeristische verblijven

korte keten initiatieven

cultuurhistorische landschappen

onbebouwd



2322PROJECTDEFINITIE PROJECTDEFINITIE

De groenklimaatassen als kans om 
het ecologisch systeem van de bio-
logisch waardevolle Scheldevallei en 
de overstromingsgevoelige Schreid-
beekvallei te versterken. 

Als één van de vijf groenpolen voor 
Gent vormt het landschap rondom 
Zwijnaarde een bestemming voor 
zachte recreatie.

De strategische ligging in de Gentse 
stadsrand tussen stad en landbouw-
landschap, vertaalt zich in verschil-
lende korte keteninitiatieven.

De bermen van de Ringvaart, Schelde, 
R4, E40 en E17 vormen een verbindend 
groen infrastructuurlandschap én 
zijn tegelijk grote landschappelijke 
barrières.

01.  Overstomingsgevoelige Schreidbeekvallei is vandaag 
weinig zichtbaar in het landschap. Aandacht voor 
waterfinfiltratie ifv wateroverlast is nodig.

02.  De groenklimaatas (GKA) G5 Parkbos biedt kansen voor 
een ecologische structuur parallel aan de Scheidbeek.

03. De Scheldevallei vormt een belangrijke ecologische en 
recreatieve structuur gelinkt aan de groenklimaatas G4. 

04. Oost-west verbinding tussen GKA's als opgave.

05. Recreatieve groene ring.

01.  Groenpool Parkbos en de portalen (Maatlebruggepark, 
Den Beer, light portaal Rijvissche t.v.v. Ghellinck park)

02. Het recente speel- en plukbos en boomgaard/pluktuin 
(permacultuur) Zwijntjesbos.

03. Het zuid-oostelijke landschap wordt gekenmerkt door 
zijn vele (vaak private) kasteelparken.

04. Het recreatief golfterrein kent bovenlokale aantrek, maar 
is vandaag erg afgesloten van de wijk.
 

01.  Het landbouwlandschap rondom de wijk vormt één van 
de grootste stadsrandstedelijke landbouwlobben.

02. Het Parkbos ambieert om grondgebonden en 
stadsgeoriënteerde duurzame landbouw te versterken.

03. Verschillende korte ketenintiatieven in de wijk duiden op 
de interesse en kansen om de wijk meer te verbinden met het 
omliggende landbouwlandschap.

01. De snelwegen E40 en E17 bieden kansen voor vergroening. 
Buffergroen kan hierbij ingezet worden als geluidsbuffer voor 
nabije woonomgevingen. Een concrete opgave doet zich voor 
langs de E17 t.h.v. het Zwijntjesbos en Hondelee.

02. Ringvaart en R4 als groene ring.

03. Schelde als waardevolle groenstructuur en barrière.

04. Steenwegen als kansrijke structuren voor vergroenen i.f.v. 
leefbaarheid, oversteekbaarheid, enz.

[1.01]

[1.02] [1.03]

02.

02. 01.

04.

03.

03.

02.

02.

04.

03.

04.

05.

01.

01.

01.

01.
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A.01 - GROENKLIMAATAS SCHELDEVALLEI EN PARKBOS

A.02 - GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 
LANDBOUW STAD GENT

A.04 - AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT

A.03 - GROENSTRUCTUURPLAN GENT

A.06 - RUP GROEN

A.05 - RUILVERKAVELING SCHELDE - LEIE

RUIMTE VOOR GENT

Zwijnaarde is een 20ste eeuwse wijk die behoort tot de groeistad. 
Zowel de groenpool Parkbos als de twee groenklimaatassen (4 en 5) maken onderdeel uit van 
het onderzoeksgebied. 
Ruimte voor Gent duidt in de kern van Zwijnaarde het stedelijk knooppunt S10 aan. In het 
noorden van het onderzoeksgebied bevinden zich het stedelijk transferium SE05 en het 
toekomstig stedelijk knooppunt S11 (voor dit laatste knooppunt werd reeds ontwerpend 
onderzoek uitgevoerd).

S10 - Stedelijk knooppunt Zwijnaarde
Bestaand op te laden:

“Het centrum van de deelgemeente Zwijnaarde wordt op stedelijk niveau getild. De reden 
daarvoor is dat de groei vooral zal moeten opgevangen worden in de groeistad, omdat deze 
knooppunten in de groeistad de potentie hebben om microcentraliteit te creëren in de twintigste-
eeuwse gordel.
Uiteraard moeten, om voldoende voorzieningen toe te laten, er ook voldoende netwerken 
aanwezig zijn: de tram en meerdere buslijnen zijn daarbij belangrijk, alsook een vlotte fietsroute 
naar het centrum en naar de groeistad.
Momenteel voelt Zwijnaarde nog aan als wijkcentrum, maar heeft de potentie om te verdichten 
en meerdere functies op te nemen die eerder stedelijk van karakter zijn dan op wijkniveau, 
zoals een middelbare school, een grote sporthal, een woonzorgcentrum, een grote supermarkt, 
kantoren, ….
Verdichting moet in deze knooppunten vooral gezocht worden in de optimalisering van de 
ruimte: verschillende winkels hebben er een groot ruimtebeslag en kunnen via herinrichting een 
grotere verweving realiseren. Zwijnaarde heeft al een hoogfrequente tram. 
Het knooppunten wordt aangeduid als ‘bestaand op te laden’: er zijn immers nog netwerken en / 
of bijkomende voorzieningen nodig om deze knooppunten op te tillen naar een stedelijk niveau” 
(Uittreksel uit Ruimte voor Gent).

S11 - Stedelijk knooppunt Maria Middelares
Toekomstig:

“De plek aan de Kortrijksesteenweg ter hoogte van Maria Middelares wordt aangeduid 
als toekomstig knooppunt. De netwerken zijn aanwezig (tram- en busverbindingen en 
hoofdfietsroutes langs de R4). Extra voorzieningen zijn mogelijk, enerzijds op de site van 
Maria Middelares (waarin de keuzes binnen het masterplan gemaakt zijn), en anderzijds in de 
omgeving van het Maaltebruggecenter en aan de overzijde bij de Don Boscoschool en in het 
Maaltebruggepark (eventuele hotelfunctie) in het portaal van de groenpool” (Uittreksel uit 
Ruimte voor Gent).

Knooppunten  - Ruimte Voor Gent

Groenpolen en groenklimaatassen  - Ruimte Voor Gent

GROENSTRUCTUURPLAN

Essentiële elementen in de gewenste 
ruimtelijke groenstructuur voor de 
(sub)deelruimte zuidelijke mozaïek 
(randstad) zijn de uit te bouwen 
groenpool en natuurkernen, de 
vijf te versterken hoofdlijnen van 
infrastructuurgroen, waaronder 
de groene ring van R4 en de uit te 
bouwen groenassen.
Aanvullend dragen de als dreef uit 
te bouwen hoofdsteenweg, de te 
versterken en te verbinden parken en 
de uit te breiden bossen bij aan de 
structurering van het groen in dit deel 
van de randstad. 

GEWESTELIJK RUP AFBAKENING GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT  
DEELPROJECT PARKBOS - DEELPROJECT ‘T EILANDJE

Deelproject ‘t Eilandje

Deelproject Parkbos

Meer info zie:
https://www.ruimtelijkeordening.be/
NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/
RUP_02000_212_00126_00001

RUILVERKAVELING SCHELDE-LEIE

De ruilverkaveling wordt opgemaakt voor een gebied van 
Zwijnaarde tot Deinze. In Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem 
voor de delen in het Parkbos die in agrarisch gebruik blijven 
+ deel van de scheldevallei.

Binnen de ruilverkaveling is het de bedoeling om 
landbouwers, die door groenprojecten landbouwgrond 
verliezen, nieuwe gronden toe te wijzen en in samenhang 
met hun andere landbouwgebruiksgonden één 
aaneengesloten gebied aan te bieden dat aansluit bij hun 
bedrijfszetel. 
In principe kunnen ook kleinere aaneengesloten percelen 
omgevormd worden tot 1 groot perceel. Maar bij de 
percelen die groen zijn aangeduid moet de bestaande 
perceelsstructuur behouden blijven o.w.v. landschaps- en 
natuurwaarden.

Trekker: VLM

Het recreatief netwerk (vorige pagina) wordt uitgevoerd via 
de ruilverkaveling. De paden worden verworven door de 
VLM en beheerd door Stad Gent.

Meer info zie https://www.vlm.be/nl/projecten/
vlm-projecten/Schelde-Leie
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ZUIDELIJKE MOZAIËK

KAART 06:  RUP GROEN

KAART 05:  RUILVERKAVELINGSPLAN SCHELDE-LEIDE

De groenklimaatassen hebben een belangrijke sleutelfunctie in 
de groei naar:
- een klimaatrobuuste stad en een robuust ecosysteem met 
meer groen en natuur
-  bicycle urbanism
-  een sterkere landschappelijke beleving van de stad
- een kindvriendelijke en sociale stad met een netwerk van 
ontmoetingsruimten
- een duurzame economie met stadsgerichte landbouw

Ook landbouw is een belangrijke economische functie 
die voldoende ruimte nodig heeft. We streven naar meer 
stadsgerichte landbouw die bijdraagt aan een klimaatneutraal 
Gent. Door de ruimte te delen en functies effectief en efficiënt 
te verweven creëren we landbouwmogelijkheden zonder 
bijkomende grond in te nemen. 
Om tot een samenhangende ontwikkeling van meer 
stadsgerichte landbouw te komen zijn enkele verbindende 
componenten nodig:
- stadsregionale (op knooppunten van infrastructuur),
recreatieve (in portalen van groenpolen) en wijk- en
buurtafzetmarkten;
- groenklimaatassen: via fiets en water verbinden ze
landbouwconsument en -producent met elkaar.

In 2005 keurde de Vlaamse Regering het ruimtelijke 
uitvoeringsplan ‘groenpool Parkbos’ goed. Het deelproject 
Parkbos (6C) is apart opgenomen in 2010 (na vernietiging 
door arrest Raad van Staten). In het gewestelijk uitvoeringsplan 
zijn de nieuwe bestemmingen en doelen opgenomen: de 
uitbouw van een multifunctionele groenpool met 340 ha 
oud en nieuw bos, 200 ha park- en natuurgebied en 500 
ha duurzaam landbouwgebied. Het Parkbos kreeg prioritair 
belang gezien het groot tekort aan toegankelijk groen in 
de provincie Oost-Vlaanderen in het algemeen en in de 
Gentse regio in het bijzonder. Het Parkbos zal vooral ‘zachte’ 
recreatiemogelijkheden bieden, maar krijgt daarnaast nog 
andere functies: duurzame landbouw, ondersteunende horeca, 
woningen en meer actieve recreatie. Ook tot de doelstelling 
behoort de vlotte bereikbaarheid van het gebied, onder andere 
via de centrale fiets- en wandelas 'de Oude Spoorweg'.

Essentiële elementen in de gewenste ruimtelijke groenstructuur 
voor de (sub)deelruimte zuidelijke mozaïek (randstad) zijn de 
uit te bouwen groenpool en natuurkernen, de vijf te versterken 
hoofdlijnen van infrastructuurgroen, waaronder de groene ring 
van R4 en de uit te bouwen groenassen.
Aanvullend dragen de als dreef uit te bouwen hoofdsteenweg, 
de te versterken en te verbinden parken en de uit te breiden 
bossen bij aan de structurering van het groen in dit deel van de 
randstad.

Het stadsbestuur van Gent (hierna ook de Stad genoemd) 
maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, 
het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden in 
Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als 
bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. 
Het past ook in de doelstelling van het stadsbestuur Gent om 
een klimaatrobuuste stad te worden.
Het RUP Groen vertrekt vanuit volgende doelstellingen:
- planologisch beschermen van bestaande groengebieden, 
waaronder zowel parken als waardevolle natuur en bos;
- de herbestemming van bijkomende groenzones in functie van 
de realisatie van de gewenste groenstructuur.

De ruilverkaveling wordt opgemaakt i.s.m. 
ruilverkavelingscomité voor een gebied van Zwijnaarde tot 
Deinze. In Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem voor de delen in 
het Parkbos die in agrarisch gebruik blijven en een deel van de 
scheldevallei.
Binnen de ruilverkaveling is het de bedoeling om landbouwers, 
die door groenprojecten landbouwgrond verliezen, nieuwe 
gronden toe te wijzen en in samenhang met hun andere 
landbouwgebruiksgonden één aaneengesloten gebied aan te 
bieden dat aansluit bij hun bedrijfszetel.
In principe kunnen ook kleinere aaneengesloten percelen 
omgevormd worden tot 1 groot perceel. Maar bij de percelen 
die groen zijn aangeduid moet de bestaande perceelsstructuur 
behouden blijven o.w.v. landschaps- en natuurwaarden.

