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Het gebied rond de Watersportbaan, 
ruwweg opgespannen tussen de R40 
stadsring en R4, biedt een unieke 
stedelijke context in Gent. De eer-
ste plannen voor het uitgraven van 
de Watersportbaan en het bouwen 
van een hypermodern wooncomplex 
daarrond, dateren van 1951. Tot dan 
was dit moerasgebied onbebouwd, 
op enkele volkstuinen, huizen en een 
stortplaats na. Toen de Stad besliste 
om de Europese roeikampioenschap-
pen van 1955 te organiseren en voor 
de Olympische Spelen van 1960 te 
kandideren, werd er een visie opge-
steld om het gebied te verstedelijken. 
Een masterplan voorzag ruimte voor 
sportinfrastructuur, groen en hoog-
bouw om de naoorlogse woning-
nood op te vangen. Met de aarde 
die werd uitgegraven voor de aanleg 
van de ruim twee kilometer lange 
Watersportbaan werden de meersen 
gedempt en opgehoogd. Het doel was 
een nieuw en gezond stadsdeel te 
bouwen, met modern wooncomfort 
en veel ruimte voor sport- en recre-
atie. Een visie die in schril contrast 
stond met de naastgelegen te saneren 
negentiende-eeuwse gordel. 

↓
De Watersportbaan ontstond 

ooit als één project 
volgens het naoorlogse 

maakbaarheidsideaal. Daarin 
werden het modernistische 

sociaal wonen, het 
omliggende landschap, 

de sportinfrastructuur en 
andere voorzieningen in een 

samenhangend plan met 
allure gevat. 

De sociale woningbouw, een typisch 
voorbeeld van het CIAM-principe, 
werd volledig uitgevoerd van 1959 
tot 1965. Het stadsbestuur verdeelde 
en verkocht de loten bouwgrond aan 
de verschillende huisvestingsmaat-
schappijen die actief waren in Gent. 
In totaal werden elf sociale (middel-)
hoogbouwtorens opgericht aan de 
Kop van de Watersportbaan. Deze 
elf fl atgebouwen waren samen goed 
voor bijna 1500 appartementen, 
gaande van eenpersoonsstudio’s tot 
appartementen voor grote gezinnen. 
Op de gelijkvloerse verdiepingen 
waren, naast de inkomhallen, ook 
bergruimtes, fi etsenstallingen, e.a. 
ingetekend. In een van de woonge-
bouwen (de Borluut) was zelfs plek 
voor een kinderspeelplaats. In 1963 
werden ook enkele gemeenschappe-
lijke voorzieningen gebouwd: aan de 
Neermeerskaai en aan de Nekkers-
berglaan bevonden zich twee winkel-
centra. En op de hoek van Nekkers-
berglaan en de Neermeerskaai werd 
het buurthuis De Kring opgericht. 
Aan de Neermeerskaai werd in 1967 
de stedelijke Bollekensschool (voor 
lager onderwijs) ingehuldigd. Heel 
wat van de voorziene sportinfrastruc-
tuur, zoals een toeschouwerstribune, 
een sportcentrum en een voetbal-
stadion, werd om fi nanciële redenen 
uiteindelijk niet gerealiseerd.

Ondanks oudere renovaties en 
recente toevoegingen vertoont het 
gebied nog steeds een grote mate 
van samenhang, met (sportief-recre-
atief) landschap, (sociaal) woonpro-
gramma en lokale én bovenlokale 
(gemeenschaps-)voorzieningen. Maar 
deze ruimtelijke kwaliteit lijkt de 
laatste jaren steeds meer te worden 
afgebouwd, onder andere door een 
fragmentarische aanpak en weinig 
coherente keuzes op vlak van bestem-
ming, landschappelijk kader, mobi-
liteit, beeldkwaliteit, erfgoedwaarde 
en architectuur. Ruimtelijke plannen 
voor deelgebieden (bv. de Kop van de 
Watersportbaan) werden opgemaakt, 
maar een globale en integrale sociaal-
ruimtelijke benadering ontbreekt.

↓
De Watersportbaan als 

stedenbouwkundig ensemble 
is erfgoed van internationaal 

belang, en dus absoluut te 
behouden. De afgelopen 

decennia raakte de 
samenhang zoek, en was er 

van één visie of project geen 
sprake. Dat moet nu wel op 

de agenda komen. 

De sociaal-maatschappelijke uit-
dagingen zijn niet min. De wijk 
scoort op alle armoede-indicatoren 
bovengemiddeld (aandeel leefl oners, 
laaggeschoolden, werkloosheidsdruk, 
kansarme geboortes, huurwoningen, 
eenoudergezinnen, bewoners van 
niet-Europese herkomst…). Bovendien 
stijgen heel wat van deze cijfers ver-
der tot de hoogste van Gent. Groot-
schalige renovaties in het Gentse so-
ciale woningpatrimonium resulteren 
in heel wat verhuisbewegingen. Op 
de Watersportbaan leidt de geplan-
de herbouw van drie woontorens 
versneld tot een uitstroom van de 
kapitaalkrachtige bewoners (door een 
vervroegd vrijwillig vertrek), en een 
instroom van kwetsbare personen (via 
versnelde toewijs in de leeggekomen 
appartementen). Daarnaast zorg(d)en 
de stadsvernieuwingsprojecten van 
Rabot en Nieuw Gent, en de reno-
vatie van de sociale hoogbouw daar, 
voor een instroom van zeer kwets-
bare bewoners. Het stijgend aantal 
bewoners met complexe, psychische 
problemen, creëert een bijkomende 
druk op de sociale samenhang en de 
algemene leefb aarheid. De sociale 
noden van de wijk zijn structureel en 
dikwijls dramatisch op persoonlijk 
niveau. Koude én warme solidariteit 
zijn daarom allebei nodig. Heel wat 
actoren in de wijk kunnen hierin een 
goede buur zijn. Omdat honger altijd 
acuut is (en in deze wijk helaas een 
reëel probleem), komen de vele restau-
rants van bovenlokale publieke instel-
lingen onvermijdelijk als eerste in het 
vizier. Maar de opportuniteiten zijn 
ruimer: de OCMW-campus als cluster 
van zorgvoorzieningen, de Campus 
Dunant als kennisinstituut rond gees-
telijk welzijn, de Blaarmeersen als 
kans voor lichamelijk welzijn, ... 

↓
De maatschappelijke 

problemen van de 
bewoners worden in 
de hand gewerkt en 
uitvergroot door de 

ruimtelijke constellatie 
van hoge woontorens in 

een weids parklandschap. 
Er is dus een zeer reëel 
spanningsveld tussen 

‘ruimte’ en ‘mens’. Oorzaken 
zijn: een fragmentarische 

aanpak van directe 
bewonersbehoe�tes, een 
a�bouw (en uitgebleven 

realisatie) van sociale en 
economische voorzieningen 
op buurtniveau, een grote 
instroom van kwetsbare 

profi elen, zonder adequaat 
ondersteunend beleid, 

met erosie van het sociaal 
weefsel tot gevolg.

De omgeving van de kop van de 
Watersportbaan is daarenboven 
monotoon: ze geeft  een desolate en 
anonieme indruk, gemeenschap-
pelijke en economische ruimtes 
rondom de hoogbouw werden nooit 
voltooid of zijn verdwenen, en het 
gebrek aan programma van/in de 
groene, publieke ruimte maakt dat 
er weinig gelegenheid is tot spon-
tane ontmoetingen. De indruk leeft  
dat de Kop van de Watersportbaan 
een overwegend groen gebied is, 
maar de realiteit met zijn sociale 
huisvesting en overmaatse infra-
structuur van brede wegenissen en 
parkeervelden is meer gelaagd en 
zeer weinig uitnodigend. De sociale 
samenhang en de algemene leef-
baarheid staan dan ook erg onder 
druk, en het sociaal isolement en de 
vereenzaming zijn groot. 

↓
De Watersportbaan 

bestaat uit vele eilandjes: 
de grootschalige 

sportinfrastructuur, 
de diverse 

scholenclusters en hoger 
onderwijsinstellingen, het 

ziekenhuis Jan Palfi jn, 
de OCMW-campus Prins 

Filip,… Gebruik en verblijf 
matchen hier (vooralsnog) 

niet. Ruimte en mensen 
bestaan veelal naast, in 
plaats van met elkaar. 

Het gebied vormt een stadsregionale 
aantrekkingspool, ondermeer door 
de grootschalige sportinfrastruc-
tuur, de diverse scholenclusters van 
de UGent en Arteveldehogeschool, 
de zorgcampus Jan Palfi jn en de 
recreatiemogelijkheden. De veel-
heid aan recreatieve voorzieningen 
rond de Watersportbaan functione-
ren op schaal van de hele stad. Door 
de bewoners van de wijk zelf wor-
den ze echter nauwelijks gebruikt. 
Hetzelfde geldt ook voor de scho-
lencampus Off erlaan, het winkelap-
paraat langs de R40, OCMW-Cam-
pus Prins Filip, park Halfweg en het 
aanpalende volkstuincomplex, en de 
Campus Dunant. Uitzonderingen 
zijn het lokaal dienstencentrum, 
het wijkgezondheidscentrum, de 
Bollekensschool, het Open Huis en 
tijdelijke initiaieven zoals de blauwe 
container van Samenlevingsopbouw, 
de trainingen van de KAA Gent 
Foundation, de open ontmoetingen 
in de buurt, …

↓
De bovenlokale claims 

komen bovenop de socio-
culturele vraagstukken in 
het fragiele ecosysteem 

van deze wijk. De uitdaging 
is dan ook het zoeken 

naar een evenwicht tussen 
een mensgericht, lokaal 
programma enerzijds en 

een ontwikkelingsplan dat 
ook voldoende ambitieus is 

voor bovenlokale 
rollen anderzijds.

Met de conceptstudie voor Neer-
meersen en Blaarmeersen wordt 
ingezet op een geïntegreerde soci-
aal-ruimtelijke visie-ontwikkeling 
die de samenhang tussen (1) sport, 
recreatie, open ruimte en groen, (2) 
de sociale hoogbouw en de verschil-
lende campussen, (3) diverse mobi-
liteitsingrepen en (4) de sociale en 
economische voorzieningen, centraal 
plaatst. Zowel ruimtegebruik en -be-
leving van bewoners en gebruikers, 
als de fysiek-ruimtelijke realiteit (o.a. 
renovaties, klimaatambities, buurt-
gebonden en niet-buurtgebonden 
functies, …) van het gebied zijn hier-
bij belangrijk. We denken na over 
hoe we verbindingen kunnen slaan 
tussen verschillende werelden en hoe 
we de algemene leefk waliteit nu en 
in de toekomst duurzaam kunnen 

verhogen. Bijzonder aan deze opgave 
is dat de Stad zal werken aan een ge-
bied dat geen ‘klassieke’ 19e eeuwse 
wijk is. 

↓
Het klassieke 

stedenbouwkundige 
vocabularium en 

instrumentarium schiet 
tekort: dit is geen 

negentiende-eeuwse 
gordel. Dit is geen 

verkaveling, dit is geen 
systeem van straten en 

bouwblokken en percelen. 
Een andere aanpak moet 
nog uitgedacht worden.

De golf van grote stadsvernieu-
wingsprojecten speelde zich tot 
vandaag voornamelijk af in de 
19e-eeuwse stadsgordel in dense en 
dichtbevolkte wijken, met onder-
maatse woonkwaliteit, groentekort, 
sociale problemen, weinig stede-
lijke voorzieningen, etc. Denk in 
een cirkel van Brugse Poort, Rabot, 
Muide-Meulestede over Dampoort, 
Oud-Gentbrugge, Sas Bassijn, 
Ledeberg tot de Zwijnaardsesteen-
weg en stationsomgeving… Aan de 
zuidwestelijke zijde wordt de cir-
kel echter niet gesloten. Nochtans 
spelen in het sociale weefsel van 
het gebied rond de Watersportbaan 
dezelfde problematieken hoewel 
de stedenbouwkundige realiteit 
radicaal verschilt.