Per thema uit de onderzoeksmatrix wordt 
steeds de link gelegd met principes uit 
Ruimte voor Gent, beleidsplannen, plano-
logische documenten, visies of concrete 
projecten. Deze documenten vormen steeds 
het kader bij het verder uitwerken van de 
wijkstructuurschets.

KADER
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 Figuur 1: overzicht deelgebieden ontwerp thematisch RUP Groen 

 

Deze afzonderlijke deelgebieden die samen het plangebied van het thematisch RUP Groen vormen, 
moeten uiteraard in samenhang bekeken worden met de reeds geldende groene bestemmingen, 
volgens het gewestplan, BPA’s, gemeentelijke en gewestelijke RUP’s. Hoewel de indruk wordt 
gewekt dat het RUP Groen bestaat uit een aantal versnipperde groenzones, toont het totale 
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Om tot een samenhangende ontwikkeling van meer 
stadsgerichte landbouw te komen zijn enkele verbinden-
de componenten nodig: 
• stadsregionale (op knooppunten van infrastructuur), 

recreatieve (in portalen van groenpolen) en wijk- en 
buurtafzetmarkten17;

• groenklimaatassen: via fiets en water verbinden ze 
landbouwconsument en -producent met elkaar. 

De gebiedsgerichte visie op landbouw per deelruimte 
en de verbindende componenten worden samengevat in 
onderstaande aanzet tot gewenste agrarische structuur. 
In het eindrapport ‘Visie op landbouw in de stedelijke 
omgeving van Gent in 2030 en de ruimtelijke vertaling 
ervan’18  wordt de beleidsvisie op landbouw meer in 
detail uitgewerkt.

17  A. Stadsregionale landbouwpoorten = hefboomproject
• knooppunt van infrastructuren
• op grens tussen stad en land (randstedelijke ruimte)
• focus op vlotte en efficiënte uitwisseling van lokale productie.
B. Recreatieve afzetmarkten zijn afzetmarkten voor lokale producten van landbouwers 

in de groenpolen en van de nabije omgeving. Het is niet alleen de plaats waar 
consumenten lokale voeding kunnen kopen, maar ze biedt ook ruimte voor diverse 
sociale, educatieve, culturele en recreatieve activiteiten.

• in groenpool bij voorkeur gekoppeld aan portaalzones
• niet louter afzetmarkt van lokale producten, maar ook kennis, recreatie, educatie,
• sociale doelstellingen, …
C. Wijkafzetmarkten
• per wijk een afzetmarkt
• vlot toegankelijk met fiets, te voet of met openbaar vervoer.

18 Kennisname van het eindrapport door het college van burgemeester en schepenen 
in zitting van 11 juni 2015
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WIJK

Groene rand van Zwijnaarde (Parkbos, 
Hutsepotbos, Scheldeoever en 
Zwijntjesbos) vindt men heel belangrijk 
en moet behouden blijven.

Het dorpsgevoel is ook 
verminderd doordat 
Zwijnaarde steeds meer 
verstedelijkt en groene 
ruimte verdwijnt.

De inwoners van Zwijnaarde zijn trots op het groene karakter 
van hun wijk. Het is een kwaliteit die meermaals naar boven 
kwam tijdens verschillende gesprekken. Tegelijk heeft de 
wijk een eerder hoog aantal onbebouwde percelen (146) in 
vergelijking met andere wijken in Gent. In vergelijking met 
andere wijken in de stadrand is dit aantal gelijkaardig aan 
Sint-Denijs-Westrem (172), maar is het slechts half zoveel 
als het aantal onbebouwde percelen in Drongen (363) en 
Oostakker(417). Om het groene karakter in Zwijnaarde te 
bewaken, mogen deze kavels niet ondoordacht volgebouwd 
worden. De hoogste aantal onbebouwde percelen bevinden 
zich in de meeste dense wijken rondom tramlijn 2, nl. 
Centrum Zwijnaarde en 'T Schaarken. Hierdoor ontstaan 
kansen voor strategische woonontwikkelingen die zowel 
inzetten op nieuwe woontypologieën als het versterken van 
het groene karakter van de wijk.

 voor strategische ontwikkelingen die het groene karakter 
van de wijk versterkt.

Het aanbod onbebouwde percelen 
als opgave in de wijk

28/08/2020 Jive

https://gent.buurtmonitor.be/jive/ViewerTable.aspx?&wsguid=176a25b5-552e-4c34-b43e-978a9dbf65fc&ps=-60459 1/1

Aantal onbebouwde percelen 2016 - Wijken

Aantal onbebouwde percelen

Watersportbaan - Ekkergem 4

Macharius - Heirnis 6

Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels 11

Binnenstad 24

Stationsbuurt-Noord 25

Ledeberg 29

Dampoort 30

Oud Gentbrugge 31

Bloemekenswijk 37

Nieuw Gent - UZ 38

Brugse Poort - Rooigem 50

Muide - Meulestede - Afrikalaan 50

Moscou - Vogelhoek 61

Sluizeken - Tolhuis - Ham 63

Gentse Kanaaldorpen en -zone 64

Gentbrugge 72

Stationsbuurt-Zuid 87

Rabot - Blaisantvest 136

Zwijnaarde 146

Sint-Denijs-Westrem - Afsnee 172

Mariakerke 273

Wondelgem 361

Drongen 363

Oostakker 417

Sint-Amandsberg 502

Eenheid: aantal

Bron: Register Onbebouwde Percelen

Onbebouwde percelen

 >60
 >40
 >20
 <20
 onbebouwde percelen

Maalte

Ter Linde

Zonneput

‘T Schaarken

Kon. LeopoldstraatRijvissche

Nieuwgoed

Klosse

Hoedjen

Hutsepot

Roosken

Zwijnaarde industrie

Zwijnaarde Centrum

33

12

6

21

74

2

6

12

6

1

2

66

Densiteit inwoner per km2 (2019)

 >4000
 >2000
 >1000
 <1000

Maalte

Ter Linde

Zonneput

‘T Schaarken

Kon. LeopoldstraatRijvissche

Nieuwgoed

Puttenhove

Klosse

Hoedjen

Paolalaan

Hutsepot

Roosken

Zwijnaarde industrie

Zwijnaarde Centrum

[1.05]
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BUURT

Er is weinig woon- en buurtgroen 
in de wijk aanwezig [1.06]

Meer leefbaar groen, een voedselbos in 
Zwijnaarde, collectief voor en door de 
buurtbewoners.

In de wijk Roosken is er 
onvoldoende groene 
ruimte.Te weinig groen in 

de dorpskern

In Ruimte voor Gent ambieert Stad Gent de nabijheid van 
stedelijk groen, wijkparken en woongroen. Dit vertaalt zich 
concreet in:
• Een groenpool, ruimer dan 100ha, op maximaal vijf 

kilometer van elke woning met een min. oppervlakte van 
100m2 per inwoner

• Een wijkpark, met een oppervlakte groter dan één hectare, 
op minder dan 400m van elke woning, met een minimale 
oppervlakte van 10m2 per inwoner

• Woongroen, met een oppervlakte kleinder dan 1ha, 
op een afstand van minder dan 150m van de woning

Ondanks de nabijheid van de groenpool Parkbos, is er weinig 
woon- en wijkgroen nabij de verschillende woonbuurten. 
De afstand tot wijkparken is enkel in het centrum van 
Zwijnaarde minder dan 400m. Ook voor woongroen zijn 
slechts enkele bouwblokken op minder dan 150m gelegen. 
Wel heeft een groot aantal woningen een private tuin, zo'n 
85,7% (2017) in vergelijking met 59,4% (2017) gemiddeld in 
Gent. Met de huidige nood aan andere woonvormen (zie 
verder) zal het inzetten op voldoende woon- en wijkgroen 
een aandachtspunt vormen. 

gemiddelde afstand (m) 
tot wijkpark
 
 >2401
 2001-2400
 1601-2000 
 1201-1600
 801-1200
 401-800
 <400
 wijkpark

gemiddelde afstand (m) 
tot woongroen
 
 >901 
 601-900
 301-600
 151-300
 <150
 woongroen

Aandeel inwoners die binnen een buffer van 300m rond 
buurtgroen wonen (2014)

Zwijnaarde

Stadsrand
Drongen
Oostakker
Sint-Denijs-Westrem-Afsnee

Groeistad
Moscou - Vogelhoek
Nieuw Gent - UZ
Sint-Amandsberg

Stad Gent

60,0%

30,7%
64,6%
67,1%

78,4%
93,3%
90,7%

81,9%
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BUURT

De vele verharde oppervlakken zorgen voor een 
groot hitte-eilandeffect. [1.07]

Daarnaast licht Zwijnaarde op wanneer we kijken naar het 
hitte-eilandeeffect in Gent. Naast het stadscentrum, is 
Zwijnaarde springt vooral Zwijnaarde in het oog in de Gentse 
stadsrand als plek met hoge temperaturen. De kaart hier 
onder (afbeelding 02) brengt het CLUHI of Canopy Layer 
Urban Heat Island in beeld. Dit is de luchttemperatuur nabij 
het oppervlak en bepalend voor het thermisch comfort van 
de bevolking. Het ligt aan de basis van het werkelijke stedelijk 
hitte-eiland effect en is een maat voor de nachtstress. 

Inzoomend op het projectgebied, illustreert afbeelding 01 de 
verharde oppervlakken. De verschillende bedrijventerreinen 
springen hierbij meteen in het oog, net als verschillende 
weginfrastructuren. Het eindrapport " Opmaak van een 
hittekaart en analyse van het stedelijk hitte-eiland effect 
voor Gent" (2013, Vito en UGent) brengt de oorzaken in beeld 
en doet enkele aanbevelingen. De mate van verharding en de 
materialiteit van de verharding zijn o.a. een bepalende factor 
voor het hitte-eiland effect. Daarnaast speelt de sky view 
factor een rol: de mate waarin de hemel zichtbaar is. Hoe 
breder de straten zijn, hoe meer men de hemel ziet, hoe lager 
de luchttemperatuur is.

27

I. Werken aan ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen
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1.3. Klimaatuitdaging: duurzame 
en klimaatrobuuste ruimtelijke 
ontwikkeling6 

Bovenstaande kaart geeft een gemodelleerd beeld van 
het stedelijk hitte-eiland effect op 19 augustus 2012 om 
middernacht. 
De resultaten tonen aan dat de Gentse binnenstad ge-
middeld een 3-tal graden warmer is, met pieken tot 8°C 

6  Link met hoofdstrategische doelstellingen
• HSD2 - Gent is op termijn klimaatneutraal en energieonafhankelijk door maximaal 

in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energiepro-
ductie.

• HSD7 - Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet 
op preventie, zorg en handhaving.

Bestaand en gevoerd beleid
• Klimaatplan Gent 
• Gents Klimaatadaptatieplan 2016-2019 (https://stad.gent/over-gent-en-het-stads-

bestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/natuur-mili-
eu/klimaatverandering-gent-past-zich-aan)

• Duurzaamheidsmeters
• Gentse voedselstrategie

Bronnen en links
• Klimaatplan Gent (https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/

wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/natuur-milieu/gents-klimaat-
plan-2014-2019) 

• Groenstructuurplan (https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbe-
stuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/natuur-milieu/gents-groen-
voor-elk-wat-wilds/wil-u-meer-weten-over-het-groenstructuurplan)

• ‘Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent in 2030 en de ruimtelijke 
vertaling ervan’ (Sum Research i.s.m. ILVO)

• Gents Klimaatadaptatieplan 2016-2019 (https://stad.gent/over-gent-en-het-stads-
bestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/uitvoering-van-het-beleid/natuur-mili-
eu/klimaatverandering-gent-past-zich-aan)

• Hittekaart (https://klimaat.stad.gent/nl/hitte-eiland-effect-gent-centrum-gemid-
deld-3degc-warmer)

• De CO2-nulmeting (2007, http://www.gent.be/eCache/THE/1/56/269.cmVjPTE1OD-
MxNw.html)

• Het transitieproces klimaat (http://www.gentsklimaatverbond.be/stad-gent/
wat-zeggen-de-gentse-klimaathelden-over-2050) 

• Duurzaamheidsmeters (https://stad.gent/natuur-milieu/duurzaamheidsmeter#-
Meer%20weten)

en tot heuse hitte-eilanden. Ook sociaal-economische 
factoren spelen mee in de verhoogde gevoeligheid van 
stedelingen voor hitteperiodes. 

In tweede instantie is het overstromingsrisico gelinkt 
aan gezondheid. Negatieve effecten van overstromin-
gen en wateroverlast op de gezondheid zijn de directe 
fysische effecten zoals verwondingen en verdrinkingen, 
maar ook algemenere effecten op het welzijn zoals psy-
chologische effecten ten gevolge van overstromingen en 
verhuizingen.

Daarnaast is er een link met droogte. De frequentere 
droogte beïnvloedt zowel de beschikbaarheid als de 
kwaliteit van het (drink)water negatief, met gezondheids-
risico’s als gevolg. 

Tot slot is een leefbare stad ook een ‘spannende’ stad 
waar ruimte is voor cultuur, sport en recreatie en een 
herkenbare, historische stad met een sterke identiteit, 
een duidelijke ruimtelijke eigenheid van plekken en wij-
ken en aandacht voor beeldkwaliteit. Dit is niet alleen van 
belang voor de (ruimtelijke) beleving, maar ook voor de 
woon-, werk- en leefkwaliteit die erdoor worden bepaald. 
Er is dus aandacht voor hedendaagse architectuur en 
erfgoed en het samengaan van beide. Gent is een stad 
waar we de kennis en waardering voor de geschiedenis 
van de plek een nieuwe toekomst geven. Archeologisch 
en historisch onderzoek leveren heel vaak onbekende of 
nieuwe kennis op over de stad die zowel voor de bevol-
king als voor de bezoeker kan worden benut in nieuwe 
attractieve resultaten. 

Een leefbare stad waarin plaats is voor verschillende 
doelgroepen, is niet alleen goed voor de gezondheid en 
het welzijn van de Gentenaars. Ze trekt ook dagjestoe-
risten en citytrippers aan en dat toerisme beïnvloedt 
de economie op een positieve manier (verblijfplaatsen, 
horeca, winkels, aantrekkelijkheid voor kennisintensieve 
bedrijven en werknemers om zich te vestigen…). Even-
wicht is belangrijk, het toerisme mag de identiteit niet 
bepalen. Ook de druk van vooral grootschalige evene-
menten op de publieke ruimte is een aandachtspunt en 
mag de ruimtelijke draagkracht niet overschrijden, zodat 
de leefbaarheid voor de bewoners niet wordt gehypothe-
keerd.
Ook de druk van de stadsregio op de stad, bijvoorbeeld 
wat betreft onderwijsvoorzieningen, is een factor met 
ruimtelijke gevolgen waarmee we rekening moeten hou-
den. De ruimtelijke impact bijvoorbeeld van de studenten 
op de stad is niet te onderschatten; we moeten het even-
wicht tussen studenten en bewoners bewaken.

op hete avonden en nachten met heldere open hemel en typisch heel lage 
windsnelheden.
Afgeleid kaartmateriaal toont verder dat er in de binnenstad in de zomer tot 
8 bijkomende warme nachten zijn in vergelijking met het platteland, doordat 
de temperatuur ook ’s nachts niet onder de 18°C zakken.

Al is klimaatverandering een probleem van wereldwijde omvang, zonder 
het lokale niveau zijn oplossingen onmogelijk. Wil Gent evolueren naar een 
klimaatneutrale stad, dan is er op verschillende vlakken – economie, wonen, 
vervoer en voedselvoorziening – nog een lange weg af te leggen; een ver-
snelling is noodzakelijk. Het draagvlak hiervoor neemt toe.
De Stad neemt haar verantwoordelijkheid. Het Gentse klimaatbeleid is geënt 
op twee strategieën, namelijk klimaatmitigatie en -adaptatie:
• We verminderen enerzijds onze impact op het klimaat door de uitstoot van 

broeikasgassen drastisch terug te dringen met efficiënt energiegebruik en 
de productie van hernieuwbare energie (mitigatie). We willen tegen 2050 
een klimaatneutrale stad worden, een stad zonder negatieve invloed op 
het klimaat dus (Klimaatplan Gent).

• Anderzijds zetten we in op het opvangen van de gevolgen van klimaatver-
andering en passen we ons aan het wijzigende klimaat (adaptatie) aan. 
We willen tegen 2030 een klimaatrobuuste stad zijn. Dit betekent dat 
Gent zich tegen 2030 heeft voorbereid op en aangepast aan de specifie-
ke effecten van de klimaatverandering voor onze regio. Meer nog dan bij 
mitigatie is dit een kwestie die een lokale strategie vereist (Gents Klimaat-
adaptatieplan). 

Ruimtelijke ordening speelt een niet te onderschatten rol in het helpen berei-
ken van beide klimaatdoelstellingen. Door bijvoorbeeld de ruimte zo te orga-
niseren dat het verplaatsingspatroon van de mensen verandert of door meer 
in te zetten op de productie van lokale hernieuwbare energie, verminderen 
we de behoefte aan fossiele energie en dus ook de uitstoot van CO

2
 (miti-

gatie). Specifiek voor Gent, waar meer dan de helft van het woningbestand 
ouder dan 55 jaar is, valt grote winst te maken bij duurzame renovatie en 
het verhogen van de energetische kwaliteit van het woningenpatrimonium.

Groen brengt verkoeling in een stedelijke omgeving, en in Gent zeker in 
combinatie met water; een meer open stedelijke structuur vermindert het 
stedelijk hitte-eilandeffect. Onbebouwde ruimtes zijn ook nodig om water 
op te vangen bij zware regenval en water vast te houden om periodes van 
droogte te overbruggen (adaptatie).

AFB. 01
Verharde oppervlakken

AFB. 02
Ruimte Voor Gent - Canopy Layer Urban 
Heat Island (CLUHI), de luchttemperatuur 
nabij het oppervlak 

AFB. 01 AFB. 02

Het eindrapport duidt daarnaast op het positief effect van de 
mate waarin de aanwezige vegetatie dens is: hoe denser deze 
is, hoe lager de luchttemperatuur is. Het versterken van de 
groenstructuren wordt aanbevolen gekoppeld aan water (cfr. 
groenklimaatassen uit Ruimte voor Gent). Maar ook ruimte 
neutrale ontwikkeling vormt een aanbeveling.
Bewust opzoek gaan naar kansen voor ontharding, 
bijkomende verharding minimaliseren en groen-blauwe 
structuren versterken, vormt een opgave voor de wijk.
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administratieve grens Gent

gesloten bebouwing

half open bebouwing

open bebouwing

beschermde monumenten

inventaris bowkundig erfgoed

meergezinswoningen

sociale woningen

vergunde projecten

onbebouwde percelen

woonzorgcentrum

kastelen

afstanden van Gent St-Pieters

tramhalte met 400m afstand radius

De wijk Zwijnaarde, 
Pleispark en de 
Schilderswijk  is 
een verzameling 
van verschillende 
woonbuurten 
met elk hun eigen 
karakteristieken en 
uitdagingen.

Als tweede benadering bekijken we de wijk Zwijnaarde, 
Pleispark en de Schilderswijk als woonomgeving. Het gebied 
is hierbij onmogelijk te definiëren als één homogene stads-
wijk. Het is een verzameling van verschillende woonbuurten 
met elk hun eigen karakteristieken en uitdagingen. De kaart 
hiernaast brengt deze verschillende woonbuurten in beeld 
in relatie tot de nabijheid van openbaar vervoer, de verschil-
lende woontypologieën en het erfgoedlandschap. Op de 
volgende bladzijden worden de verschillende aspecten meer 
uitgediept.

woondichtheid inwooner/km2

>10000
>8000
>6000
>4000
>2000
>1000
<1000

2. WONEN

REGIO FIG.
ANALYSEKAART WONEN
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REGIO

Het aanbod voorzieningen, de na-
bijheid van werkgelegenheid en de 
tramlijnen zorgen voor een strategi-
sche ligging in de groeistad.

Het woonlandschap bestaat uit vier 
verschillende woonbuurten met 
elk hun eigen karakteristieken en 
opgaves.

Erfgoed kenmerkt zowel het 
landschap met de verschillende 
kasteelparken als de dorpskern met 
verschillende erfgoedobjecten.

01.  Tramlijn 1 richting Flanders Expo en tramlijn 2 richting 
Zwijnaarde zorgen voor vlotte openbaar vervoerverbindingen 
naar de Genste binnenstad.

02. Het station Gent Sint-Pieters op fietsafstand vormt een 
troef voor de wijk. 

03. De vele recent vergunde projecten wijzen op een hoge 
dynamiek in de wijk.

04. Aandacht voor het zorgvuldig ontwikkelen van 
onbebouwde percelen (zie ook blz. 24)

01.  Zwijnaarde dorp: de historische dorpsstructuur is nog 
steeds voelbaar in de wijk met verschillende subcentra

02. Verkavelingswijken: Pleispark, Rijvische en de 
Schilderswijk als woonwijken met voornamelijk halfopen en 
vrijstaande eensgezinswoningen

03. De steenweg: De Bollebergen en de Maaltemeers als een 
stedelijk lint met wonen en voorzieningen

04. Het gehucht Klosse: een landelijke woonomgeving in de 
invloedsfeer van Sint-Denijs-Westrem

01. Het Parkbos huisvest een groot aantal kasteelparken 
rondom de verschillende woonbuurten.

02. Zwijnaarde met vele typerende erfgoedobjecten zoals de 
oude molen, de Prelaatsdreef en het kasteel van Zwijnaarde.

[1.01] [1.02] [1.03]

01.

01.

02.

02.

03.

04.

01.

02.

03.

04

01.

02.
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B1 - SLIM VERDICHTEN B3 - KASTELENSITE ZWIJNAARDE

B2 - WIJK IN DE GROEISTAD 

69

II. Ruimte voor alle Gentenaars

68

2.4. We verdichten op een slimme 
manier in de nabijheid van 
voorzieningen, knooppunten in 
het mobiliteitsnetwerk en water 
en groen 

 
We verdichten slim, dat wil zeggen vooral in de nabijheid 
van voorzieningen, van stedelijke groen-blauwe ruimtes 
en nabij de knooppunten in het openbaarvervoer- en 
fietsnetwerk. Tegelijk creëert verdichten op de ene plek 
mogelijkheden om op een andere plek te verluchten.
Behalve ter hoogte van knooppunten aan de steenwegen 
en de groenklimaatassen zijn er nog veel mogelijkheden 
tot verdichten nabij ruimtelijke knooppunten in de groei-
stedelijke gebieden of 20ste-eeuwse wijken. Daar nemen 
woningen nu vaak veel ruimte in, op een inefficiënte 
manier dan nog, en zijn ze vooral op autobereikbaarheid 
gericht. We starten een transitieproces om de ruimte in 
die wijken beter te gebruiken. 

Op die ruimtelijke knooppunten creëren we dynamiek 
door functies te verweven: behalve extra woningen ko-
men er ook voorzieningen, werkgelegenheid en (groene) 
publieke ruimte aan de verdichtingsplekken. Die ver-
wevenheid creëert microcentraliteit en maakt bijvoor-
beeld meervoudig ruimtegebruik mogelijk. Ze levert de 
noodzakelijke hoeveelheid gebruikers voor het openbaar-
vervoer- en fietsnetwerk en creëert extra mogelijkheden 
voor (collectieve) energievoorzieningen.
Infrastructuur voor het openbaar vervoer, fietsen en 
voetgangers domineert de inrichting van de ruimtelijke 
knooppunten. Zo komen nieuwe stedelijke knooppun-
ten tot stand, plekken van microcentraliteit, met een 
eigenheid op maat van de plek. Dit betekent dat we 
de ruimtelijke draagkracht en de leefbaarheid op die 
plekken (voldoende ruimte voor groen, leesbaarheid, 
verkeersveiligheid, minder geluid en fijn stof…) respec-
teren. Verdichten vraagt daarom om een gebiedsspeci-
fieke aanpak. Het is niet de bedoeling dat élke plek in de 
stad een ruimtelijk knooppunt wordt. We respecteren de 
draagkracht en de genius loci van een zone of wijk.

We onderscheiden naast de kanaalzone vier deelruim-
ten: de binnenstad (het historisch centrum en het 
Kunstenkwartier), de kernstad (19de-eeuwse wijken), de 
groeistad (20ste-eeuwse wijken) en het buitengebied 
(het Kouter- en Leieland, de Moervaartvallei, de kanaal-
dorpen en een stuk van de Scheldevallei). Elk van deze 
deelruimten heeft een eigen morfologie, functionele 
samenstelling en verschijningsvorm die vraagt om een 
eigen werkwijze. We werken voor iedere deelruimte en 
entiteit een verdichtings- of ontpittingsstrategie op maat 
uit met aandacht voor het bestaande patrimonium en 
weefsel. Mariakerke-Kolegem vraagt bijvoorbeeld om 
een andere verdichtingsstrategie dan het centrum van 
Sint-Denijs-Westrem of het historisch centrum. In de 
kernstad ligt de nadruk dan weer op herstructurering 
en verluchting. In perifere kernen is verdichting zinvol, 
maar op de bescheiden schaal van het buitengebied.