↓
De uitgestrektheid van 

het gebied is ongetwijfeld 
een troef: er is meer 

‘ademruimte’, meer plek, er 
zijn mogelijkheden. Maar 
daardoor blijven sociale 

problemen onder de radar. 
Het water, de ruimte, de 
‘gezonde’ woningen in 

het groen, en de veelheid 
aan voorzieningen in 

campusmodel, … zorgen 
voor minder zichtbare 

weerstand, minder 
zichtbare overlast en 

minder zichtbare spanning. 

De omgeving van Neermeersen en 
Blaarmeersen is in volle transfor-
matie. Het overzicht van lopende 
projecten laat zien dat er ontzettend 
veel gebeurt rond de Watersport-
baan zonder samenhang. Het valt 
op dat voor verschillende delen van 
dit gebied op dit moment master-
plannen of ontwikkelingsplannen in 
opmaak of gemaakt zijn (onder meer 
RUP Halfweg, masterplan Off erlaan, 
private ontwikkelingen van Securex, 
Dunant Gardens, Daskalidessite, …). 
We zoeken een instrument dat kan 
sturen op deze ontwikkelingen, die 
vaak niet onder het eigenaarschap 
van Stad Gent vallen. Omwille van 
de stedenbouwkundige atypische 
en uniek te behouden kwaliteit en 
omwille van de sociale omwente-
lingen die de leefb aarheid in het 
gedrang brengen, moeten ruimtelijke 
opportuniteiten en de vraag naar bij-
komende voorzieningen breed geka-
derd worden in een sociaal-ruimte-
lijke analyse.

↓
Er lopen tientallen plannen 
en projecten binnen de wijk 

van de Watersportbaan. 
Samen zouden deze een 
substantiële he�boom 
kunnen vormen. Het 

ontbreekt vandaag vooral 
aan een overkoepelende 

ruimtelijke én sociale 
strategie om deze projecten 

samen te brengen.

De sociale noden van de wijk 
dienen zich aan met de grootste 
urgentie: extra dienstverlening 
en begeleiding, aangepast woon-
aanbod, sociale voorzieningen 
en ontmoetingsmogelijkheden, 
tijdelijk gebruik, enz. Het sociaal 
isolement en samenlevingspro-
blemen nemen immers toe. Het 
individueel en structureel onder-
steunen van kwetsbare bewoners: 
inzetten op het versterken van 
netwerken en een doeltreff ende 
hulpverlening, met name voor 
bewoners met een psychische 
kwetsbaarheid zijn prioritair.

Op vlak van sport, recreatie, 
open ruimte en natuur, is de 
omgeving Watersportbaan op 
verschillende schalen een cruciaal 
stukje Gent. Voor tal van lopende 
projecten is meer afstemming 
nodig, maar ook meer visie om 
het geheel kwalitatief verder 
te ontwikkelen. Verschillende 
recent opgestarte of afgeronde 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP Halfweg, RUP Groen, RUP 
recreatieve voorzieningen) geven 
sturing aan deze ontwikkelingen. 
Verder geeft  dit deelgebied ook 
uitdrukking aan ambities gesteld 
in Ruimte voor Gent voor de uit-
bouw van een vijfde groenpool 
en de aansluiting ervan op de 
Groenklimaatas langs de Leie 
(GKA nr6). 

Het potentieel voor stadsont-
wikkeling en -vernieuwing is 
aanzienlijk. Verschillende van de 
sociale woontorens werden ge-
renoveerd, verschillende andere 
moeten nog aangepakt en/of ver-
vangen worden. De verschillende 
campussen bieden kansen voor 
verder stedelijke verdichting, 
bijkomende voorzieningen en 
wijkontwikkeling. In deze omge-
ving liepen ook verschillende gro-
tere private woonontwikkelingen 
waar vooral ingezet werd op 
bijkomend woonaanbod, maar in 
het gebied zitten nog een aantal 
plekken met ontwikkelingsmoge-
lijkheden in de toekomst.

Diverse mobiliteitsingrepen kun-
nen hieraan gekoppeld worden. De 
regionale faciliteiten en functies 
vragen om parkeervoorzieningen. 
Het noodzakelijk parkeeraanbod 
wordt best samen binnen één be-
heersverhaal bekeken en maximaal 
breed ingezet: voor de regionale 
functies in dit gebied, voor evene-
menten en ook als P+R. De beoog-
de parkings dienen mee ingepast 
te worden in een wijkcirculatie-
plan waarin het downgraden van 
bepaalde wegtracés onderzocht 
worden bijvoorbeeld in functie van 
het uitbouwen van een sportboule-
vard, het structureel ontharden van 
deze groene omgeving of het ver-
groten van een park. In dit gebied 
wordt een hoogwaardige fi etsin-
frastructuur aangelegd die de link 
kan vormen tussen verschillende 
wijken. Dit blijft  ook een gebied 
met veel publieke ruimte, al is de 
toegankelijkheid ervan niet steeds 
even duidelijk of niet mogelijk. 
De herinrichting van veel van de 
groenruimte is stilaan aan de orde. 
De verschillende campussen heb-
ben nood aan meer doorwaadbaar-
heid en autoluwe zones.

↓
Het downgraden of knippen 

van delen van de wegenis 
rondom de Watersportbaan 

ligt op tafel als ontwerp-
vraagstuk. De overmaatse 

infrastructuur past weliswaar 
in de generositeit van het 

modernistisch masterplan, 
maar hee�t geen fundamentele 
rol in de ontsluitingsstructuur 

van de Stad. 
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Watersportbaan is daarenboven 
monotoon: ze geeft  een desolate en 
anonieme indruk, gemeenschap-
pelijke en economische ruimtes 
rondom de hoogbouw werden nooit 
voltooid of zijn verdwenen, en het 
gebrek aan programma van/in de 
groene, publieke ruimte maakt dat 
er weinig gelegenheid is tot spon-
tane ontmoetingen. De indruk leeft  
dat de Kop van de Watersportbaan 
een overwegend groen gebied is, 
maar de realiteit met zijn sociale 
huisvesting en overmaatse infra-
structuur van brede wegenissen en 
parkeervelden is meer gelaagd en 
zeer weinig uitnodigend. De sociale 
samenhang en de algemene leef-
baarheid staan dan ook erg onder 
druk, en het sociaal isolement en de 
vereenzaming zijn groot. 

↓
De Watersportbaan 

bestaat uit vele eilandjes: 
de grootschalige 

sportinfrastructuur, 
de diverse 

scholenclusters en hoger 
onderwijsinstellingen, het 

ziekenhuis Jan Palfi jn, 
de OCMW-campus Prins 

Filip,… Gebruik en verblijf 
matchen hier (vooralsnog) 

niet. Ruimte en mensen 
bestaan veelal naast, in 
plaats van met elkaar. 

Het gebied vormt een stadsregionale 
aantrekkingspool, ondermeer door 
de grootschalige sportinfrastruc-
tuur, de diverse scholenclusters van 
de UGent en Arteveldehogeschool, 
de zorgcampus Jan Palfi jn en de 
recreatiemogelijkheden. De veel-
heid aan recreatieve voorzieningen 
rond de Watersportbaan functione-
ren op schaal van de hele stad. Door 
de bewoners van de wijk zelf wor-
den ze echter nauwelijks gebruikt. 
Hetzelfde geldt ook voor de scho-
lencampus Off erlaan, het winkelap-
paraat langs de R40, OCMW-Cam-
pus Prins Filip, park Halfweg en het 
aanpalende volkstuincomplex, en de 
Campus Dunant. Uitzonderingen 
zijn het lokaal dienstencentrum, 
het wijkgezondheidscentrum, de 
Bollekensschool, het Open Huis en 
tijdelijke initiaieven zoals de blauwe 
container van Samenlevingsopbouw, 
de trainingen van de KAA Gent 
Foundation, de open ontmoetingen 
in de buurt, …

↓
De bovenlokale claims 

komen bovenop de socio-
culturele vraagstukken in 
het fragiele ecosysteem 

van deze wijk. De uitdaging 
is dan ook het zoeken 

naar een evenwicht tussen 
een mensgericht, lokaal 
programma enerzijds en 

een ontwikkelingsplan dat 
ook voldoende ambitieus is 

voor bovenlokale 
rollen anderzijds.

Met de conceptstudie voor Neer-
meersen en Blaarmeersen wordt 
ingezet op een geïntegreerde soci-
aal-ruimtelijke visie-ontwikkeling 
die de samenhang tussen (1) sport, 
recreatie, open ruimte en groen, (2) 
de sociale hoogbouw en de verschil-
lende campussen, (3) diverse mobi-
liteitsingrepen en (4) de sociale en 
economische voorzieningen, centraal 
plaatst. Zowel ruimtegebruik en -be-
leving van bewoners en gebruikers, 
als de fysiek-ruimtelijke realiteit (o.a. 
renovaties, klimaatambities, buurt-
gebonden en niet-buurtgebonden 
functies, …) van het gebied zijn hier-
bij belangrijk. We denken na over 
hoe we verbindingen kunnen slaan 
tussen verschillende werelden en hoe 
we de algemene leefk waliteit nu en 
in de toekomst duurzaam kunnen 

verhogen. Bijzonder aan deze opgave 
is dat de Stad zal werken aan een ge-
bied dat geen ‘klassieke’ 19e eeuwse 
wijk is. 

↓
Het klassieke 

stedenbouwkundige 
vocabularium en 

instrumentarium schiet 
tekort: dit is geen 

negentiende-eeuwse 
gordel. Dit is geen 

verkaveling, dit is geen 
systeem van straten en 

bouwblokken en percelen. 
Een andere aanpak moet 
nog uitgedacht worden.

De golf van grote stadsvernieu-
wingsprojecten speelde zich tot 
vandaag voornamelijk af in de 
19e-eeuwse stadsgordel in dense en 
dichtbevolkte wijken, met onder-
maatse woonkwaliteit, groentekort, 
sociale problemen, weinig stede-
lijke voorzieningen, etc. Denk in 
een cirkel van Brugse Poort, Rabot, 
Muide-Meulestede over Dampoort, 
Oud-Gentbrugge, Sas Bassijn, 
Ledeberg tot de Zwijnaardsesteen-
weg en stationsomgeving… Aan de 
zuidwestelijke zijde wordt de cir-
kel echter niet gesloten. Nochtans 
spelen in het sociale weefsel van 
het gebied rond de Watersportbaan 
dezelfde problematieken hoewel 
de stedenbouwkundige realiteit 
radicaal verschilt.

↓
De uitgestrektheid van 

het gebied is ongetwijfeld 
een troef: er is meer 

‘ademruimte’, meer plek, er 
zijn mogelijkheden. Maar 
daardoor blijven sociale 

problemen onder de radar. 
Het water, de ruimte, de 
‘gezonde’ woningen in 

het groen, en de veelheid 
aan voorzieningen in 

campusmodel, … zorgen 
voor minder zichtbare 

weerstand, minder 
zichtbare overlast en 

minder zichtbare spanning. 