ERFGOED
BESCHERMD LANDSCHAP - KASTELENSITE ZWIJNAARDE

2005: Definitieve bescherming als landschap van 
de kastelensite Zwijnaarde o.w.v. natuurhistorische, 
historische en esthetische waarden.

De kastelensite van Zwijnaarde bestaat uit een 
ensemble van de kastelen Rijvissche, Predikherenhof, 
Nieuwgoed, Puttenhove en De Klosse met hun 
bijhorende parken en het park van de Ghellinck 
d’Elsegem. 

KAART 01:  RUIMTE VOOR GENT -  VERDICHTEN IN DE 

NABIJHEID VAN VOORZIENINGEN, KNOOPPUNTEN IN HET 

MOBILITEITSNETWERK EN WATER EN GROEN

KAART 03:  BESCHERMD LANDSCHAP - KASTELENSITE 

ZWIJNAARDE

KAART 02:  RUIMTE VOOR GENT - GROEISTAD (20STE-EEUWSE 

WIJKEN) ALS EEN VAN DE DEELSTRUCTUREN

We verdichten slim, dat wil zeggen vooral in de nabijheid
van voorzieningen, van stedelijke groen-blauwe ruimtes
en nabij de knooppunten in het openbaarvervoer- en
fietsnetwerk. Tegelijk creëert verdichten op de ene plek
mogelijkheden om op een andere plek te verluchten.
Behalve ter hoogte van knooppunten aan de steenwegen
en de groenklimaatassen zijn er nog veel mogelijkheden tot 
verdichten nabij ruimtelijke knooppunten in de groeistedelijke 
gebieden of 20ste-eeuwse wijken. Daar nemen woningen nu 
vaak veel ruimte in, op een inefficiënte manier dan nog, en 
zijn ze vooral op autobereikbaarheid gericht. We starten een 
transitieproces om de ruimte in die wijken beter te gebruiken.

2005: Definitieve bescherming als landschap van de 
kastelensite Zwijnaarde o.w.v. natuurhistorische, historische en 
esthetische waarden.
De kastelensite van Zwijnaarde bestaat uit een ensemble van 
de kastelen Rijvissche, Predikherenhof, Nieuwgoed, Puttenhove 
en De Klosse met hun bijhorende parken en het park van de 
Ghellinck d’Elsegem.

De gemengde stedelijke ruimte van historisch centrum
en Kunstenkwartier (cultuurcluster), kernstad en groeistad,
is het gebied waar de dynamische ontwikkelingen
van wonen, werken en voorzieningen plaats vinden. De
kernstad blijft daarbij dens, maar we verluchten ze verder.
De groeistad vangt door gerichte verdichting een
belangrijk deel van de stadsgroei op. Meerdere kernen
in buurgemeenten maken deel uit van de groeistad.
In de verschillende deelruimten van de stad zorgen
knooppunten van diverse netwerken voor herkenbaarheid
en groeimogelijkheden.

KADER

Per thema uit de onderzoeksmatrix wordt 
steeds de link gelegd met principes uit 
Ruimte voor Gent, beleidsplannen, plano-
logische documenten, visies of concrete 
projecten. Deze documenten vormen steeds 
het kader bij het verder uitwerken van de 
wijkstructuurschets.
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III. De visie en concepten toegepast

een cluster van een bakker, slager, bankkantoor, speel-
plein of café.
We zullen de korrelknooppunten gaandeweg detecteren, 
door onder andere bouwblokonderzoeken, stadsvernieu-
wingsprojecten en beoordelingen van nieuwe ontwikke-
lingen.

Mensgericht plannen
De methodiek om tot de knooppunten te komen is inge-
geven vanuit een systeemdenken, een puur mechanische 
benadering. Uiteraard is het bij de uitbouw van dergelijke 
knooppunten niet de bedoeling om dit zo maar toe te 
passen. Elke plek heeft zijn eigenheid, zijn bewoners, zijn 
geschiedenis, … en die moeten afleesbaar blijven in de 
knoop. Geen enkele stedelijke knoop is gelijk aan een an-
dere. We kunnen en mogen het generieke kader niet tot 
in het detail doortrekken. Bij elke knoop kijken we naar 
de bestaande context en naar de mogelijkheden van de 
plek. Daarbij is ook de interactie met de buurt belangrijk 
om te bepalen wat kan en wat niet. We moeten rekening 
houden met voorkeuren en percepties. Elke plek is im-
mers uniek en moet die uniciteit blijven uitdragen, ook bij 
verdere ontwikkeling. We mogen de burgerparticipatie en 
de bewegingen van onderuit niet miskennen. Voorbeel-
den zijn Ledeberg Leeft, Muide Meulestede Morgen, En 
Route, Wondelgem Swingt , Overlegplatform Zwijnaarde 
en Viadukaduk.

De knooppunten zijn op de kaart aangeduid met con-
centrische cirkels rondom het zwaartepunt. Dit zijn 
symbolische aanduidingen. Deze concentrische cirkels 
tonen de invloedssfeer van een knooppunt aan. Stads-
regionale knooppunten hebben grotere concentrische 
cirkels dan stedelijke knooppunten, die op hun beurt dan 
weer groter zijn dan wijkknooppunten. Korrelknooppun-
ten werden niet aangeduid, maar zullen uiteraard een 
kleinere concentrische cirkel hebben. De invloedssfeer 
is per schaal anders. Het zijn symbolische aanduidingen, 
wat wil zeggen dat we telkens per plek moeten kijken wat 
de al gemaakte keuzes zijn voor de omliggende buurt. 
Dit kan bijvoorbeeld al in bestaande uitvoeringsplannen 
terug te vinden zijn, maar kan ook via burgerparticipatie 
naar boven komen. 
Voorbeeld: Voor de stationsomgeving Gent-Sint-Pieters 
is een invloedssfeer aangeduid van 800m, waardoor 
bijvoorbeeld de Rijsenbergwijk in deze cirkel vervat zit. 
Het recent goedgekeurde RUP Rijsenberg gaf echter al 
een gedetailleerde visie over de ontwikkeling van dat 
specifieke gebied, het Ruimtelijk Onderzoek Rijsenberg25. 
Deze visie primeert op het feit dat de zone binnen de 
invloedssfeer van het stadsregionaal knooppunt ligt.

25 Ruimtelijk Onderzoek Rijsenberg, eindrapport juni 2011, te consulteren op https://
stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/
uitvoering-van-het-beleid/ruimtelijke-ordening/gemeentelijke-rups-en-bpas/voorbe-
reidende-studies/ruimtelijk-onderzoek-rijsenberg-eindrapport  

(Dikkelindestraat) is er vandaag niets aanwezig: enkel 
een hoofdfietsroute en een hoogfrequente tramroute. 
Deze plek zou – zonder in te grijpen in het park, dus 
met volledig behoud van het groen – een aantal bijko-
mende functies kunnen krijgen zodat microcentraliteit 
ontstaat: een coworkingspace, een kantoor, een kinder-
opvang, gecombineerd met woonverdichting. 

• De wijk tussen de Hogeweg en de Waterstraat kent de 
komende jaren een grote bevolkingstoename door de 
verschillende woonontwikkelingen die daar in opbouw 
zijn. In dit gebied ontbreken echter voorzieningen voor 
de sterk groeiende bevolking: een kruidenier, bakker, 
buurtsupermarkt, kindercrèche,… zijn noodzakelijk. 
Een clustering van deze functies zou idealiter op de 
kruising van de Sint-Bernadettestraat en de groen-
klimaatas komen. Afhankelijk van de keuzes voor de 
sociale huisvesting in de Sint-Bernadettewijk kunnen 
deze functies er wel of niet komen.

• Het gebied rond de Beelbroekstraat is volop in opbouw: 
momenteel wordt enkel een woonfunctie voorzien. Om 
in heel dit oostelijk deel van Sint-Amandsberg micro-
centraliteit te creëren zijn bijkomende voorzieningen 
nodig op een gecentraliseerde plek. Als er op lange ter-
mijn opnieuw een station zou komen aan de Beelbroek-
straat – Veldekensstraat, dan zou deze plek geschikt 
zijn om deze microcentraliteit op te nemen.

Een aantal wijkknooppunten ligt in de onmiddellijke nabij-
heid van stedelijke knooppunten. In plaats van deze als 
één groot knooppunt aan te duiden, is het belangrijk hier 
de differentiatie tussen de schaalniveaus te behouden. 
Het gaat daarbij om volgende knooppunten:
• S13 Wondelgem (tram tot Vroonstalledries) en W15 

Wondelgem centrum
• S02 Zuiderpoort en W01 (Ledebergplein)
• S16 Kortrijksesteenweg Carrefour (Sint-Denijs-West-

rem) en Gemeenteplein (Sint-Denijs-Westrem)
• S09 Arsenaal en W21 Braemkasteelstraat

De wijkknooppunten voorzien vooral in buurtonder-
steunende functies voor de wijk zelf, de invloedssfeer 
en het gebruik van de voorzieningen zijn vooral lokaal. 
De stedelijke knooppunten bedienen daarentegen een 
groter stadsdeel en kunnen een grotere verdichting en 
verweving krijgen. Ook mensen van buiten de wijk maken 
gebruik van dit knooppunt. Het is dus belangrijk om de 
eigenheid van elk schaalniveau te respecteren. Grotere 
stedelijke functies planten we in op de stedelijke knoop-
punten, kleinere buurtgerichte functies eerder in de 
wijkknooppunten.

Korrelknooppunt: Deze knooppunten bevinden zich 
vooral in de 20ste-eeuwse wijken. Dit zijn de kleinere 
plekken in een wijk waar de onmiddellijke bewoners baat 
bij hebben (buurtniveau). Het zijn kleinere winkels die op 
wandelafstand van de omliggende woningen liggen, zoals 
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De demografische samenstelling van de wijk Zwijnaarde, 
Pleispark en Schilderswijk vertoont enkele opvallende 
kenmerken. Zo is 29,6% van de inwoners ouder dan 
zestig. Zwijnaarde volgt hierbij de tendens van de andere 
stadsrandwijken zoals Drongen, Sint-Denijs-Westrem-Afsnee 
en Mariakerke. Het zijn de wijken met het grootste aandeel 
inwoners ouder dan 60 in Gent. De meeste zestigplussers 
wonen in de statistische sector Maalte, Zwijnaarde Centrum 
en Ter Linde. 
Op basis van de huishoudensgrootte volgt 
Zwijnaarde het Gentse gemiddeld met 68,4% één- en 
tweepersoonshuishoudens (tov 71% in Gent) en 31,6% 
>2 persoons huishoudens (tov 29,1% in Gent). Het aantal 
eenpersoonshuishoudens scoort hierbij wel lager dan 
gemiddens in Gent 32,1% tov 41,3%. (2019) Het hoogste 
aandeel van één- en tweepersoonshuishoudens bevinden 
zich in Zwijnaarde Centrum, Ter Linde en ter hoogte van 
Maaltemeers.

Woonaanbod is niet afgestemd op de huidige 
demografische transities

Leeftijdsklassen
% 60+ers

 >80% 
 61-80%
 41-60%
 21-40%
 <20%

Grootte huishouden (2019)
% huishoudens bestaan uit 1 en 2 personen

     >76%
 66-75%
 56-65%
     <55%

Woningen/ha per bouwblok

 41-50 
 31-40
 21-30
 11-20
   0-10

28/08/2020 Jive

https://gent.buurtmonitor.be/jive/ViewerTable.aspx?&wsguid=176a25b5-552e-4c34-b43e-978a9dbf65fc&ps=-60459 1/1

10-jaar leeftijdsklassen 2020 - Wijken

% 80+ % 70-79 jaar % 60-69 jaar Totaal

Rabot - Blaisantvest 2,2 3,9 7,3 13,4

Muide - Meulestede - Afrikalaan 3,1 4,4 7,1 14,6

Macharius - Heirnis 2,5 4,9 8,0 15,4

Dampoort 2,9 4,9 8,2 15,9

Brugse Poort - Rooigem 3,2 5,2 7,7 16,1

Bloemekenswijk 3,5 5,8 8,4 17,6

Oud Gentbrugge 4,5 5,4 8,2 18,0

Ledeberg 4,6 5,8 7,8 18,3

Binnenstad 5,7 6,0 8,2 19,8

Moscou - Vogelhoek 4,0 6,6 9,4 20,0

Sluizeken - Tolhuis - Ham 6,8 5,5 7,8 20,2

Stationsbuurt-Noord 5,4 6,0 9,3 20,7

Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels 6,0 5,1 9,6 20,7

Nieuw Gent - UZ 3,9 7,3 9,8 21,0

Gentse Kanaaldorpen en -zone 4,5 5,1 11,8 21,3

Stationsbuurt-Zuid 5,5 6,7 9,3 21,6

Sint-Amandsberg 5,5 6,8 10,2 22,5

Oostakker 6,6 6,8 11,0 24,3

Wondelgem 6,1 8,4 10,6 25,2

Watersportbaan - Ekkergem 8,7 8,5 8,7 25,8

Gentbrugge 7,4 8,4 11,9 27,7

Mariakerke 7,4 9,4 12,2 29,0

Zwijnaarde 8,3 8,9 12,4 29,6

Drongen 6,9 10,5 13,4 30,7

Sint-Denijs-Westrem - Afsnee 10,5 9,4 11,7 31,6

Eenheid: %

Bron: Bevolkingsregister Stad Gent (bevolkings- en vreemdelingenregister)

Eigen woning: aangepaste woning: 
veranderingen laten doen is een rompslomp. 
Een oude boom verplant je niet. Mensen 
blijven graag in hun eigen huis.

Er zijn (meer) 
huurwoningen nodig voor 
senioren (ivm serviceflats)

Meer woningen 
voor alleenstaande 
senioren

WIJK

Algemeen is de woondensiteit in de wijk erg laag. Dit 
hangt samen met de woontypologieën die voornamelijk 
bestaan uit eensgezinswoningen. In Zwijnaarde zijn 
slechts 21,12% van de woningen meersgezinswoningen 
tegenover 38,53% gemiddeld in Gent. Het grootste aandeel 
meersgezinswoningen is terug te vinden in Maalte en rond 
Maaltemeers. De woondensiteit in de wijk is het hoogst 
in  Roosken en in tweede instantie in 'T Schaarken. De 
afwezigheid van meersgezinswonignen wijst vooral op de 
kleinere woontypolgoieën hier met meer gesloten bebouwing 
ten opzichte van de andere woonbuurten.

LEGENDE

administratieve grens Gent
gesloten bebouwing
half open bebouwing
open bebouwing
beschermde monumenten
inventaris bowkundig erfgoed
meergezinswoningen
sociale woningen
vergunde projecten
onbebouwde percelen
woonzorgcentrum
kasteel
afstanden van Gent St-Pieters
tramhalte - afstand radius 400m

INWONERS OUDER DAN 60 JAAR [%]

HUISHOUDENS MET 1 EN 2 PERSONEN [%]

MEERGEZINSWONINGEN

WOONDENSITEIT [WONINGEN/HA]

[1.04]
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In vergelijk met andere Gentse wijken zijn er weinig sociale 
woningen in Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk. 
Met slechts 5,4% sociale huurwoningen tov particuliere 
huishoudens (2019) scoort de wijk ruim onder het Gentse 
gemiddelde van 12,3%. Zwijnaarde scoort hierbij gelijkaardig 
of iets beter dan andere stadsrandswijken zoals Sint-Denijs-
Westrem (4,7%), Oostakker (2,4%) en Drongen (1,3%)

De sociale woningen in de wijk concentreren zich in de 
buurt Roosken en Zwijnaarde Centrum ter hoogte van de 
Achterhekers en Bottelroosstraat. Daar tegenover staat een 
grote vraag naar sociale woningen in Gent. De wachttijd tot 
toewijzing van een woning duurt vier tot acht jaar (bron: 
Ruimte voor Gent, blz. 37). De ambitie van Stad Gent om 
het percentage sociale woningen gelijk te laten stijgen met 
de toename van het totale woonpatrimonium vormt ook 
hier een belangrijke randvoorwaarde. Signalen uit de buurt 
naar meer betaalbaar wonen onderstrepen dit enerzijds, 
maar vragen tegelijk ook algemeen naar andere vormen van 
betaalbaar wonen in de wijk.

In het academiejaar 2018-2019 studeerden er 77.470 
studenten in Gent. Naar schatting telt de stad ruim 30.000 
kotstudenten (bron: Ruimte voor Gent). Het aantal studenten 
in Gent nam de laatste jaren enkel maar toe. Ook de komende 
jaren zal dit aantal naar alle waarschijnlijkheid blijven 
toenemen. De nood aan vergunde studentenhuisvesting is 
nodig. Dit als antwoord op de vraag van de vele studenten, 
maar ook om de druk op de woningmarkt te beperken. Met 
de uitbreiding van de UGent-campus op het Technologiepark 
is er nood aan een visie op studentenhuisvesting in 
Zwijnaarde. Hier zal het aantal studenten toenemen van 850 
naar 3550 studenten.  Zullen studenten in de toekomst meer 
en meer deel uitmaken van de wijk? Of zetten we in op goede 
fiets- en openbaar vervoersverbindingen vanuit het centrum 
en/of naburige wijken zoals de Sterre? Hier zijn vandaag 
immers al heel wat studentenvoorzieningen en -huisvesting 
met het Home Astrid (234 wooneenheden) en Home Bertha 
De Vries (191 wooneenheden). Daarnaast werd onlangs een 
nieuwe studententoren gebouwd nabij het Technologiepark 
in de Ebergiste de Deynestraat ten noorden van de Ringvaart 
met kamers voor 311 studenten.

De wijk heeft een beperkt sociaal woonaanbod Nood aan een visie op studentenhuisvesting

WIJK

Meer ruimte voor 
betaalbaar wonen

AFB. 02
bron: Vlaamse Gemeenschap, 
Departement Hoger Onderwijs

AFB. 03
Analyse van het woonaanbod in 
Gent, bron: Stad Gent (2008) 

AFB. 01
Sociale woningen in Zwijnaarde, 
Pleispark en Schilderswijk

AFB. 02

AFB. 03

[1.05] [1.06]
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De verkeersaders E40 en E17 zorgen voor een hoge 
geluidsbelasting op de omgeving die het grootst is ter hoogte 
van de verknoping van beide snelwegen. De geluidschermen 
ter hoogte van de E17 beperken de geluidshinder deels ter 
hoogte van de kern Zwijnaarde. Ook de N60 zorgt voor een 
zeer lawaaierige omgeving. Zowel op Vlaams als Gents niveau 
wordt een geluidsknelpunt gedefinieerd als ene plaats waar 
het daggemiddelde geluidsniveau Lden hoger ligt dan 70 
decibel. Alle plekken met roze of paarse aanduidingen in de 
kaart hieronder vormen dus een geluidsknelpunt. Het gaat 
hierbij onder meer over woningen thv:
• Ten noorden van Hertooienbos (Roosken)
• N60
• Tramstraat / Adophe della Fail
• Kortrijksesteenweg
• Pieter van Reysschootlaan (Schilderswijk)
• Zuidelijke en noordelijke rand van Pleispark
• Ten zuiden van Maaltemeers

Lucht- en geluidsvervuiling

Percelen ingekleurd naar maximale geluidsklasse

Percelen ingekleurd naar maximale geluidsklasse

WIJK

Naast geluidsbelasting hebben de snelwegen ook impact op 
de luchtkwaliteit. De concentraties stikstofoxide zijn hier het 
hoogst in vergelijking met de rest van Gent. Op basis van de 
resulaten van de Curieuzeneuzen is de concentratie van NO2 
te hoog in minimaal deze strategen (zie WMP):
• N60/Ovonde
• Nieuwescheldestraat
• Herooiebos (Roosken)
• Kortrijksesteenweg

Naast een impact van de snelwegen op lucht- en geluid, zijn 
er ook puntsgewijze opgaves. Zo zijn de geluidsschermen in 
Roosken in slechte staat. Openingen in de schermen laten 
geluid alsnog door. Daarnaast ontstaat er een conflictsituatie 
ter hoogte van de Schilderswijk. Woningen bevinden zich 
hier letterlijk naast de oprit van de E40. Het zorgt niet enkel 
voor lucht- en geluidsvervuiling, maar ook voor erg onveilige 
verkeersituatie.

AFB. 01
Geluidsbelastingkaart Gent

AFB. 02
Stikstofoxide (NO2), 
interpolatie 2018 (bron: VMM)

AFB. 03
De geluidschermen in Roosken zijn in 
slechte staat.

AFB. 04
Woningen Schilderswijk aan oprit E40.

AFB. 02

AFB. 01
AFB. 03 AFB. 04

[1.07]
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ZWIJNAARDE DORP
Zwijnaarde Centrum
Ter Linden

Profiel:

• Ter Linden bestaat voornamelijk uit huis-
houdens met één (46,2%) of twee per-
sonen (31,8%). Hoewel het hoge aantal 
aan kleine huishoudens, woont slechts 
27,61% in een meergezinswoning.

• Daarnaast is bijna de helft (49,8%) van de 
inwoners van Ter Linden ouder dan 60 
jaar. Dit heeft deels, maar niet alleen 
te maken met de aanwezigheid van de 
WZC's hier.

• In de statistische sector Zwijnaarde 
Centrum wonen minder ouderen tov 
Ter Linden, maar meer dan gemiddeld in 
Gent. Er wonen veel 80-plussers (11,6%). 

• De statistische sector Zwijnaarde Centrum 
heeft iets meer meersgezinswoningen 
tov de wijk Zwijnaarde. Maar nog steeds 
niet meer dan 31,74%.

• Verschillende erfgoedobjecten zoals de 
oude molen, Prelaatsdreef en het kasteel 
van Zwijnaarde kenmerken Zwijnaarde 
Centrum. (zie ook blz. 33)

Noden en uitdagingen:

• Nieuwe woontypologieën voor ouder(e) 
(wordende) inwoners van Ter Linden en 
Zwijnaarde Centrum

• Uitbouw van het stedelijk knooppunt 
Zwijnaarde (zie 3. Voorzieningen)

• Veel signalen uit de buurt vragen om meer 
kwalitatieve ontmoetingsplekken en 
speelruimte

BUURT

woningen/ha per bouwblok
41-50
31-40
21-30
11-20
0-10

3000m

1200m

900m

600m

300m

0 2km

LEGENDE

administratieve grens Gent
gesloten bebouwing
half open bebouwing
open bebouwing
beschermde monumenten
inventaris bowkundig erfgoed
meergezinswoningen
sociale woningen
vergunde projecten
onbebouwde percelen
woonzorgcentrum
kasteel
afstanden van Gent St-Pieters
tramhalte - afstand radius 400m

woningen/ha per bouwblok

41-50

31-40

21-30

11-20

0-10

Door de heterogene samenstelling van de 
wijk, zoomen we in het volgende deel in op 
de verschillende woonbuurten. Per buurt 
brengen we het profiel in beeld samen met 
de noden en uitdagingen.

Er is te weinig 
speelgelegenheid voor 
kinderen in de buurt van 
de Nieuwe Melac

[1.08] [1.09]
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WOONWIJKEN
Rijvissche
Paolalaan
Maalte

Profiel:

• In Rijvissche wonen voornamelijk gezin-
nen. Het aandeel kinderen en jonge-
ren tot 19 jaar is het hoogst in de wijk 
(24,9%). Dit vertaalt zich in een hoog 
aantal eengezinswoningen.

• Maalte bestaat uit meer kleine huishou-
dens  gelinkt aan een groter aanbod 
meergezinswoningen (69,41%). Hierbij is 
35,8% zestig-plusser.

• In de sector Paolalaan wonen veel oude-
ren (36,1% is ouder dan 60). Daarnaast 
woont hier het hoogste aandeel 80-plu-
sers (17,6%) in Zwijnaarde.

Noden en uitdagingen:

• De Rijvisschestraat wordt vandaag vaak 
als ‘shortcut’ voor gemotoriseerd 
verkeer gebruikt. Veel signalen uit de 
buurt vragen dan ook om veilige trage 
verbindingen. De nieuwe fietsverbinding 
tussen de N60 en de groenklimaatas 5 
kan hiertoe bijdragen.

• De uitbouw van de fietssnelweg en groen-
klimaatas Parkbos vormt een  aanleiding 
om na te denken over meer diverse 
woontypologieën in deze buurt waar 
vandaag voornamelijk gezinnen met 
kinderen wonen.