De omgeving van Neermeersen en 
Blaarmeersen is in volle transfor-
matie. Het overzicht van lopende 
projecten laat zien dat er ontzettend 
veel gebeurt rond de Watersport-
baan zonder samenhang. Het valt 
op dat voor verschillende delen van 
dit gebied op dit moment master-
plannen of ontwikkelingsplannen in 
opmaak of gemaakt zijn (onder meer 
RUP Halfweg, masterplan Off erlaan, 
private ontwikkelingen van Securex, 
Dunant Gardens, Daskalidessite, …). 
We zoeken een instrument dat kan 
sturen op deze ontwikkelingen, die 
vaak niet onder het eigenaarschap 
van Stad Gent vallen. Omwille van 
de stedenbouwkundige atypische 
en uniek te behouden kwaliteit en 
omwille van de sociale omwente-
lingen die de leefb aarheid in het 
gedrang brengen, moeten ruimtelijke 
opportuniteiten en de vraag naar bij-
komende voorzieningen breed geka-
derd worden in een sociaal-ruimte-
lijke analyse.

↓
Er lopen tientallen plannen 
en projecten binnen de wijk 

van de Watersportbaan. 
Samen zouden deze een 
substantiële he�boom 
kunnen vormen. Het 

ontbreekt vandaag vooral 
aan een overkoepelende 

ruimtelijke én sociale 
strategie om deze projecten 

samen te brengen.

De sociale noden van de wijk 
dienen zich aan met de grootste 
urgentie: extra dienstverlening 
en begeleiding, aangepast woon-
aanbod, sociale voorzieningen 
en ontmoetingsmogelijkheden, 
tijdelijk gebruik, enz. Het sociaal 
isolement en samenlevingspro-
blemen nemen immers toe. Het 
individueel en structureel onder-
steunen van kwetsbare bewoners: 
inzetten op het versterken van 
netwerken en een doeltreff ende 
hulpverlening, met name voor 
bewoners met een psychische 
kwetsbaarheid zijn prioritair.

Op vlak van sport, recreatie, 
open ruimte en natuur, is de 
omgeving Watersportbaan op 
verschillende schalen een cruciaal 
stukje Gent. Voor tal van lopende 
projecten is meer afstemming 
nodig, maar ook meer visie om 
het geheel kwalitatief verder 
te ontwikkelen. Verschillende 
recent opgestarte of afgeronde 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP Halfweg, RUP Groen, RUP 
recreatieve voorzieningen) geven 
sturing aan deze ontwikkelingen. 
Verder geeft  dit deelgebied ook 
uitdrukking aan ambities gesteld 
in Ruimte voor Gent voor de uit-
bouw van een vijfde groenpool 
en de aansluiting ervan op de 
Groenklimaatas langs de Leie 
(GKA nr6). 

Het potentieel voor stadsont-
wikkeling en -vernieuwing is 
aanzienlijk. Verschillende van de 
sociale woontorens werden ge-
renoveerd, verschillende andere 
moeten nog aangepakt en/of ver-
vangen worden. De verschillende 
campussen bieden kansen voor 
verder stedelijke verdichting, 
bijkomende voorzieningen en 
wijkontwikkeling. In deze omge-
ving liepen ook verschillende gro-
tere private woonontwikkelingen 
waar vooral ingezet werd op 
bijkomend woonaanbod, maar in 
het gebied zitten nog een aantal 
plekken met ontwikkelingsmoge-
lijkheden in de toekomst.

Diverse mobiliteitsingrepen kun-
nen hieraan gekoppeld worden. De 
regionale faciliteiten en functies 
vragen om parkeervoorzieningen. 
Het noodzakelijk parkeeraanbod 
wordt best samen binnen één be-
heersverhaal bekeken en maximaal 
breed ingezet: voor de regionale 
functies in dit gebied, voor evene-
menten en ook als P+R. De beoog-
de parkings dienen mee ingepast 
te worden in een wijkcirculatie-
plan waarin het downgraden van 
bepaalde wegtracés onderzocht 
worden bijvoorbeeld in functie van 
het uitbouwen van een sportboule-
vard, het structureel ontharden van 
deze groene omgeving of het ver-
groten van een park. In dit gebied 
wordt een hoogwaardige fi etsin-
frastructuur aangelegd die de link 
kan vormen tussen verschillende 
wijken. Dit blijft  ook een gebied 
met veel publieke ruimte, al is de 
toegankelijkheid ervan niet steeds 
even duidelijk of niet mogelijk. 
De herinrichting van veel van de 
groenruimte is stilaan aan de orde. 
De verschillende campussen heb-
ben nood aan meer doorwaadbaar-
heid en autoluwe zones.

↓
Het downgraden of knippen 

van delen van de wegenis 
rondom de Watersportbaan 

ligt op tafel als ontwerp-
vraagstuk. De overmaatse 

infrastructuur past weliswaar 
in de generositeit van het 

modernistisch masterplan, 
maar hee�t geen fundamentele 
rol in de ontsluitingsstructuur 

van de Stad. 
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WERK AAN DE 
WATERSPORTBAAN

WERK AAN DE 
WATERSPORTBAAN

Het gebied rond de Watersportbaan, 
ruwweg opgespannen tussen de R40 
stadsring en R4, biedt een unieke 
stedelijke context in Gent. De eer-
ste plannen voor het uitgraven van 
de Watersportbaan en het bouwen 
van een hypermodern wooncomplex 
daarrond, dateren van 1951. Tot dan 
was dit moerasgebied onbebouwd, 
op enkele volkstuinen, huizen en een 
stortplaats na. Toen de Stad besliste 
om de Europese roeikampioenschap-
pen van 1955 te organiseren en voor 
de Olympische Spelen van 1960 te 
kandideren, werd er een visie opge-
steld om het gebied te verstedelijken. 
Een masterplan voorzag ruimte voor 
sportinfrastructuur, groen en hoog-
bouw om de naoorlogse woning-
nood op te vangen. Met de aarde 
die werd uitgegraven voor de aanleg 
van de ruim twee kilometer lange 
Watersportbaan werden de meersen 
gedempt en opgehoogd. Het doel was 
een nieuw en gezond stadsdeel te 
bouwen, met modern wooncomfort 
en veel ruimte voor sport- en recre-
atie. Een visie die in schril contrast 
stond met de naastgelegen te saneren 
negentiende-eeuwse gordel. 

↓
De Watersportbaan ontstond 

ooit als één project 
volgens het naoorlogse 

maakbaarheidsideaal. Daarin 
werden het modernistische 

sociaal wonen, het 
omliggende landschap, 

de sportinfrastructuur en 
andere voorzieningen in een 

samenhangend plan met 
allure gevat. 

De sociale woningbouw, een typisch 
voorbeeld van het CIAM-principe, 
werd volledig uitgevoerd van 1959 
tot 1965. Het stadsbestuur verdeelde 
en verkocht de loten bouwgrond aan 
de verschillende huisvestingsmaat-
schappijen die actief waren in Gent. 
In totaal werden elf sociale (middel-)
hoogbouwtorens opgericht aan de 
Kop van de Watersportbaan. Deze 
elf fl atgebouwen waren samen goed 
voor bijna 1500 appartementen, 
gaande van eenpersoonsstudio’s tot 
appartementen voor grote gezinnen. 
Op de gelijkvloerse verdiepingen 
waren, naast de inkomhallen, ook 
bergruimtes, fi etsenstallingen, e.a. 
ingetekend. In een van de woonge-
bouwen (de Borluut) was zelfs plek 
voor een kinderspeelplaats. In 1963 
werden ook enkele gemeenschappe-
lijke voorzieningen gebouwd: aan de 
Neermeerskaai en aan de Nekkers-
berglaan bevonden zich twee winkel-
centra. En op de hoek van Nekkers-
berglaan en de Neermeerskaai werd 
het buurthuis De Kring opgericht. 
Aan de Neermeerskaai werd in 1967 
de stedelijke Bollekensschool (voor 
lager onderwijs) ingehuldigd. Heel 
wat van de voorziene sportinfrastruc-
tuur, zoals een toeschouwerstribune, 
een sportcentrum en een voetbal-
stadion, werd om fi nanciële redenen 
uiteindelijk niet gerealiseerd.

Ondanks oudere renovaties en 
recente toevoegingen vertoont het 
gebied nog steeds een grote mate 
van samenhang, met (sportief-recre-
atief) landschap, (sociaal) woonpro-
gramma en lokale én bovenlokale 
(gemeenschaps-)voorzieningen. Maar 
deze ruimtelijke kwaliteit lijkt de 
laatste jaren steeds meer te worden 
afgebouwd, onder andere door een 
fragmentarische aanpak en weinig 
coherente keuzes op vlak van bestem-
ming, landschappelijk kader, mobi-
liteit, beeldkwaliteit, erfgoedwaarde 
en architectuur. Ruimtelijke plannen 
voor deelgebieden (bv. de Kop van de 
Watersportbaan) werden opgemaakt, 
maar een globale en integrale sociaal-
ruimtelijke benadering ontbreekt.

↓
De Watersportbaan als 

stedenbouwkundig ensemble 
is erfgoed van internationaal 

belang, en dus absoluut te 
behouden. De afgelopen 

decennia raakte de 
samenhang zoek, en was er 

van één visie of project geen 
sprake. Dat moet nu wel op 

de agenda komen. 

De sociaal-maatschappelijke uit-
dagingen zijn niet min. De wijk 
scoort op alle armoede-indicatoren 
bovengemiddeld (aandeel leefl oners, 
laaggeschoolden, werkloosheidsdruk, 
kansarme geboortes, huurwoningen, 
eenoudergezinnen, bewoners van 
niet-Europese herkomst…). Bovendien 
stijgen heel wat van deze cijfers ver-
der tot de hoogste van Gent. Groot-
schalige renovaties in het Gentse so-
ciale woningpatrimonium resulteren 
in heel wat verhuisbewegingen. Op 
de Watersportbaan leidt de geplan-
de herbouw van drie woontorens 
versneld tot een uitstroom van de 
kapitaalkrachtige bewoners (door een 
vervroegd vrijwillig vertrek), en een 
instroom van kwetsbare personen (via 
versnelde toewijs in de leeggekomen 
appartementen). Daarnaast zorg(d)en 
de stadsvernieuwingsprojecten van 
Rabot en Nieuw Gent, en de reno-
vatie van de sociale hoogbouw daar, 
voor een instroom van zeer kwets-
bare bewoners. Het stijgend aantal 
bewoners met complexe, psychische 
problemen, creëert een bijkomende 
druk op de sociale samenhang en de 
algemene leefb aarheid. De sociale 
noden van de wijk zijn structureel en 
dikwijls dramatisch op persoonlijk 
niveau. Koude én warme solidariteit 
zijn daarom allebei nodig. Heel wat 
actoren in de wijk kunnen hierin een 
goede buur zijn. Omdat honger altijd 
acuut is (en in deze wijk helaas een 
reëel probleem), komen de vele restau-
rants van bovenlokale publieke instel-
lingen onvermijdelijk als eerste in het 
vizier. Maar de opportuniteiten zijn 
ruimer: de OCMW-campus als cluster 
van zorgvoorzieningen, de Campus 
Dunant als kennisinstituut rond gees-
telijk welzijn, de Blaarmeersen als 
kans voor lichamelijk welzijn, ... 

↓
De maatschappelijke 

problemen van de 
bewoners worden in 
de hand gewerkt en 
uitvergroot door de 

ruimtelijke constellatie 
van hoge woontorens in 

een weids parklandschap. 
Er is dus een zeer reëel 
spanningsveld tussen 

‘ruimte’ en ‘mens’. Oorzaken 
zijn: een fragmentarische 

aanpak van directe 
bewonersbehoe�tes, een 
a�bouw (en uitgebleven 

realisatie) van sociale en 
economische voorzieningen 
op buurtniveau, een grote 
instroom van kwetsbare 

profi elen, zonder adequaat 
ondersteunend beleid, 

met erosie van het sociaal 
weefsel tot gevolg.

De omgeving van de kop van de 
Watersportbaan is daarenboven 
monotoon: ze geeft  een desolate en 
anonieme indruk, gemeenschap-
pelijke en economische ruimtes 
rondom de hoogbouw werden nooit 
voltooid of zijn verdwenen, en het 
gebrek aan programma van/in de 
groene, publieke ruimte maakt dat 
er weinig gelegenheid is tot spon-
tane ontmoetingen. De indruk leeft  
dat de Kop van de Watersportbaan 
een overwegend groen gebied is, 
maar de realiteit met zijn sociale 
huisvesting en overmaatse infra-
structuur van brede wegenissen en 
parkeervelden is meer gelaagd en 
zeer weinig uitnodigend. De sociale 
samenhang en de algemene leef-
baarheid staan dan ook erg onder 
druk, en het sociaal isolement en de 
vereenzaming zijn groot. 

↓
De Watersportbaan 

bestaat uit vele eilandjes: 
de grootschalige 

sportinfrastructuur, 
de diverse 

scholenclusters en hoger 
onderwijsinstellingen, het 

ziekenhuis Jan Palfi jn, 
de OCMW-campus Prins 

Filip,… Gebruik en verblijf 
matchen hier (vooralsnog) 

niet. Ruimte en mensen 
bestaan veelal naast, in 
plaats van met elkaar. 

Het gebied vormt een stadsregionale 
aantrekkingspool, ondermeer door 
de grootschalige sportinfrastruc-
tuur, de diverse scholenclusters van 
de UGent en Arteveldehogeschool, 
de zorgcampus Jan Palfi jn en de 
recreatiemogelijkheden. De veel-
heid aan recreatieve voorzieningen 
rond de Watersportbaan functione-
ren op schaal van de hele stad. Door 
de bewoners van de wijk zelf wor-
den ze echter nauwelijks gebruikt. 
Hetzelfde geldt ook voor de scho-
lencampus Off erlaan, het winkelap-
paraat langs de R40, OCMW-Cam-
pus Prins Filip, park Halfweg en het 
aanpalende volkstuincomplex, en de 
Campus Dunant. Uitzonderingen 
zijn het lokaal dienstencentrum, 
het wijkgezondheidscentrum, de 
Bollekensschool, het Open Huis en 
tijdelijke initiaieven zoals de blauwe 
container van Samenlevingsopbouw, 
de trainingen van de KAA Gent 
Foundation, de open ontmoetingen 
in de buurt, …

↓
De bovenlokale claims 

komen bovenop de socio-
culturele vraagstukken in 
het fragiele ecosysteem 

van deze wijk. De uitdaging 
is dan ook het zoeken 

naar een evenwicht tussen 
een mensgericht, lokaal 
programma enerzijds en 

een ontwikkelingsplan dat 
ook voldoende ambitieus is 

voor bovenlokale 
rollen anderzijds.

Met de conceptstudie voor Neer-
meersen en Blaarmeersen wordt 
ingezet op een geïntegreerde soci-
aal-ruimtelijke visie-ontwikkeling 
die de samenhang tussen (1) sport, 
recreatie, open ruimte en groen, (2) 
de sociale hoogbouw en de verschil-
lende campussen, (3) diverse mobi-
liteitsingrepen en (4) de sociale en 
economische voorzieningen, centraal 
plaatst. Zowel ruimtegebruik en -be-
leving van bewoners en gebruikers, 
als de fysiek-ruimtelijke realiteit (o.a. 
renovaties, klimaatambities, buurt-
gebonden en niet-buurtgebonden 
functies, …) van het gebied zijn hier-
bij belangrijk. We denken na over 
hoe we verbindingen kunnen slaan 
tussen verschillende werelden en hoe 
we de algemene leefk waliteit nu en 
in de toekomst duurzaam kunnen 

verhogen. Bijzonder aan deze opgave 
is dat de Stad zal werken aan een ge-
bied dat geen ‘klassieke’ 19e eeuwse 
wijk is. 

↓
Het klassieke 

stedenbouwkundige 
vocabularium en 

instrumentarium schiet 
tekort: dit is geen 

negentiende-eeuwse 
gordel. Dit is geen 

verkaveling, dit is geen 
systeem van straten en 

bouwblokken en percelen. 
Een andere aanpak moet 
nog uitgedacht worden.

De golf van grote stadsvernieu-
wingsprojecten speelde zich tot 
vandaag voornamelijk af in de 
19e-eeuwse stadsgordel in dense en 
dichtbevolkte wijken, met onder-
maatse woonkwaliteit, groentekort, 
sociale problemen, weinig stede-
lijke voorzieningen, etc. Denk in 
een cirkel van Brugse Poort, Rabot, 
Muide-Meulestede over Dampoort, 
Oud-Gentbrugge, Sas Bassijn, 
Ledeberg tot de Zwijnaardsesteen-
weg en stationsomgeving… Aan de 
zuidwestelijke zijde wordt de cir-
kel echter niet gesloten. Nochtans 
spelen in het sociale weefsel van 
het gebied rond de Watersportbaan 
dezelfde problematieken hoewel 
de stedenbouwkundige realiteit 
radicaal verschilt.

↓
De uitgestrektheid van 

het gebied is ongetwijfeld 
een troef: er is meer 

‘ademruimte’, meer plek, er 
zijn mogelijkheden. Maar 
daardoor blijven sociale 

problemen onder de radar. 
Het water, de ruimte, de 
‘gezonde’ woningen in 

het groen, en de veelheid 
aan voorzieningen in 

campusmodel, … zorgen 
voor minder zichtbare 

weerstand, minder 
zichtbare overlast en 

minder zichtbare spanning. 

De omgeving van Neermeersen en 
Blaarmeersen is in volle transfor-
matie. Het overzicht van lopende 
projecten laat zien dat er ontzettend 
veel gebeurt rond de Watersport-
baan zonder samenhang. Het valt 
op dat voor verschillende delen van 
dit gebied op dit moment master-
plannen of ontwikkelingsplannen in 
opmaak of gemaakt zijn (onder meer 
RUP Halfweg, masterplan Off erlaan, 
private ontwikkelingen van Securex, 
Dunant Gardens, Daskalidessite, …). 
We zoeken een instrument dat kan 
sturen op deze ontwikkelingen, die 
vaak niet onder het eigenaarschap 
van Stad Gent vallen. Omwille van 
de stedenbouwkundige atypische 
en uniek te behouden kwaliteit en 
omwille van de sociale omwente-
lingen die de leefb aarheid in het 
gedrang brengen, moeten ruimtelijke 
opportuniteiten en de vraag naar bij-
komende voorzieningen breed geka-
derd worden in een sociaal-ruimte-
lijke analyse.

↓
Er lopen tientallen plannen 
en projecten binnen de wijk 

van de Watersportbaan. 
Samen zouden deze een 
substantiële he�boom 
kunnen vormen. Het 

ontbreekt vandaag vooral 
aan een overkoepelende 

ruimtelijke én sociale 
strategie om deze projecten 

samen te brengen.

De sociale noden van de wijk 
dienen zich aan met de grootste 
urgentie: extra dienstverlening 
en begeleiding, aangepast woon-
aanbod, sociale voorzieningen 
en ontmoetingsmogelijkheden, 
tijdelijk gebruik, enz. Het sociaal 
isolement en samenlevingspro-
blemen nemen immers toe. Het 
individueel en structureel onder-
steunen van kwetsbare bewoners: 
inzetten op het versterken van 
netwerken en een doeltreff ende 
hulpverlening, met name voor 
bewoners met een psychische 
kwetsbaarheid zijn prioritair.

Op vlak van sport, recreatie, 
open ruimte en natuur, is de 
omgeving Watersportbaan op 
verschillende schalen een cruciaal 
stukje Gent. Voor tal van lopende 
projecten is meer afstemming 
nodig, maar ook meer visie om 
het geheel kwalitatief verder 
te ontwikkelen. Verschillende 
recent opgestarte of afgeronde 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP Halfweg, RUP Groen, RUP 
recreatieve voorzieningen) geven 
sturing aan deze ontwikkelingen. 
Verder geeft  dit deelgebied ook 
uitdrukking aan ambities gesteld 
in Ruimte voor Gent voor de uit-
bouw van een vijfde groenpool 
en de aansluiting ervan op de 
Groenklimaatas langs de Leie 
(GKA nr6). 

Het potentieel voor stadsont-
wikkeling en -vernieuwing is 
aanzienlijk. Verschillende van de 
sociale woontorens werden ge-
renoveerd, verschillende andere 
moeten nog aangepakt en/of ver-
vangen worden. De verschillende 
campussen bieden kansen voor 
verder stedelijke verdichting, 
bijkomende voorzieningen en 
wijkontwikkeling. In deze omge-
ving liepen ook verschillende gro-
tere private woonontwikkelingen 
waar vooral ingezet werd op 
bijkomend woonaanbod, maar in 
het gebied zitten nog een aantal 
plekken met ontwikkelingsmoge-
lijkheden in de toekomst.

Diverse mobiliteitsingrepen kun-
nen hieraan gekoppeld worden. De 
regionale faciliteiten en functies 
vragen om parkeervoorzieningen. 
Het noodzakelijk parkeeraanbod 
wordt best samen binnen één be-
heersverhaal bekeken en maximaal 
breed ingezet: voor de regionale 
functies in dit gebied, voor evene-
menten en ook als P+R. De beoog-
de parkings dienen mee ingepast 
te worden in een wijkcirculatie-
plan waarin het downgraden van 
bepaalde wegtracés onderzocht 
worden bijvoorbeeld in functie van 
het uitbouwen van een sportboule-
vard, het structureel ontharden van 
deze groene omgeving of het ver-
groten van een park. In dit gebied 
wordt een hoogwaardige fi etsin-
frastructuur aangelegd die de link 
kan vormen tussen verschillende 
wijken. Dit blijft  ook een gebied 
met veel publieke ruimte, al is de 
toegankelijkheid ervan niet steeds 
even duidelijk of niet mogelijk. 
De herinrichting van veel van de 
groenruimte is stilaan aan de orde. 
De verschillende campussen heb-
ben nood aan meer doorwaadbaar-
heid en autoluwe zones.

↓
Het downgraden of knippen 

van delen van de wegenis 
rondom de Watersportbaan 

ligt op tafel als ontwerp-
vraagstuk. De overmaatse 

infrastructuur past weliswaar 
in de generositeit van het 

modernistisch masterplan, 
maar hee�t geen fundamentele 
rol in de ontsluitingsstructuur 

van de Stad. 

CARTOGRAFIE Ellen Verbiest — GRAFISCHE VORMGEVING Specht Studio — FOTOGRAFIE Olmo Peeters
TEKST Team Stadsbouwmeester ism Dienst Stedelijke Vernieuwing en de Wijkregisseur.
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WERK AAN DE 
WATERSPORTBAAN

WERK AAN DE 
WATERSPORTBAAN

Het gebied rond de Watersportbaan, 
ruwweg opgespannen tussen de R40 
stadsring en R4, biedt een unieke 
stedelijke context in Gent. De eer-
ste plannen voor het uitgraven van 
de Watersportbaan en het bouwen 
van een hypermodern wooncomplex 
daarrond, dateren van 1951. Tot dan 
was dit moerasgebied onbebouwd, 
op enkele volkstuinen, huizen en een 
stortplaats na. Toen de Stad besliste 
om de Europese roeikampioenschap-
pen van 1955 te organiseren en voor 
de Olympische Spelen van 1960 te 
kandideren, werd er een visie opge-
steld om het gebied te verstedelijken. 
Een masterplan voorzag ruimte voor 
sportinfrastructuur, groen en hoog-
bouw om de naoorlogse woning-
nood op te vangen. Met de aarde 
die werd uitgegraven voor de aanleg 
van de ruim twee kilometer lange 
Watersportbaan werden de meersen 
gedempt en opgehoogd. Het doel was 
een nieuw en gezond stadsdeel te 
bouwen, met modern wooncomfort 
en veel ruimte voor sport- en recre-
atie. Een visie die in schril contrast 
stond met de naastgelegen te saneren 
negentiende-eeuwse gordel. 