BUURT

woningen/ha per bouwblok
41-50
31-40
21-30
11-20
0-10
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1200m

900m

600m

300m

0 2km

LEGENDE

administratieve grens Gent
gesloten bebouwing
half open bebouwing
open bebouwing
beschermde monumenten
inventaris bowkundig erfgoed
meergezinswoningen
sociale woningen
vergunde projecten
onbebouwde percelen
woonzorgcentrum
kasteel
afstanden van Gent St-Pieters
tramhalte - afstand radius 400m

woningen/ha per bouwblok

41-50

31-40

21-30

11-20

0-10

Rijvissche: Weinig speelvoorziening 
op wandelafstand, speeltuin aan het 
Modderenmanpand zou fijn zijn

ZWIJNAARDE DORP
Roosken
‘T Schaarken

Profiel:

• De woondensiteit in Roosken en 'T 
Schaarken is hoger dan in de rest van de 
wijk. Dit is niet te danken aan meers-
gezinswoningen, wel aan compacte 
eengezinswoningen.

• ‘T Schaarken weerspiegelt het best de 
gemiddelde Gentse bevolking.

• In Roosken bestaat 69,1% van de huishou-
dens uit één persoon (39,1%) of twee 
personen (30%).

• De buurt Roosken als één van de enige 
plekken met sociale huurwoningen in 
Zwijnaarde.

• In verhouding met de rest van Zwijnaarde 
wonen in Roosken het meeste kinderen 
tussen 0 - 9 jaar (12,8%). 

Noden en uitdagingen:

• In deze dense buurt is er nood aan 
wijkgroen en ontmoetingsruimtes voor 
bewoners. Dit blijkt zowel uit de analyse 
als de signalen uit de buurt. 

• Er is veel vraag naar dagdagelijkse voor-
zieningen hier (zie 3. voorzieningen)

• Er is nood aan meer speelruimte voor 
kinderen. Voor Roosken bestaat de doel-
groep voornamelijk uit kinderen jonger 
dan 10 jaar.

• De visuele hinder en geluidshinder van de 
snelweg E40 is groot voor woningen aan 
de noordzijde van Hertooiebos. Ook de 
concentratie NO2 is hier te hoog.

• Vanuit de wijk is er vraag naar een visuele 
buffer tussen 'T Schaarken en het be-
drijventerrein Zwijnaarde III.

woningen/ha per bouwblok
41-50
31-40
21-30
11-20
0-10
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LEGENDE

administratieve grens Gent
gesloten bebouwing
half open bebouwing
open bebouwing
beschermde monumenten
inventaris bowkundig erfgoed
meergezinswoningen
sociale woningen
vergunde projecten
onbebouwde percelen
woonzorgcentrum
kasteel
afstanden van Gent St-Pieters
tramhalte - afstand radius 400m

Maak extra speelplaatsen ofwel 
speelstraten zodat de kinderen ergens 
kunnen veilig spelen (vooral in de 
buurt van Rooskensstraat)

[1.09]

[1.08]
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GEHUCHT

Klosse
Hoedjen

Profiel:

• In Klosse wonen meer jongeren tot 19 jaar 
in vergelijking met de rest van Zwijnaarde 
(24,7%).

• In de sector Hoedjen wonen relatief meer 
ouderen dan in de rest van Zwijnaarde: 
36,4% is ouder dan 60.

• Het woningbestand in Klosse en Hoedjen 
bestaat uitsluitend uit eensgezinswoningen.

Noden en uitdagingen:

• Deze woonomgeving heeft weinig of 
geen relatie met Gent en bevindt zich 
meer in de invloedssfeer van De Pinte.

• 
• De buurt bevindt zich ten midden van 

de open ruimte tussen Zwijnaarde en 
De Pinte. Verdere uitbreiding en/of ver-
dichting is hier niet gewenst. Wel is een 
goede landschappelijke inpassing van de 
huidige bebouwing van belang.
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STEENWEG
Kon. Leopoldstraat
Hutsepot

Profiel:

• In deze woonomgeving bevinden zich 
de meeste meergezinswoningen. Deze 
concentreren zich voornamelijk langs de 
N60 en de nieuwe ontwikkeling langs de 
Leebeekstraat. Dit sluit aan bij de voor-
namelijk jonge en  kleine huishoudens 
(1-2 personen).

• Twintig- tot dertig- (24,7%), en dertig tot 
veertigjarigen (24,2%) kenmerken de 
sector Koning Leopoldstraat

Noden en uitdagingen:

• Op deze plek bevinden zich het grootste 
aandeel meergezinswoningen. Toch is 
de plek voornamelijk goed ontsloten 
voor wagens. Is dit de meeste gewenste 
plek voor meersgezinswoningen? 

• N60 en E40 vormen barrières langsheen 
deze buurt.

• De toekomstige ontwikkeling op het  
Technologiepark en in de Tramstraat 
vormen een uitdaging omwille van de 
grotere mobiliteitsdruk, maar biedt te-
gelijk kansen voor een betere openbaar 
vervoersontsluiting, ondersteunende 
voorzieningen en werkgelegenheid.
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FIG.
ANALYSEKAART VOORZIENINGEN
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3. VOORZIENINGEN

REGIO

De grootschalige, 
bovenlokale voorzie-
ningen zijn karakteri-
serend voor de wijk. Ze 
zorgen voor werkgele-
genheid dichtbij, maar 
ook voor uitdagingen 
op vlak van mobiliteit.

In dit onderdeel behandelen we het thema voorzieningen. 
De analyse brengt zowel lokale als bovenlokale, publieke en 
particuliere voorzieningen in de wijk in beeld. De kaart hier-
naast vat de verschillende aspecten samen. Op de volgende 
bladzijden zoomen we in op het bovenlokale karakter van de 
voorzieningen, het mobiliteitsaspect en de stedelijke knoop-
punten die Ruimte voor Gent op de wijk projecteert.
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01.

02.

01.

01.

02.

02.
03.

REGIO

De bovenlokale onderwijs-, zorg en 
bedrijvensites vormen afgesloten 
enclaves tussen stad en wijk.

De ontsluiting van de verschillende 
bedrijventerreinen blijft ook in de 
toekomst een aandachtspunt met 
de verdere ontwikkeling van het 
Technologiepark.

Het stedelijk knooppunt Maria 
Middelares en het knooppunt 
Zwijnaarde met een geheel eigen 
opgave.

[3.01]

[3.02]

[3.03]

Een belangrijk minpunt is 
echter het vele verkeer 
in het algemeen en het 
vele vrachtverker in het 
bijzonder

01.  De ziekenhuissite Maria Middelares vormt een 
belangrijke zorg- en werkpool in de regio.

02.  De verschillende bedrijventerreinen Zwijnaarde 
II en III, het technologiepark en het eiland Zwijnaarde 
situeren zich tussen de wijk en de stad. Ze zorgen voor 
heel wat werkgelegenheid in de wijk die met de geplande 
ontwikkelingen nog verder zal toenemen.

03. De Don Boscoscholen trekken leerlingen aan vanuit de 
ruime regio.

01.  Het Technologiepark en Eiland Zwijnaarde sluiten reeds 
rechtstreeks aan op het hoger wegennetwerk. De ontsluiting 
van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III gebeurt 
vandaag nog door verschillende woonomgevingen. Het 
zorgt voor onveilige situaties. Stad Gent ambieert om deze 
terreinen in de toekomst rechtstreeks te ontsluiten via de R4.

02. De verdere ontwikkeling van het Technologiepark in 
de toekomst, vraagt ook in de toekomst aandacht voor 
mobiliteit. Tegelijk beidt het ook kansen voor een verbeterde 
openbaar vervoers- en fietsontsluiting (bijv. geplande 
fietsverbinding over de R4).

01. Knooppunt Maria Middelares: de Kortrijkse Steenweg 
scheidt drie bovenlokale sites van elkaar: het ziekenhuis 
Maria Middelares, het Maaltebruggepark en de 
scholencampus Don Bosco.

02. Knooppunt Zwijnaarde: de eindhalte van tramlijn 2 
bevindt zich centraal in Zwijnaarde met zijn dorpse karakter 
met verschillende subcentra van voorzieningen.
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II. Ruimte voor alle Gentenaars

70

2.5. We verweven werk, ondernemerschap en 
innovatie in de stedelijke ruimte 

 
Ook op ruimtelijk-economisch vlak kiezen we voor verweving. Verweven van 
functies is de regel, scheiden de uitzondering. 

Concreet willen we de stad ruimtelijk-economisch nog beter positioneren 
door diverse (verstedelijkte) gebieden – ook zones waar de klemtoon op wo-
nen ligt – een duidelijk ruimtelijk-economisch profiel te geven. Die economi-
sche functies in woonzones staan nu vaak onder druk. We werken de juiste 
ruimtelijke instrumenten uit om werkgelegenheid binnen het woongebied 
te stimuleren, uiteraard met respect voor de draagkracht en het evenwicht 
binnen de (woon)omgeving. Die ambitie ondersteunt tegelijk enkele ande-
re ruimtelijke doelstellingen: het versterken van de ruimtelijke eigenheid, 
het creëren van microcentraliteit en het vrijwaren van de resterende open 
ruimte. 

Ook landbouw is een belangrijke economische functie 
die voldoende ruimte nodig heeft. We streven naar 
meer stadsgerichte landbouw die bijdraagt aan een 
 klimaatneutraal Gent. Door de ruimte te delen en 
functies effectief en efficiënt te verweven creëren we 
landbouwmogelijkheden zonder bijkomende grond in te 
nemen.
• We kiezen voor een gebiedsgerichte benadering: in de 

binnenstad, kernstad en groeistad wegen we verdich-
ting en ontpitting af in functie van combinaties van 
groen en stadsgerichte landbouw. We onderzoeken de 
mogelijkheden van stadsgerichte landbouw binnen de 
stedelijke ruimte (publieke ruimte, braakliggende ter-
reinen, tijdelijk onbebouwde percelen, dak- en gelaag-
de landbouw, volkstuinen…). 

• In de groenpolen streven we multifunctionaliteit van 
het landbouwgebied na en levert de landbouw behal-
ve landbouwproducten ook diensten aan natuur en 
landschap.

• In ‘landelijk Gent’ is landbouw in de eerste plaats voed-
selproducent en daarnaast ook (mede)beheerder van 
de open ruimte. 

Natuurlijk is niet alles te verweven en kiezen we soms 
voor (overwegend) monofunctionaliteit. De zeehaven 
en de werkplekken rond de R4 (aan de Evergemse-, 
Antwerpse- en Kortrijksesteenweg en in de Zuidelijke Mo-
zaïek14) en de E40 zijn hiervoor het meest geschikt. Deze 
zones kunnen we bufferen tegenover kwetsbare functies 
en ze zijn goed ontsluitbaar voor vrachtverkeer vanaf 
het hoger wegennet. We creëren wel mogelijkheden op 
maat om in overwegend monofunctionele economische 
zones toch ondersteunende en complementaire functies 
toe te laten. Dat schept mogelijkheden voor zuinig ruim-
tegebruik (bijvoorbeeld parkeerruimte of personeelsres-
taurant delen) of het verminderen van verplaatsingen 
(kinderopvanglocaties of afhaalpunten op of nabij een 
bedrijventerrein). Groene dooradering en ecologische 
infrastructuur binnen die zones is belangrijk. 
Ook in kleinere economische zones verweven binnen de 
stedelijke ruimte15 blijft de klemtoon liggen op de econo-
mische activiteit.
We willen de bestaande economische zones optimalise-
ren door bedrijfsprofielen (vanuit ruimtelijk oogpunt) te 
linken aan hun ruimtelijk profiel of ‘DNA’. Dit ‘ruimtelijk 
DNA’ moet voor elke economische zone verduidelijken 
onder welke ruimtelijke voorwaarden en kenmerken (mo-
biliteit, groen, beeld, hinder…) economische en andere 
functies mogelijk zijn. Dat maakt het ons mogelijk op 
een strategische en tegelijk duurzame manier op nieuwe 
trends en dynamieken in te spelen en een interessant 
vestigingsklimaat, creatie van werkgelegenheid en lokale 
economie te ondersteunen.16

Door bepaalde bedrijven te clusteren, creëren we een 
meerwaarde. Als bedrijven ruimtelijk in elkaars nabijheid 
liggen, zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om ruimtes te 
delen of duurzame energiesystemen uit te bouwen.
Bestaande monofunctionele kleinhandelsclusters aan 
steenwegen bouwen we uit tot meer multifunctionele 
polen (met de nadruk op de economische functie).