↓
De Watersportbaan ontstond 

ooit als één project 
volgens het naoorlogse 

maakbaarheidsideaal. Daarin 
werden het modernistische 

sociaal wonen, het 
omliggende landschap, 

de sportinfrastructuur en 
andere voorzieningen in een 

samenhangend plan met 
allure gevat. 

De sociale woningbouw, een typisch 
voorbeeld van het CIAM-principe, 
werd volledig uitgevoerd van 1959 
tot 1965. Het stadsbestuur verdeelde 
en verkocht de loten bouwgrond aan 
de verschillende huisvestingsmaat-
schappijen die actief waren in Gent. 
In totaal werden elf sociale (middel-)
hoogbouwtorens opgericht aan de 
Kop van de Watersportbaan. Deze 
elf fl atgebouwen waren samen goed 
voor bijna 1500 appartementen, 
gaande van eenpersoonsstudio’s tot 
appartementen voor grote gezinnen. 
Op de gelijkvloerse verdiepingen 
waren, naast de inkomhallen, ook 
bergruimtes, fi etsenstallingen, e.a. 
ingetekend. In een van de woonge-
bouwen (de Borluut) was zelfs plek 
voor een kinderspeelplaats. In 1963 
werden ook enkele gemeenschappe-
lijke voorzieningen gebouwd: aan de 
Neermeerskaai en aan de Nekkers-
berglaan bevonden zich twee winkel-
centra. En op de hoek van Nekkers-
berglaan en de Neermeerskaai werd 
het buurthuis De Kring opgericht. 
Aan de Neermeerskaai werd in 1967 
de stedelijke Bollekensschool (voor 
lager onderwijs) ingehuldigd. Heel 
wat van de voorziene sportinfrastruc-
tuur, zoals een toeschouwerstribune, 
een sportcentrum en een voetbal-
stadion, werd om fi nanciële redenen 
uiteindelijk niet gerealiseerd.

Ondanks oudere renovaties en 
recente toevoegingen vertoont het 
gebied nog steeds een grote mate 
van samenhang, met (sportief-recre-
atief) landschap, (sociaal) woonpro-
gramma en lokale én bovenlokale 
(gemeenschaps-)voorzieningen. Maar 
deze ruimtelijke kwaliteit lijkt de 
laatste jaren steeds meer te worden 
afgebouwd, onder andere door een 
fragmentarische aanpak en weinig 
coherente keuzes op vlak van bestem-
ming, landschappelijk kader, mobi-
liteit, beeldkwaliteit, erfgoedwaarde 
en architectuur. Ruimtelijke plannen 
voor deelgebieden (bv. de Kop van de 
Watersportbaan) werden opgemaakt, 
maar een globale en integrale sociaal-
ruimtelijke benadering ontbreekt.

↓
De Watersportbaan als 

stedenbouwkundig ensemble 
is erfgoed van internationaal 

belang, en dus absoluut te 
behouden. De afgelopen 

decennia raakte de 
samenhang zoek, en was er 

van één visie of project geen 
sprake. Dat moet nu wel op 

de agenda komen. 

De sociaal-maatschappelijke uit-
dagingen zijn niet min. De wijk 
scoort op alle armoede-indicatoren 
bovengemiddeld (aandeel leefl oners, 
laaggeschoolden, werkloosheidsdruk, 
kansarme geboortes, huurwoningen, 
eenoudergezinnen, bewoners van 
niet-Europese herkomst…). Bovendien 
stijgen heel wat van deze cijfers ver-
der tot de hoogste van Gent. Groot-
schalige renovaties in het Gentse so-
ciale woningpatrimonium resulteren 
in heel wat verhuisbewegingen. Op 
de Watersportbaan leidt de geplan-
de herbouw van drie woontorens 
versneld tot een uitstroom van de 
kapitaalkrachtige bewoners (door een 
vervroegd vrijwillig vertrek), en een 
instroom van kwetsbare personen (via 
versnelde toewijs in de leeggekomen 
appartementen). Daarnaast zorg(d)en 
de stadsvernieuwingsprojecten van 
Rabot en Nieuw Gent, en de reno-
vatie van de sociale hoogbouw daar, 
voor een instroom van zeer kwets-
bare bewoners. Het stijgend aantal 
bewoners met complexe, psychische 
problemen, creëert een bijkomende 
druk op de sociale samenhang en de 
algemene leefb aarheid. De sociale 
noden van de wijk zijn structureel en 
dikwijls dramatisch op persoonlijk 
niveau. Koude én warme solidariteit 
zijn daarom allebei nodig. Heel wat 
actoren in de wijk kunnen hierin een 
goede buur zijn. Omdat honger altijd 
acuut is (en in deze wijk helaas een 
reëel probleem), komen de vele restau-
rants van bovenlokale publieke instel-
lingen onvermijdelijk als eerste in het 
vizier. Maar de opportuniteiten zijn 
ruimer: de OCMW-campus als cluster 
van zorgvoorzieningen, de Campus 
Dunant als kennisinstituut rond gees-
telijk welzijn, de Blaarmeersen als 
kans voor lichamelijk welzijn, ... 

↓
De maatschappelijke 

problemen van de 
bewoners worden in 
de hand gewerkt en 
uitvergroot door de 

ruimtelijke constellatie 
van hoge woontorens in 

een weids parklandschap. 
Er is dus een zeer reëel 
spanningsveld tussen 

‘ruimte’ en ‘mens’. Oorzaken 
zijn: een fragmentarische 

aanpak van directe 
bewonersbehoe�tes, een 
a�bouw (en uitgebleven 

realisatie) van sociale en 
economische voorzieningen 
op buurtniveau, een grote 
instroom van kwetsbare 

profi elen, zonder adequaat 
ondersteunend beleid, 

met erosie van het sociaal 
weefsel tot gevolg.

De omgeving van de kop van de 
Watersportbaan is daarenboven 
monotoon: ze geeft  een desolate en 
anonieme indruk, gemeenschap-
pelijke en economische ruimtes 
rondom de hoogbouw werden nooit 
voltooid of zijn verdwenen, en het 
gebrek aan programma van/in de 
groene, publieke ruimte maakt dat 
er weinig gelegenheid is tot spon-
tane ontmoetingen. De indruk leeft  
dat de Kop van de Watersportbaan 
een overwegend groen gebied is, 
maar de realiteit met zijn sociale 
huisvesting en overmaatse infra-
structuur van brede wegenissen en 
parkeervelden is meer gelaagd en 
zeer weinig uitnodigend. De sociale 
samenhang en de algemene leef-
baarheid staan dan ook erg onder 
druk, en het sociaal isolement en de 
vereenzaming zijn groot. 

↓
De Watersportbaan 

bestaat uit vele eilandjes: 
de grootschalige 

sportinfrastructuur, 
de diverse 

scholenclusters en hoger 
onderwijsinstellingen, het 

ziekenhuis Jan Palfi jn, 
de OCMW-campus Prins 

Filip,… Gebruik en verblijf 
matchen hier (vooralsnog) 

niet. Ruimte en mensen 
bestaan veelal naast, in 
plaats van met elkaar. 

Het gebied vormt een stadsregionale 
aantrekkingspool, ondermeer door 
de grootschalige sportinfrastruc-
tuur, de diverse scholenclusters van 
de UGent en Arteveldehogeschool, 
de zorgcampus Jan Palfi jn en de 
recreatiemogelijkheden. De veel-
heid aan recreatieve voorzieningen 
rond de Watersportbaan functione-
ren op schaal van de hele stad. Door 
de bewoners van de wijk zelf wor-
den ze echter nauwelijks gebruikt. 
Hetzelfde geldt ook voor de scho-
lencampus Off erlaan, het winkelap-
paraat langs de R40, OCMW-Cam-
pus Prins Filip, park Halfweg en het 
aanpalende volkstuincomplex, en de 
Campus Dunant. Uitzonderingen 
zijn het lokaal dienstencentrum, 
het wijkgezondheidscentrum, de 
Bollekensschool, het Open Huis en 
tijdelijke initiaieven zoals de blauwe 
container van Samenlevingsopbouw, 
de trainingen van de KAA Gent 
Foundation, de open ontmoetingen 
in de buurt, …

↓
De bovenlokale claims 

komen bovenop de socio-
culturele vraagstukken in 
het fragiele ecosysteem 

van deze wijk. De uitdaging 
is dan ook het zoeken 

naar een evenwicht tussen 
een mensgericht, lokaal 
programma enerzijds en 

een ontwikkelingsplan dat 
ook voldoende ambitieus is 

voor bovenlokale 
rollen anderzijds.

Met de conceptstudie voor Neer-
meersen en Blaarmeersen wordt 
ingezet op een geïntegreerde soci-
aal-ruimtelijke visie-ontwikkeling 
die de samenhang tussen (1) sport, 
recreatie, open ruimte en groen, (2) 
de sociale hoogbouw en de verschil-
lende campussen, (3) diverse mobi-
liteitsingrepen en (4) de sociale en 
economische voorzieningen, centraal 
plaatst. Zowel ruimtegebruik en -be-
leving van bewoners en gebruikers, 
als de fysiek-ruimtelijke realiteit (o.a. 
renovaties, klimaatambities, buurt-
gebonden en niet-buurtgebonden 
functies, …) van het gebied zijn hier-
bij belangrijk. We denken na over 
hoe we verbindingen kunnen slaan 
tussen verschillende werelden en hoe 
we de algemene leefk waliteit nu en 
in de toekomst duurzaam kunnen 

verhogen. Bijzonder aan deze opgave 
is dat de Stad zal werken aan een ge-
bied dat geen ‘klassieke’ 19e eeuwse 
wijk is. 

↓
Het klassieke 

stedenbouwkundige 
vocabularium en 

instrumentarium schiet 
tekort: dit is geen 

negentiende-eeuwse 
gordel. Dit is geen 

verkaveling, dit is geen 
systeem van straten en 

bouwblokken en percelen. 
Een andere aanpak moet 
nog uitgedacht worden.

De golf van grote stadsvernieu-
wingsprojecten speelde zich tot 
vandaag voornamelijk af in de 
19e-eeuwse stadsgordel in dense en 
dichtbevolkte wijken, met onder-
maatse woonkwaliteit, groentekort, 
sociale problemen, weinig stede-
lijke voorzieningen, etc. Denk in 
een cirkel van Brugse Poort, Rabot, 
Muide-Meulestede over Dampoort, 
Oud-Gentbrugge, Sas Bassijn, 
Ledeberg tot de Zwijnaardsesteen-
weg en stationsomgeving… Aan de 
zuidwestelijke zijde wordt de cir-
kel echter niet gesloten. Nochtans 
spelen in het sociale weefsel van 
het gebied rond de Watersportbaan 
dezelfde problematieken hoewel 
de stedenbouwkundige realiteit 
radicaal verschilt.

↓
De uitgestrektheid van 

het gebied is ongetwijfeld 
een troef: er is meer 

‘ademruimte’, meer plek, er 
zijn mogelijkheden. Maar 
daardoor blijven sociale 

problemen onder de radar. 
Het water, de ruimte, de 
‘gezonde’ woningen in 

het groen, en de veelheid 
aan voorzieningen in 

campusmodel, … zorgen 
voor minder zichtbare 

weerstand, minder 
zichtbare overlast en 

minder zichtbare spanning. 

De omgeving van Neermeersen en 
Blaarmeersen is in volle transfor-
matie. Het overzicht van lopende 
projecten laat zien dat er ontzettend 
veel gebeurt rond de Watersport-
baan zonder samenhang. Het valt 
op dat voor verschillende delen van 
dit gebied op dit moment master-
plannen of ontwikkelingsplannen in 
opmaak of gemaakt zijn (onder meer 
RUP Halfweg, masterplan Off erlaan, 
private ontwikkelingen van Securex, 
Dunant Gardens, Daskalidessite, …). 
We zoeken een instrument dat kan 
sturen op deze ontwikkelingen, die 
vaak niet onder het eigenaarschap 
van Stad Gent vallen. Omwille van 
de stedenbouwkundige atypische 
en uniek te behouden kwaliteit en 
omwille van de sociale omwente-
lingen die de leefb aarheid in het 
gedrang brengen, moeten ruimtelijke 
opportuniteiten en de vraag naar bij-
komende voorzieningen breed geka-
derd worden in een sociaal-ruimte-
lijke analyse.

↓
Er lopen tientallen plannen 
en projecten binnen de wijk 

van de Watersportbaan. 
Samen zouden deze een 
substantiële he�boom 
kunnen vormen. Het 

ontbreekt vandaag vooral 
aan een overkoepelende 

ruimtelijke én sociale 
strategie om deze projecten 

samen te brengen.

De sociale noden van de wijk 
dienen zich aan met de grootste 
urgentie: extra dienstverlening 
en begeleiding, aangepast woon-
aanbod, sociale voorzieningen 
en ontmoetingsmogelijkheden, 
tijdelijk gebruik, enz. Het sociaal 
isolement en samenlevingspro-
blemen nemen immers toe. Het 
individueel en structureel onder-
steunen van kwetsbare bewoners: 
inzetten op het versterken van 
netwerken en een doeltreff ende 
hulpverlening, met name voor 
bewoners met een psychische 
kwetsbaarheid zijn prioritair.

Op vlak van sport, recreatie, 
open ruimte en natuur, is de 
omgeving Watersportbaan op 
verschillende schalen een cruciaal 
stukje Gent. Voor tal van lopende 
projecten is meer afstemming 
nodig, maar ook meer visie om 
het geheel kwalitatief verder 
te ontwikkelen. Verschillende 
recent opgestarte of afgeronde 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP Halfweg, RUP Groen, RUP 
recreatieve voorzieningen) geven 
sturing aan deze ontwikkelingen. 
Verder geeft  dit deelgebied ook 
uitdrukking aan ambities gesteld 
in Ruimte voor Gent voor de uit-
bouw van een vijfde groenpool 
en de aansluiting ervan op de 
Groenklimaatas langs de Leie 
(GKA nr6). 

Het potentieel voor stadsont-
wikkeling en -vernieuwing is 
aanzienlijk. Verschillende van de 
sociale woontorens werden ge-
renoveerd, verschillende andere 
moeten nog aangepakt en/of ver-
vangen worden. De verschillende 
campussen bieden kansen voor 
verder stedelijke verdichting, 
bijkomende voorzieningen en 
wijkontwikkeling. In deze omge-
ving liepen ook verschillende gro-
tere private woonontwikkelingen 
waar vooral ingezet werd op 
bijkomend woonaanbod, maar in 
het gebied zitten nog een aantal 
plekken met ontwikkelingsmoge-
lijkheden in de toekomst.

Diverse mobiliteitsingrepen kun-
nen hieraan gekoppeld worden. De 
regionale faciliteiten en functies 
vragen om parkeervoorzieningen. 
Het noodzakelijk parkeeraanbod 
wordt best samen binnen één be-
heersverhaal bekeken en maximaal 
breed ingezet: voor de regionale 
functies in dit gebied, voor evene-
menten en ook als P+R. De beoog-
de parkings dienen mee ingepast 
te worden in een wijkcirculatie-
plan waarin het downgraden van 
bepaalde wegtracés onderzocht 
worden bijvoorbeeld in functie van 
het uitbouwen van een sportboule-
vard, het structureel ontharden van 
deze groene omgeving of het ver-
groten van een park. In dit gebied 
wordt een hoogwaardige fi etsin-
frastructuur aangelegd die de link 
kan vormen tussen verschillende 
wijken. Dit blijft  ook een gebied 
met veel publieke ruimte, al is de 
toegankelijkheid ervan niet steeds 
even duidelijk of niet mogelijk. 
De herinrichting van veel van de 
groenruimte is stilaan aan de orde. 
De verschillende campussen heb-
ben nood aan meer doorwaadbaar-
heid en autoluwe zones.

↓
Het downgraden of knippen 

van delen van de wegenis 
rondom de Watersportbaan 

ligt op tafel als ontwerp-
vraagstuk. De overmaatse 

infrastructuur past weliswaar 
in de generositeit van het 

modernistisch masterplan, 
maar hee�t geen fundamentele 
rol in de ontsluitingsstructuur 

van de Stad. 

CARTOGRAFIE Ellen Verbiest — GRAFISCHE VORMGEVING Specht Studio — FOTOGRAFIE Olmo Peeters
TEKST Team Stadsbouwmeester ism Dienst Stedelijke Vernieuwing en de Wijkregisseur.
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OV

OV
weinig plaats 
voor behoeftes
van de wijk

campus in de 
buurt, buurt in de 
campus

 KAAG 
 Foundation 

 vervangbouw Jubilieumlaan 

 mobiele hulpverleners 

 wijk met trots 

 plint zkt programma 
aan marktconforme 
vraagprijs

 verzamelpunt 

 sorteerstraatje 

 onder begeleiding 
naar trainingsvelden 

 (wegens te ver) 

park
onherbergzaam

hal en gang als 
publieke

ruimte: overlast

winter

 hondenzwemvijver 

 publiek gesubsidieerde    
 restaurants 

zomer

 fietslessen 

studenten psychologie in 
een wijk met grote nood aan 
psychologische zorg

 studenten 

 Campus Offerlaan 

 Campus OCMW 

 Artevelde Hogeschool  

 open huis 

 gekende dealerplek 

‘s nachts vind je
alles te koop aan de 
jachtdreef

veel ongebruikte 
ruimte, uit het zicht 

nachtlawaai

 leeftuin 

 brood- 
 automaat 

 mobiele 
 sociale 
 kruidenier 

enige 
supermarkt 
in de wijk

 WGC 
 verhuist 

afval verbindt: 
mobiel recyclagepark 
2020

momenteel enige sociale 
infrastructuur in de wijk

 Delhaize  

 open huis 

voor buurtbewoners is er wel 
voedselbedeling in het open 
huis; ten behoeve van 100 
gezinnen

buurtbewoners zijn niet 
welkom in de 10 restaurants 
die met publieke middelen 
uitgebaat worden 

bibliotheek
verhuist

- flatwachter
- mobiele geestelijk gezondheidswerker
- wijkregisseur
- (jeugd)straathoekwerker
- antennewerking LDC

 ˗ herhuisvesting top-down
 ˗ wie het financieel kan trekt reeds 

weg
 ˗ kwetsbaarste groep blijft achter
 ˗ via versnelde toewijs worden lege 

woningen weer opgevuld met nog 
kwestbaarder profielen

wijk werd gebouwd als een ensemble 
met architecturale allure. In de 
renovatie-operatie lijkt dat vergeten 
te zijn

hulp- en dienst-
verleningscluster 
zonder band met 
de wijk

Dit pamfl et is het resultaat van een
periodieke dialoog tussen de dienst 
Stedelijke Vernieuwing (programma-
regie), de dienst Beleidsparticipatie 
(wijkregie) en het Team Stadsbouw-
meester. Team Stadsbouwmeester 
organiseerde een ‘bouwmeester-
kamer’ om stadsintern alle noden 
en ambities in beeld te krijgen. De 
bevraagde stadsdiensten waren de 
diensten Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning, Groendienst, Monumen-
tenzorg en stadsarcheologie, Wegen, 
Bruggen en Waterlopen, Mobiliteits-
bedrijf, Wonen, Economie, Werk, 
Projectbureau Ruimte, Outreachend 
werk, Beleidsparticipatie, Stedelijke 
Vernieuwing, OCMW, Departement 
Onderwijs, Jeugddienst, Cultuur, 
Sportdienst, Evenementen en Fees-
telijkheden, Bibliotheek, FM-Vast-
goed, Regie Ouderenzorg, Ontmoe-
ten en Verbinden, Welzijn en Gelijke 
Kansen, en Preventie en Veiligheid. 
In een volgende stap lijkt het waar-
devol om de eerste inzichten te de-
len en het gesprek aan te gaan met 
externe stakeholders, onder andere 
bewoners, de vier sociale huisves-
tingsmaatschappijen, AZ Jan Palfi jn, 
UGent, Arteveldehogeschool, diverse 
buurtpartners (KAAGent Founda-
tion, Samenlevingsopbouw Gent, 

Sportaround, Circusplaneet, Karus, 
Let’s Save Food, FOS De Kariboes, 
Formaat, Wijkgezondheidscentrum 
Watersportbaan, …), sportclubs rond-
om de Watersportbaan, economische 
spelers langs de R40, … 

Met dit pamfl et roepen we op om 
een breed onderzoek op te zetten 
voor dit waardevol stadsdeel. We 
hebben nood aan een gedragen en 
ambitieuze visie en gemeenschap-
pelijke doelen. Die kunnen een 
kwalitatieve toetssteen vormen in de 
transitie van het volledige gebied op 
korte en lange termijn. Ondertussen 
blijven we als Stad met de ‘complexe 
kwesties’ van het gebied aan de slag. 
De (sociale) toestand verslechtert 
immers zienderogen. Ambitieuze 
langetermijnplannen mogen acties 
voor bewoners die nu in een precaire 
situatie zitten niet in de weg staan. 

In afwachting van een doordachte 
en integrale sociaal-ruimtelijke 
visie zijn investeringen vanuit alle 
beleidsdomeinen nodig om de 
leefk waliteit van mensen die in dit 
gebied wonen of verblijven aan te 
pakken en te verbeteren.

↓
De Watersportbaan was 

in het verleden een 
modernistisch experiment. 
De Watersportbaan blijkt 

vandaag exemplarisch voor 
het tekortschieten van 

het maakbaarheidsideaal, 
althans in de top-down 
benadering die er aan 
gekoppeld werd. Om 

de Watersportbaan een 
toekomst te bieden, zal er 
opnieuw ruimte nodig zijn 
voor experiment, ditmaal 
om de maakbaarheid veel 

meer mensgericht en  
bottom-up te (laten) sturen.

1. Verdere uitbouw bloso-cluster in de blaarmeersen 
2. Geplande uitbreiding van de klimhal
3. De outdoor skate-arena 
4. Een nieuw horecagebouw met speeltuin 
5. Traject rond de reconversie van 

kampeervoorzieningen
6. Zoekzone voor bijkomende sportinfrastructuur, in 

het bijzonder voor een groter zwembad dat mogelijks 
andere stedelijke zwembaden kan vervangen. 

7. Park halfweg met uitbouw van: 
8. Sportvoorzieningen hockey gantoise
9. Sportvoorzieningen hockey gantoise
10. Dierenasiel 
11. Project rond de uitbaggering van de watersportbaan 
12. Watersportfaciliteiten langs de watersportbaan en 

eventuele zone voor uitbreiding van die sporten 
op het water

13. Zoeklocatie voor zwemmen in open water
14. Herinrichting van de open ruimte aan de kop 

van de watersportbaan 
15. Rup halfweg, rup groen, rup recreatieve 

voorzieningen…

1. Verschillende sociale woontorens werden 
gerenoveerd, verschillende andere moeten nog 
aangepakt en/of vervangen worden. Het project voor 
de renovatie of vervanging van de sociale woningen 
in jubileumlaan, borluut en charles andrieslaan staan 
op de planning.