14  Het betreft volgende economische zones: Haven 9000-9200 (aan de Evergem-
sesteenweg/Industrieweg), Oostakker (aan Antwerpsesteenweg) en Gent-Zuid I, 
Sint-Denijs-Westrem I, Zwijnaarde I, Zwijnaarde II, Zwijnaarde III, Zwijnaarde IV 
en Zwijnaarde V (langsheen Kortrijksesteenweg en in de Zuidelijke Mozaïek) en 
Drongen I en II (E40).

15  Wiedauwkaai, Gentbrugge I, Gentbrugge II, Afrikalaan, Nieuwe Vaart

16  Bij het verder concretiseren en toepassen van deze werkwijze laten we ons 
inspireren door gelijkaardige instrumenten die recent werden uitgewerkt door 
VOKA Oost-Vlaanderen (Spazio, zie https://www.voka.be/oost-vlaanderen/dien-
sten/spazio-gemeenten-geven-ruimte-aan-bedrijven) en Leiedal in opdracht van 
het Agentschap Ondernemen (Kameleonproject, zie http://ondernemenindekern.
leiedal.be)
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Figuur 2-21 Inrichtings- en beheerplan (Fris in het landschap, 2016)
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Voorkeursmodel

KAART 04:  GRAFISCH PLAN RUP TECHNOLOGIEPARK

KAART 02:  OPBOUW VAN HET VRACHTROUTENETWERK

KAART 01:  RUIMTE VOOR GENT - WERK, ONDERNEMERSCHAP EN

INNOVATIE IN DE STEDELIJKE RUIMTE

KAART 03: INRICHTINGSPLAN  TECHNOLOGIEPARK (FRIS IN HET 

LANDSCHAP)

KAART 05:  TECH LANE GHENT BEELDKWALITEITSPLAN - INBO

Momenteel in opmaak - later aan te vullen 
Vrijwaren lagere-orde wegen van vrachtverkeer:
Het vrachtverkeer maakt op een aantal plaatsen onnodig 
gebruik van het lagere-orde wegennet waarbij, weliswaar in 
mindere mate, de leefbaarheid van de omliggende zones wordt 
aangetast en het goed functioneren van deze wegen voor de 
zachte weggebruikers in het gedrang komt. Het belangrijkste 
knelpunt betreft het vrachtverkeer, met als bestemming 
de havenzone, dat niet de R4 volgt maar via de R40 en de 
Afrikalaan naar de Vliegtuiglaan rijdt en zo onder meer de 
weginfrastructuur rond Dampoort belast. Hiernaast is er ook 
nog, maar van een veel beperktere omvang, sluipverkeer van 
vrachtwagens in Zwijnaarde.

Ook op ruimtelijk-economisch vlak kiezen we voor verweving. 
Verweven van functies is de regel, scheiden de uitzondering.
Natuurlijk is niet alles te verweven en kiezen we soms voor 
(overwegend) monofunctionaliteit. De zeehaven en de 
werkplekken rond de R4 (aan de Evergemse-,
Antwerpse- en Kortrijksesteenweg en in de Zuidelijke 
Mozaïek) en de E40 zijn hiervoor het meest geschikt. Deze
zones kunnen we bufferen tegenover kwetsbare functies 
en ze zijn goed ontsluitbaar voor vrachtverkeer vanaf het 
hoger wegennet. We creëren wel mogelijkheden op maat 
om in overwegend monofunctionele economische zones 
toch ondersteunende en complementaire functies toe te 
laten. Dat schept mogelijkheden voor zuinig ruimtegebruik 
(bijvoorbeeld parkeerruimte of personeelsrestaurant delen) 
of het verminderen van verplaatsingen (kinderopvanglocaties 
of afhaalpunten op of nabij een bedrijventerrein). Groene 
dooradering en ecologische infrastructuur binnen die zones is 
belangrijk.

Het inrichtings- en beheerplan moet een visie uitzetten op 
vlak van inrichting en beheer voor de volledige site, rekening 
houdend met het Duurzaamheidspact van UGent.
Het inrichtings- en beheerplan heeft als doel de 
belevingswaarde van het park te vergroten voor de werknemers 
die op de site actief zijn, en heeft de ambitie om een kader te 
scheppen waarbinnen de site zich op langere termijn verder kan 
ontwikkelen voor o.m. ecologische functies.

Op een ondertussen gesaneerde, historisch vervuilde 
stortplaats ten zuiden van de stad realiseert sogent - in 
samenwerking met verschillende publieke en private partners 
- het bedrijvenpark ‘Eiland Zwijnaarde’. Er komt ruimte voor 
bedrijven die zich specialiseren in kenniseconomie, transport, 
logistiek en watergebonden distributie. De totale uitgeefbare 
oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 35 hectare. 

KADER

Per thema uit de onderzoeksmatrix wordt 
steeds de link gelegd met principes uit 
Ruimte voor Gent, beleidsplannen, plano-
logische documenten, visies of concrete 
projecten. Deze documenten vormen steeds 
het kader bij het verder uitwerken van de 
wijkstructuurschets.
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[3.04]

De verschillende bedrijventerreinen in Zwijnaarde brengen 
ook heel wat tewerkstellingsplaatsen met zich mee. Met de 
verdere ontwikkeling van het Technologiepark zal het aantal 
personeelsleden hier toenemen van 3.950 (meest recente 
telling) tot 6.500 (o.b.v. studie Zuidelijke Mozaïek). Ook 
het eiland Zwijnaarde zou in de toekomst zo'n 3.000 extra 
jobs creëren. Ook het ziekenhuis Maria Middelares is naast 
een zorgpool ook een tewerkstellingspool met zo'n 2.050 
werknemers en artsen. In vergelijking met de 7.427 inwoners 
in Zwijnaarde is en zal veel dynamiek in de wijk afkomstig zijn 
van de hoge werkgelegenheid hier.
Vandaag is er echter weinig interactie tussen de 
tewerkstellingspolen en de omliggende woonomgevingen. 
Vanuit de inwoners is er hier wel een duidelijke vraag naar 
zoals bijvoorbeeld het voorzien van een Finse looppiste op 
het Technologiepark. Daarnaast biedt het versterken van 
de relatie tussen bedrijven kansen (ruimtes delen, mogelijke 
afzetmarkt, ...). Tegelijk vormt de toename aan jobs in de 
toekomst een grote mobiliteitsopgave. Vandaag zorgt de 
ontsluiting van het Technologiepark al voor heel wat overlast 
in de wijk. Een geoptimaliseerde ontsluiting is daarom 
prioritair.

Meer jobs dan inwoners

Betere integratie woon-werkfuncties 
dorp-Technologiepark

Kinderen leren fietsen op 
Technologiepark in het weekend als 
het rustig is

Een Finse piste op het 
Technologiepark zou 
welkom zijn

WIJK

13 Tech Lane Ghent | inbo Amsterdam | P09764 | november 2015
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Figuur 2-21 Inrichtings- en beheerplan (Fris in het landschap, 2016)
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[3.05]

De Vito-kaart duidt Zwijnaarde aan als een goed uigeruste 
wijk met een hoog voorzieningenniveau. Toch ontvingen 
we veel signalen uit de wijk met de vraag naar meer (lokale) 
voorzieningen in de wijk. Het valt op dat dagdagelijkse 
voorzieningen zich in het gebied clusteren rond enkele 
straten in de kern van Zwijnaarde. Voorzieningen in Roosken, 
Schaarken en Ter Linde zijn erg beperkt. Ook in Rijvische, 
Schilderswijk en Pleispark zijn er weinig tot geen bakkers, 
apothekers of supermarkten.

Nood aan meer (en lokale) voorzieningen

BUURT

handel

horeca

bakker

levensmiddelen

apotheek

sportterrein

speelterrein

jeugdbeweging

ontmoetingscentrum

kinderdagverblijf

lagere school

woonzorgcentrum

bibliotheek

dienstcentrum

“In Zwijnaarde zijn weinig winkels. 
De laatste jaren zijn er meerdere 
gesloten”

“Maar ook horeca (echte restaurants, geen take-
away fastfood) en een groter aanbod aan winkels 
(en zeker en vast voedingswinkels) zouden 
prioritair moeten zijn. “

“In wijk Rooskens: nu zijn 
daar immers zeer weinig 
voorzieningen”

Er zouden meer winkels 
op loopafstand mogen zijn

“In Zwijnaarde zijn er te weinig winkels en 
geen echte winkelbuurt”
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01.

fietskwaliteit en -veiligheid

verblijfskwaliteit verhogen

leefkwaliteit verhogen

doorgaand verkeer weren

sturend parkeerbeleid

gerichte ontsluiting bedrijventerreinen

doorstroming OV verbeteren

oversteekbaarheid

barrière N60/ovonde verminderen
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INTERMEZZO
WIJKMOBILITEITSPLAN

Parallel aan de wijkstructuurschets Zwijnaarde, Schilderswijk 
en Pleispark wordt een wijkmobiliteitsplan opgemaakt voor 
de wijk. Samen vormen ze het wijkplan. Tijdens het proces 
wordt de inhoud van beide processen maximaal afgestemd.
In het wijkmobiliteitsplan worden vijftien wijk-specifieke 
doelstellingen geformuleerd. Op de kaart hiernaast situeren 
we deze doelstellingen. Ze zijn complementair aan de ambi-
ties voor de wijkstructuurschets. In het volgende hoofdstuk 
leggen we de link tussen de doelstellingen uit het wijkmobi-
liteitsplan en de geformuleerde ambities voor de wijkstruc-
tuurschets.

01. Doorgaand verkeer door het dorpscentrum van 
Zwijnaarde weren om leefkwaliteit en veiligheid te verbete-
ren. 

02. Verblijfsfunctie van de Hutsepotstraat verhogen met 
extra aandacht voor de actieve weggebruiker. 

03. De leefkwaliteit in de Heerweg-Noord in evenwicht 
brengen met de verkeersfunctie met extra aandacht voor 
veiligheid van de actieve weggebruiker. 

04. Veiligheid voor de fietsers in de Krekelstraat verbeteren. 

05. Fietskwaliteit in de Zandvoordestraat verbeteren. 

06. Leefkwaliteit en veiligheid verbeteren op de as Pieter 
Pauwel Rubenslaan - Rijvisschestraat en fietssnelweg beter 
integreren. 

07. De barrière effecten van de N60/ovonde verminderen en 
extra aandacht geven aan actieve weggebruikers en open-
baar vervoer. 

08. De leefkwaliteit en veiligheid op de Tramstraat/A. della 
Faillelaan verhogen met extra aandacht voor de oversteek-
baarheid en doorstroming van het openbaar vervoer. 

09. Vrachtverkeer en bestemmingsverkeer sturen voor de 
bedrijvenzone Zwijnaarde II & III om de leefbaarheid van de 
woonstraten in deze omgeving te verbeteren. 

10. De veiligheid voor actieve weggebruikers en de doorstro-
ming van de bus in Heerweg-Zuid verbeteren. 
11. De verblijfskwaliteit van de Dorpsstraat verhogen. 

12. Doorgaand gemotoriseerd verkeer beperken in de 
Maaltemeers om de leefkwaliteit en veiligheid te verbeteren. 

13. De leefkwaliteit en veiligheid in de Klossestraat verhogen.
 
14. Veiligheid van de fietsers verhogen op de 
Kortrijksesteenweg en sturend parkeerbeleid ten zuiden van 
de Kortrijksesteenweg om de leefkwaliteit te verhogen. 

15. Sturend parkeerbeleid in de omgeving van het 
Technologiepark. 
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III. AMBITIES
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“We behouden en versterken het groene 
wijkkarakter als woonkwaliteit en trots van de 
wijk.”

“We zetten in op nabijheid via een veilig en 
kwalitatief wijknetwerk van trage wegen en 
fietspaden.”

“We versterken de lokale inbedding 
van bovenlokale attractiepolen door 
een gerichte (vracht)auto ontsluiting en 
grotere doorwaadbaarheid voor fietsers en 
voetgangers.”

“We schakelen de bovenlokale open ruimtes 
mee in als kansen voor meer woon- en wijk-
groen nabij de wijk.”

“We versterken de identiteit van elke buurt 
met een gedifferentieerd woonaanbod dat is 
afgestemd op de (toekomstige) woonnoden.”

“We differentiëren de stedelijke knooppunten 
Zwijnaarde en Maria Middelares en uitbouwen 
ze uit op maat van hun omgeving.”

“We ondersteunen korte keten initiatieven en 
bouwen zo aan een productief landschap dat 
de kansen benut van haar positie in de Gentse 
stadsrand.”

“We bouwen een veilig en aangenaam traag 
netwerk uit "We verzachten de barrières van 
de E17 en E40 en zoeken hefbomen voor 
een betere woonkwaliteit nabij deze zware 
verkeersaders." fietsen en wandelen in de wijk 
aan te moedigen.”