2. De site securex met kantoor- en woonvoorzieningen.
3. De site dunant gardens 

4. De site alsberghe-van oost 
5. De woonontwikkeling rinkkaai 
6. Openstellen van het herdenkingsoord der 

gefussileerden als luwteplek voor de buurt 
7. Wijkgezondheidscentrum
8. Buurthuis 
9. Landingspark malem

1. De campus o� erlaan (stedelijk onderwijs) 
met nieuw masterplan

2. De campus prins fi lip (ocmw dienstverlening 
en leercentrum) 

3. Hogescholen
4. De campus ugent 
5. De campus jan palfi jn 

1. Verenigde natiënlaan met plan voor 
het downgraden van wegtracé 

2. Noordlaan en zuidlaan als een 
mogelijke sportboulevard

3. Fietsinfrastructuur op het tracé 
van het westerringspoor

4. Fietsbrug watersportbaan 
5. Fietsonderdoorgang drongensesteenweg
6. Fietsbrug snepkaai 
7. O� erlaan: herinrichting op de campussen 

in functie doorwaadbaarheid
8. Securex site: herinrichting in functie 

doorwaadbaarheid 
9. Nekkersberglaan herinrichting 
10. Heraanleg knooppunt r4/drongensesteenweg 
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woningen weer opgevuld met nog 
kwestbaarder profielen

wijk werd gebouwd als een ensemble 
met architecturale allure. In de 
renovatie-operatie lijkt dat vergeten 
te zijn

hulp- en dienst-
verleningscluster 
zonder band met 
de wijk

Dit pamfl et is het resultaat van een
periodieke dialoog tussen de dienst 
Stedelijke Vernieuwing (programma-
regie), de dienst Beleidsparticipatie 
(wijkregie) en het Team Stadsbouw-
meester. Team Stadsbouwmeester 
organiseerde een ‘bouwmeester-
kamer’ om stadsintern alle noden 
en ambities in beeld te krijgen. De 
bevraagde stadsdiensten waren de 
diensten Stedenbouw en Ruimtelijke 
Planning, Groendienst, Monumen-
tenzorg en stadsarcheologie, Wegen, 
Bruggen en Waterlopen, Mobiliteits-
bedrijf, Wonen, Economie, Werk, 
Projectbureau Ruimte, Outreachend 
werk, Beleidsparticipatie, Stedelijke 
Vernieuwing, OCMW, Departement 
Onderwijs, Jeugddienst, Cultuur, 
Sportdienst, Evenementen en Fees-
telijkheden, Bibliotheek, FM-Vast-
goed, Regie Ouderenzorg, Ontmoe-
ten en Verbinden, Welzijn en Gelijke 
Kansen, en Preventie en Veiligheid. 
In een volgende stap lijkt het waar-
devol om de eerste inzichten te de-
len en het gesprek aan te gaan met 
externe stakeholders, onder andere 
bewoners, de vier sociale huisves-
tingsmaatschappijen, AZ Jan Palfi jn, 
UGent, Arteveldehogeschool, diverse 
buurtpartners (KAAGent Founda-
tion, Samenlevingsopbouw Gent, 

Sportaround, Circusplaneet, Karus, 
Let’s Save Food, FOS De Kariboes, 
Formaat, Wijkgezondheidscentrum 
Watersportbaan, …), sportclubs rond-
om de Watersportbaan, economische 
spelers langs de R40, … 

Met dit pamfl et roepen we op om 
een breed onderzoek op te zetten 
voor dit waardevol stadsdeel. We 
hebben nood aan een gedragen en 
ambitieuze visie en gemeenschap-
pelijke doelen. Die kunnen een 
kwalitatieve toetssteen vormen in de 
transitie van het volledige gebied op 
korte en lange termijn. Ondertussen 
blijven we als Stad met de ‘complexe 
kwesties’ van het gebied aan de slag. 
De (sociale) toestand verslechtert 
immers zienderogen. Ambitieuze 
langetermijnplannen mogen acties 
voor bewoners die nu in een precaire 
situatie zitten niet in de weg staan. 

In afwachting van een doordachte 
en integrale sociaal-ruimtelijke 
visie zijn investeringen vanuit alle 
beleidsdomeinen nodig om de 
leefk waliteit van mensen die in dit 
gebied wonen of verblijven aan te 
pakken en te verbeteren.

↓
De Watersportbaan was 

in het verleden een 
modernistisch experiment. 
De Watersportbaan blijkt 

vandaag exemplarisch voor 
het tekortschieten van 

het maakbaarheidsideaal, 
althans in de top-down 
benadering die er aan 
gekoppeld werd. Om 

de Watersportbaan een 
toekomst te bieden, zal er 
opnieuw ruimte nodig zijn 
voor experiment, ditmaal 
om de maakbaarheid veel 

meer mensgericht en  
bottom-up te (laten) sturen.

1. Verdere uitbouw bloso-cluster in de blaarmeersen 
2. Geplande uitbreiding van de klimhal
3. De outdoor skate-arena 
4. Een nieuw horecagebouw met speeltuin 
5. Traject rond de reconversie van 

kampeervoorzieningen
6. Zoekzone voor bijkomende sportinfrastructuur, in 

het bijzonder voor een groter zwembad dat mogelijks 
andere stedelijke zwembaden kan vervangen. 

7. Park halfweg met uitbouw van: 
8. Sportvoorzieningen hockey gantoise
9. Sportvoorzieningen hockey gantoise
10. Dierenasiel 
11. Project rond de uitbaggering van de watersportbaan 
12. Watersportfaciliteiten langs de watersportbaan en 

eventuele zone voor uitbreiding van die sporten 
op het water

13. Zoeklocatie voor zwemmen in open water
14. Herinrichting van de open ruimte aan de kop 

van de watersportbaan 
15. Rup halfweg, rup groen, rup recreatieve 

voorzieningen…

1. Verschillende sociale woontorens werden 
gerenoveerd, verschillende andere moeten nog 
aangepakt en/of vervangen worden. Het project voor 
de renovatie of vervanging van de sociale woningen 
in jubileumlaan, borluut en charles andrieslaan staan 
op de planning.

2. De site securex met kantoor- en woonvoorzieningen.
3. De site dunant gardens 

4. De site alsberghe-van oost 
5. De woonontwikkeling rinkkaai 
6. Openstellen van het herdenkingsoord der 

gefussileerden als luwteplek voor de buurt 
7. Wijkgezondheidscentrum
8. Buurthuis 
9. Landingspark malem

1. De campus o� erlaan (stedelijk onderwijs) 
met nieuw masterplan

2. De campus prins fi lip (ocmw dienstverlening 
en leercentrum) 

3. Hogescholen
4. De campus ugent 
5. De campus jan palfi jn 

1. Verenigde natiënlaan met plan voor 
het downgraden van wegtracé 

2. Noordlaan en zuidlaan als een 
mogelijke sportboulevard

3. Fietsinfrastructuur op het tracé 
van het westerringspoor

4. Fietsbrug watersportbaan 
5. Fietsonderdoorgang drongensesteenweg
6. Fietsbrug snepkaai 
7. O� erlaan: herinrichting op de campussen 

in functie doorwaadbaarheid
8. Securex site: herinrichting in functie 

doorwaadbaarheid 
9. Nekkersberglaan herinrichting 
10. Heraanleg knooppunt r4/drongensesteenweg 



WERK AAN DE 
WATERSPORTBAAN

WERK AAN DE 
WATERSPORTBAAN

Het gebied rond de Watersportbaan, 
ruwweg opgespannen tussen de R40 
stadsring en R4, biedt een unieke 
stedelijke context in Gent. De eer-
ste plannen voor het uitgraven van 
de Watersportbaan en het bouwen 
van een hypermodern wooncomplex 
daarrond, dateren van 1951. Tot dan 
was dit moerasgebied onbebouwd, 
op enkele volkstuinen, huizen en een 
stortplaats na. Toen de Stad besliste 
om de Europese roeikampioenschap-
pen van 1955 te organiseren en voor 
de Olympische Spelen van 1960 te 
kandideren, werd er een visie opge-
steld om het gebied te verstedelijken. 
Een masterplan voorzag ruimte voor 
sportinfrastructuur, groen en hoog-
bouw om de naoorlogse woning-
nood op te vangen. Met de aarde 
die werd uitgegraven voor de aanleg 
van de ruim twee kilometer lange 
Watersportbaan werden de meersen 
gedempt en opgehoogd. Het doel was 
een nieuw en gezond stadsdeel te 
bouwen, met modern wooncomfort 
en veel ruimte voor sport- en recre-
atie. Een visie die in schril contrast 
stond met de naastgelegen te saneren 
negentiende-eeuwse gordel. 

↓
De Watersportbaan ontstond 

ooit als één project 
volgens het naoorlogse 

maakbaarheidsideaal. Daarin 
werden het modernistische 

sociaal wonen, het 
omliggende landschap, 

de sportinfrastructuur en 
andere voorzieningen in een 

samenhangend plan met 
allure gevat. 

De sociale woningbouw, een typisch 
voorbeeld van het CIAM-principe, 
werd volledig uitgevoerd van 1959 
tot 1965. Het stadsbestuur verdeelde 
en verkocht de loten bouwgrond aan 
de verschillende huisvestingsmaat-
schappijen die actief waren in Gent. 
In totaal werden elf sociale (middel-)
hoogbouwtorens opgericht aan de 
Kop van de Watersportbaan. Deze 
elf fl atgebouwen waren samen goed 
voor bijna 1500 appartementen, 
gaande van eenpersoonsstudio’s tot 
appartementen voor grote gezinnen. 
Op de gelijkvloerse verdiepingen 
waren, naast de inkomhallen, ook 
bergruimtes, fi etsenstallingen, e.a. 
ingetekend. In een van de woonge-
bouwen (de Borluut) was zelfs plek 
voor een kinderspeelplaats. In 1963 
werden ook enkele gemeenschappe-
lijke voorzieningen gebouwd: aan de 
Neermeerskaai en aan de Nekkers-
berglaan bevonden zich twee winkel-
centra. En op de hoek van Nekkers-
berglaan en de Neermeerskaai werd 
het buurthuis De Kring opgericht. 
Aan de Neermeerskaai werd in 1967 
de stedelijke Bollekensschool (voor 
lager onderwijs) ingehuldigd. Heel 
wat van de voorziene sportinfrastruc-
tuur, zoals een toeschouwerstribune, 
een sportcentrum en een voetbal-
stadion, werd om fi nanciële redenen 
uiteindelijk niet gerealiseerd.

Ondanks oudere renovaties en 
recente toevoegingen vertoont het 
gebied nog steeds een grote mate 
van samenhang, met (sportief-recre-
atief) landschap, (sociaal) woonpro-
gramma en lokale én bovenlokale 
(gemeenschaps-)voorzieningen. Maar 
deze ruimtelijke kwaliteit lijkt de 
laatste jaren steeds meer te worden 
afgebouwd, onder andere door een 
fragmentarische aanpak en weinig 
coherente keuzes op vlak van bestem-
ming, landschappelijk kader, mobi-
liteit, beeldkwaliteit, erfgoedwaarde 
en architectuur. Ruimtelijke plannen 
voor deelgebieden (bv. de Kop van de 
Watersportbaan) werden opgemaakt, 
maar een globale en integrale sociaal-
ruimtelijke benadering ontbreekt.

↓
De Watersportbaan als 

stedenbouwkundig ensemble 
is erfgoed van internationaal 

belang, en dus absoluut te 
behouden. De afgelopen 

decennia raakte de 
samenhang zoek, en was er 

van één visie of project geen 
sprake. Dat moet nu wel op 

de agenda komen. 