“We zetten de bovenlokale dynamieken 
in om het lokale voorzieningenaanbod te 
versterken.”
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AMBITIE 01 AMBITIE 02 AMBITIE 03

“We behouden en versterken het 
groene wijkkarakter als woonkwaliteit 
en trots van de wijk.”

We zetten onbebouwde percelen strategisch in 
voor aangename buurten.

We willen de vele onbebouwde percelen niet 
ondoordacht volbouwen maar zoeken naar win-
winsituaties voor eigenaars en buurtbewoners. 
De vele onbebouwde percelen bieden kansen 
voor zowel nieuwe (compacte) woontypologieën 
als collectieve groene ruimten voor de buurt.

Via ontharding vergroenen we het publiek 
domein en verhogen de (verblijfs)kwaliteit.

De vele verharding zorgt vandaag voor een 
groot hitte-eilandeffect in de wijk. Daarom 
streven we naar het verbreden van de groene 
identiteit van Zwijnaarde. We willen hierbij een 
antwoord bieden op de vraag naar meer speel- 
en ontmoetingsplekken voor de wijk. Maar we 
zien groen tegelijk als meer dan enkel recreatief 
groen voor sport- en/of verblijfsruimte. Publiek 
groen biedt ook kansen voor ecologie en korte 
keten initiatieven (bijv. publiek plukgroen tot 
collectieve volkstuintjes).

We bouwen een kwalitatief en veilig 
netwerk voor traag verkeer uit tussen 
de woonomgevingen en de omliggende 
landschappen.

Veilige fiets- en wandelverbindingen maken 
de rijke omliggende landschappen zoals het 
Parkbos en haar portalen, de Scheldevallei en 
het (toekomstige) Eiland Zwijnaarde toegankelijk 
vanuit de verschillende woonomgevingen. 
Er ontstaat een netwerk dat niet enkel voor 
bewoners toegang biedt tot groen, maar ook 
recreanten verwelkomt in de verschillende 
buurten.

We delen ruimte met regionale attractiepolen en 
maken ze meer toegankelijk

De regionale attractiepolen in de wijk hebben een 
groen karakter of bieden kansen tot vergroening. 
Denk hierbij aan de het kasteel Zwijnaarde, 
het Technologiepark en de Don Boscoscholen. 
Tegelijk zijn deze attractiepolen vandaag weinig 
toegankelijk voor de buurt. Door ze meer te 
verweven met de omliggende buurten, kunnen 
kansen onderzocht worden om groene ruimtes te 
delen met buurtbewoners. 

We verbinden de bewoners opnieuw met het 
omliggende landbouwlandschap. 

We willen de link tussen de buurt en het 
omliggende landbouwlandschap terug herstellen 
gekoppeld aan educatieve, recreatieve en sociale 
doelstellingen. Via nieuwe landbouwmodellen 
zoals een CSA-boerderij, kunnen bewoners 
opnieuw kennis maken met lokale landbouw. 
Tegelijk vormt het een ontmoetingsplek voor de 
buurt. Ook kleinere initiatieven kunnen bewoners 
opnieuw in contact brengen met landbouw zoals 
een lokale markt of collectieve moestuin. 

We realiseren één of meerdere regionale 
voedselpunten op strategische plekken in het 
netwerk.

De strategische ligging in de stadsrand biedt 
kansen voor het verbinden van de stad en het 
zuidelijke landbouwlandschap. Gelinkt aan de 
verschillende infrastructuren (fietssnelwegen/
groenklimaatassen/…) die hier samenkomen biedt 
het kansen om lokaal voedsel te verdelen aan een 
stadsregionale afzetmarkt.

“We schakelen de bovenlokale open 
ruimtes mee in als kansen voor meer 
woon- en wijkgroen nabij de wijk.”

“We ondersteunen korte keten 
initiatieven en bouwen zo aan een 
productief landschap dat de kansen 
benut van haar positie in de Gentse 
stadsrand.”

AMBITIES

06.04. 06.11. 13.02. 12.Doelstellingen wijkmobiliteitsplan
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AMBITIE 04 AMBITIE 05 AMBITIE 06

“We versterken de identiteit van 
elke buurt met een gedifferentieerd 
woonaanbod dat is afgestemd op de 
(toekomstige) woonnoden.”

We zetten in op buurt-specifieke 
woontypologieën afgestemd op de lokale 
eigenheden en opgaves.

De wijk staat voor een aantal demografische 
transities. Het huidige woonaanbod is hier niet 
op afgestemd. De strategische ligging van de 
wijk in de groeistad biedt hierbij kansen. Groei 
zien we hierbij niet als doel op zich. Wel zien we 
de strategische ligging als kans om het om het 
woonaanbod te transformeren voor (toekomstige) 
noden en doelgroepen. Denk hierbij aan 
woningen voor ouderen of sociale woningen. 
Elke buurt heeft zijn eigen karakteristieken 
(bv. erfgoed), maar ook noden. Daarom vraagt 
elke buurt een eigen aanpak met specifieke 
woontypologieën.

We verwelkomen ook studenten en koppelen 
hun huisvestingsnoden aan meerwaarden voor de 
wijk.

Met de verdere uitbouw van het technologiepark, 
volgen ook steeds meer studenten van de 
Universiteit Gent les op deze campus. Een 
visie op studentenhuisvesting in Zwijnaarde is 
daarom belangrijk. Waar zijn er potenties en/of 
aandachtspunten voor studentenhuisvestiging in 
Zwijnaarde?

We zetten in op wonen op wandel- en 
fietsafstand van lokale voorzieningen 

We introduceren het concept van de 15-minuten-
buurt in de wijk. Hierbij concentreert wonen zich 
nabij lokale voorzieningen. Het biedt kansen om 
de wagen minder te gebruiken en in te zetten op 
meer duurzame verplaatsingen te voet of met de 
fiets. Het vraagt een afstemming van de juiste 
voorzieningen op de juiste plaats gekoppeld aan 
het strategisch inplannen voor meer- en minder 
dense woontypologieën. 

We bouwen aan een veilig en kwalitatief 
wijknetwerk

Aanvullend aan het strategisch organiseren van 
woonomgevingen, bouwen we een kwalitatief 
alternatief wijknetwerk uit om te wandelen 
en fietsen. Een route is hierbij meer dan een 
verkeersruimte. Denk hierbij aan leefstraten, een 
speelweefselplan en ontmoetingsplekken voor 
de buurt. Door het lokaal netwerk strategisch 
te verknopen met bovenlokale routes, zetten 
we maximaal in op duurzame verplaatsingen. 
Het uitbouwen van mobipunten gelinkt aan 
de stedelijke knooppunten in de wijk is hierbij 
cruciaal. We stemmen hierbij maximaal af met 
het wijkmobiliteitsplan.

We evalueren de huidige buffermaatregelen 
tussen de woonomgevingen en de omliggende 
verkeersaders

Rondom de snelwegen werden reeds een aantal 
maatregelen getroffen. De kwaliteit van deze 
ingrepen verschilt per plek. Via een ruimtelijke 
screening en gesprekken met bewoners 
benoemen we cruciale punten waar bijkomende 
ingrepen noodzakelijk zijn. 

We verzachten de barrière van de E17 en de E40 
op strategische plekken

De infrastructuuraders E17 en E40 vormen 
niet enkel een visuele barrière, maar snijden 
letterlijk ook buurten van elkaar af. We gaan op 
zoek naar hoe we de breuken in de wijk kunnen 
verzachten door waar nodig een bijkomende 
doorgang te voorzien of bestaande verbindingen 
te optimaliseren. Hierbij is een vlotte doorgang 
voor voetgangers en fietsers prioriteit.

“We zetten in op nabijheid via een 
veilig en kwalitatief wijknetwerk van 
trage wegen en fietspaden.”

"We verzachten de barrière van de E17 
en E40, en zoeken naar hefbomen voor 
een betere woonkwaliteit nabij deze 
zware verkeersaders."

08.04. 12.06.03.14.07. 14.10.10.05. 13.08.Doelstellingen wijkmobiliteitsplan
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AMBITIE 07 AMBITIE 08 AMBITIE 09

“We differentiëren de stedelijke 
knooppunten Zwijnaarde en Maria 
Middelares en bouwen ze uit op maat 
van hun omgeving.”

We bouwen het stedelijk knooppunt Maria 
Middelares uit als bovenlokaal knooppunt waar 
zorg en recreatie elkaar opzoeken
De tramhalte Maria Middelares bevindt zich 
vandaag op de Kortrijksesteenweg die het 
ziekenhuis van het portaal Maaltebruggepark, 
Don Bosco en Pleispark scheidt. Met de uitbouw 
van het stedelijk knooppunt willen we bewust 
de interactie opzoeken tussen de verschillende 
programma’s om zowel antwoord te kunnen 
bieden aan gemeenschappelijke opgaves (bv. 
parkeren, toegankelijkheid tramhalte, …) als 
meerwaardes te zoeken (bijv. verblijfkwaliteit 
voor scholieren, interactie zorg en recreatie, ...). 

We ontwikkelen het stedelijk knooppunt 
Zwijnaarde als een lokaal verankerd netwerk van 
microcentraliteiten
De bovenlokale dynamiek van het knooppunt 
Maria Middelares staat haaks op het lokale 
karakter van het knooppunt Zwijnaarde. We 
streven dan ook eerder naar een netwerk 
van plekken dan één gebundelde knoop. Zo 
versterken we de kenmerkende polycentrische 
structuur van Zwijnaarde. Bestaande en 
nieuwe plekken worden hierbij opgeladen met 
voorzieningen. Op strategische plekken kunnen 
ze gekoppeld worden aan verdichtings- of 
transformatieopgaves. Het netwerk tussen 
deze plekken vormt hierbij een belangrijke 
randvoorwaarde.

We streven naar een vlottere ontsluiting van 
bedrijventerreinen op het hogere wegennetwerk
De verdere ontwikkeling van bedrijvigheid in 
de wijk, vraagt ook in de toekomst de nodige 
aandacht voor een goede ontsluiting. Zoals 
reeds aangegeven in het Gentse mobiliteitsplan, 
streven we naar een vlottere aantakking op het 
hogere wegennet. De kansen en uitdagingen 
die hierbij gepaard gaan, willen we mee in beeld 
brengen. Dat wil zeggen, (letterlijk) ruimte laten 
voor nieuwe ontsluitingsinfrastructuur. Maar ook 
nadenken over kansen voor openbaar vervoer en 
fietsers.

We maken de bovenlokale attractiepolen meer 
toegankelijk en verweven met de omliggende 
buurten
We willen de barrières rond de huidige zorg-, 
onderwijs- en bedrijvensites doorbreken om 
de interactie met de omliggende woonbuurten 
te vergroten. Zo kunnen de ruimtes die na 
de kantooruren vaak onderbenut zijn, door 
buurtbewoners gebruikt worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan gedeelde sportinfrastructuur 
voor de buurtbewoners en werknemers.

We verweven de bovenlokale sites met de 
omliggende woonbuurten
De wijk Zwijnaarde-Pleispark-Schilderswijk is 
niet enkel een plek voor haar inwoners, maar 
ook voor de vele werknemers van de zorg- en 
bedrijvensites, de vele leerlingen en leerkrachten 
van de Don Boscoscholen, studenten en 
onderzoekers van de UGent en voor wandelende 
en fietsende recreanten. Een evenwicht 
tussen deze verschillende gebruikers zoeken is 
belangrijk. Tegelijk bieden deze gebruikers kansen 
voor de wijk. Voorzieningen kunnen zo genieten 
van een breder publiek. Daarom willen we 
maximaal inzetten op een wisselwerking tussen 
werknemers, leerlingen, studenten, recreanten en 
bewoners.

We willen de juiste voorzieningen op de juiste 
plek organiseren
Niet elke plek is even bereikbaar of heeft 
dezelfde draagkracht. Daarom willen we 
nadenken over welke voorzieningen én welk 
voorzieningenniveau gewenst is in welke 
buurt. Zo kunnen we maximaal inzetten op een 
aantal strategisch gelegen en goed uitgeruste 
voorzieningenclusters voor de wijk. Deze kunnen 
aangevuld worden met microcentraliteiten op 
buurtniveau.

“We versterken de lokale inbedding 
van bovenlokale attractiepolen door 
een gerichte (vracht)auto ontsluiting 
en een grotere doorwaadbaarheid voor 
fietsers en voetgangers.”

“We zetten de bovenlokale 
dynamieken in om het lokale 
voorzieningenaanbod te versterken.”

Doelstellingen wijkmobiliteitsplan 01. 15. 11.09. 02.
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