De sociaal-maatschappelijke uit-
dagingen zijn niet min. De wijk 
scoort op alle armoede-indicatoren 
bovengemiddeld (aandeel leefl oners, 
laaggeschoolden, werkloosheidsdruk, 
kansarme geboortes, huurwoningen, 
eenoudergezinnen, bewoners van 
niet-Europese herkomst…). Bovendien 
stijgen heel wat van deze cijfers ver-
der tot de hoogste van Gent. Groot-
schalige renovaties in het Gentse so-
ciale woningpatrimonium resulteren 
in heel wat verhuisbewegingen. Op 
de Watersportbaan leidt de geplan-
de herbouw van drie woontorens 
versneld tot een uitstroom van de 
kapitaalkrachtige bewoners (door een 
vervroegd vrijwillig vertrek), en een 
instroom van kwetsbare personen (via 
versnelde toewijs in de leeggekomen 
appartementen). Daarnaast zorg(d)en 
de stadsvernieuwingsprojecten van 
Rabot en Nieuw Gent, en de reno-
vatie van de sociale hoogbouw daar, 
voor een instroom van zeer kwets-
bare bewoners. Het stijgend aantal 
bewoners met complexe, psychische 
problemen, creëert een bijkomende 
druk op de sociale samenhang en de 
algemene leefb aarheid. De sociale 
noden van de wijk zijn structureel en 
dikwijls dramatisch op persoonlijk 
niveau. Koude én warme solidariteit 
zijn daarom allebei nodig. Heel wat 
actoren in de wijk kunnen hierin een 
goede buur zijn. Omdat honger altijd 
acuut is (en in deze wijk helaas een 
reëel probleem), komen de vele restau-
rants van bovenlokale publieke instel-
lingen onvermijdelijk als eerste in het 
vizier. Maar de opportuniteiten zijn 
ruimer: de OCMW-campus als cluster 
van zorgvoorzieningen, de Campus 
Dunant als kennisinstituut rond gees-
telijk welzijn, de Blaarmeersen als 
kans voor lichamelijk welzijn, ... 

↓
De maatschappelijke 

problemen van de 
bewoners worden in 
de hand gewerkt en 
uitvergroot door de 

ruimtelijke constellatie 
van hoge woontorens in 

een weids parklandschap. 
Er is dus een zeer reëel 
spanningsveld tussen 

‘ruimte’ en ‘mens’. Oorzaken 
zijn: een fragmentarische 

aanpak van directe 
bewonersbehoe�tes, een 
a�bouw (en uitgebleven 

realisatie) van sociale en 
economische voorzieningen 
op buurtniveau, een grote 
instroom van kwetsbare 

profi elen, zonder adequaat 
ondersteunend beleid, 

met erosie van het sociaal 
weefsel tot gevolg.

De omgeving van de kop van de 
Watersportbaan is daarenboven 
monotoon: ze geeft  een desolate en 
anonieme indruk, gemeenschap-
pelijke en economische ruimtes 
rondom de hoogbouw werden nooit 
voltooid of zijn verdwenen, en het 
gebrek aan programma van/in de 
groene, publieke ruimte maakt dat 
er weinig gelegenheid is tot spon-
tane ontmoetingen. De indruk leeft  
dat de Kop van de Watersportbaan 
een overwegend groen gebied is, 
maar de realiteit met zijn sociale 
huisvesting en overmaatse infra-
structuur van brede wegenissen en 
parkeervelden is meer gelaagd en 
zeer weinig uitnodigend. De sociale 
samenhang en de algemene leef-
baarheid staan dan ook erg onder 
druk, en het sociaal isolement en de 
vereenzaming zijn groot. 

↓
De Watersportbaan 

bestaat uit vele eilandjes: 
de grootschalige 

sportinfrastructuur, 
de diverse 

scholenclusters en hoger 
onderwijsinstellingen, het 

ziekenhuis Jan Palfi jn, 
de OCMW-campus Prins 

Filip,… Gebruik en verblijf 
matchen hier (vooralsnog) 

niet. Ruimte en mensen 
bestaan veelal naast, in 
plaats van met elkaar. 

Het gebied vormt een stadsregionale 
aantrekkingspool, ondermeer door 
de grootschalige sportinfrastruc-
tuur, de diverse scholenclusters van 
de UGent en Arteveldehogeschool, 
de zorgcampus Jan Palfi jn en de 
recreatiemogelijkheden. De veel-
heid aan recreatieve voorzieningen 
rond de Watersportbaan functione-
ren op schaal van de hele stad. Door 
de bewoners van de wijk zelf wor-
den ze echter nauwelijks gebruikt. 
Hetzelfde geldt ook voor de scho-
lencampus Off erlaan, het winkelap-
paraat langs de R40, OCMW-Cam-
pus Prins Filip, park Halfweg en het 
aanpalende volkstuincomplex, en de 
Campus Dunant. Uitzonderingen 
zijn het lokaal dienstencentrum, 
het wijkgezondheidscentrum, de 
Bollekensschool, het Open Huis en 
tijdelijke initiaieven zoals de blauwe 
container van Samenlevingsopbouw, 
de trainingen van de KAA Gent 
Foundation, de open ontmoetingen 
in de buurt, …

↓
De bovenlokale claims 

komen bovenop de socio-
culturele vraagstukken in 
het fragiele ecosysteem 

van deze wijk. De uitdaging 
is dan ook het zoeken 

naar een evenwicht tussen 
een mensgericht, lokaal 
programma enerzijds en 

een ontwikkelingsplan dat 
ook voldoende ambitieus is 

voor bovenlokale 
rollen anderzijds.

Met de conceptstudie voor Neer-
meersen en Blaarmeersen wordt 
ingezet op een geïntegreerde soci-
aal-ruimtelijke visie-ontwikkeling 
die de samenhang tussen (1) sport, 
recreatie, open ruimte en groen, (2) 
de sociale hoogbouw en de verschil-
lende campussen, (3) diverse mobi-
liteitsingrepen en (4) de sociale en 
economische voorzieningen, centraal 
plaatst. Zowel ruimtegebruik en -be-
leving van bewoners en gebruikers, 
als de fysiek-ruimtelijke realiteit (o.a. 
renovaties, klimaatambities, buurt-
gebonden en niet-buurtgebonden 
functies, …) van het gebied zijn hier-
bij belangrijk. We denken na over 
hoe we verbindingen kunnen slaan 
tussen verschillende werelden en hoe 
we de algemene leefk waliteit nu en 
in de toekomst duurzaam kunnen 

verhogen. Bijzonder aan deze opgave 
is dat de Stad zal werken aan een ge-
bied dat geen ‘klassieke’ 19e eeuwse 
wijk is. 

↓
Het klassieke 

stedenbouwkundige 
vocabularium en 

instrumentarium schiet 
tekort: dit is geen 

negentiende-eeuwse 
gordel. Dit is geen 

verkaveling, dit is geen 
systeem van straten en 

bouwblokken en percelen. 
Een andere aanpak moet 
nog uitgedacht worden.

De golf van grote stadsvernieu-
wingsprojecten speelde zich tot 
vandaag voornamelijk af in de 
19e-eeuwse stadsgordel in dense en 
dichtbevolkte wijken, met onder-
maatse woonkwaliteit, groentekort, 
sociale problemen, weinig stede-
lijke voorzieningen, etc. Denk in 
een cirkel van Brugse Poort, Rabot, 
Muide-Meulestede over Dampoort, 
Oud-Gentbrugge, Sas Bassijn, 
Ledeberg tot de Zwijnaardsesteen-
weg en stationsomgeving… Aan de 
zuidwestelijke zijde wordt de cir-
kel echter niet gesloten. Nochtans 
spelen in het sociale weefsel van 
het gebied rond de Watersportbaan 
dezelfde problematieken hoewel 
de stedenbouwkundige realiteit 
radicaal verschilt.

↓
De uitgestrektheid van 

het gebied is ongetwijfeld 
een troef: er is meer 

‘ademruimte’, meer plek, er 
zijn mogelijkheden. Maar 
daardoor blijven sociale 

problemen onder de radar. 
Het water, de ruimte, de 
‘gezonde’ woningen in 

het groen, en de veelheid 
aan voorzieningen in 

campusmodel, … zorgen 
voor minder zichtbare 

weerstand, minder 
zichtbare overlast en 

minder zichtbare spanning. 

De omgeving van Neermeersen en 
Blaarmeersen is in volle transfor-
matie. Het overzicht van lopende 
projecten laat zien dat er ontzettend 
veel gebeurt rond de Watersport-
baan zonder samenhang. Het valt 
op dat voor verschillende delen van 
dit gebied op dit moment master-
plannen of ontwikkelingsplannen in 
opmaak of gemaakt zijn (onder meer 
RUP Halfweg, masterplan Off erlaan, 
private ontwikkelingen van Securex, 
Dunant Gardens, Daskalidessite, …). 
We zoeken een instrument dat kan 
sturen op deze ontwikkelingen, die 
vaak niet onder het eigenaarschap 
van Stad Gent vallen. Omwille van 
de stedenbouwkundige atypische 
en uniek te behouden kwaliteit en 
omwille van de sociale omwente-
lingen die de leefb aarheid in het 
gedrang brengen, moeten ruimtelijke 
opportuniteiten en de vraag naar bij-
komende voorzieningen breed geka-
derd worden in een sociaal-ruimte-
lijke analyse.

↓
Er lopen tientallen plannen 
en projecten binnen de wijk 

van de Watersportbaan. 
Samen zouden deze een 
substantiële he�boom 
kunnen vormen. Het 

ontbreekt vandaag vooral 
aan een overkoepelende 

ruimtelijke én sociale 
strategie om deze projecten 

samen te brengen.

De sociale noden van de wijk 
dienen zich aan met de grootste 
urgentie: extra dienstverlening 
en begeleiding, aangepast woon-
aanbod, sociale voorzieningen 
en ontmoetingsmogelijkheden, 
tijdelijk gebruik, enz. Het sociaal 
isolement en samenlevingspro-
blemen nemen immers toe. Het 
individueel en structureel onder-
steunen van kwetsbare bewoners: 
inzetten op het versterken van 
netwerken en een doeltreff ende 
hulpverlening, met name voor 
bewoners met een psychische 
kwetsbaarheid zijn prioritair.

Op vlak van sport, recreatie, 
open ruimte en natuur, is de 
omgeving Watersportbaan op 
verschillende schalen een cruciaal 
stukje Gent. Voor tal van lopende 
projecten is meer afstemming 
nodig, maar ook meer visie om 
het geheel kwalitatief verder 
te ontwikkelen. Verschillende 
recent opgestarte of afgeronde 
ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP Halfweg, RUP Groen, RUP 
recreatieve voorzieningen) geven 
sturing aan deze ontwikkelingen. 
Verder geeft  dit deelgebied ook 
uitdrukking aan ambities gesteld 
in Ruimte voor Gent voor de uit-
bouw van een vijfde groenpool 
en de aansluiting ervan op de 
Groenklimaatas langs de Leie 
(GKA nr6). 

Het potentieel voor stadsont-
wikkeling en -vernieuwing is 
aanzienlijk. Verschillende van de 
sociale woontorens werden ge-
renoveerd, verschillende andere 
moeten nog aangepakt en/of ver-
vangen worden. De verschillende 
campussen bieden kansen voor 
verder stedelijke verdichting, 
bijkomende voorzieningen en 
wijkontwikkeling. In deze omge-
ving liepen ook verschillende gro-
tere private woonontwikkelingen 
waar vooral ingezet werd op 
bijkomend woonaanbod, maar in 
het gebied zitten nog een aantal 
plekken met ontwikkelingsmoge-
lijkheden in de toekomst.

Diverse mobiliteitsingrepen kun-
nen hieraan gekoppeld worden. De 
regionale faciliteiten en functies 
vragen om parkeervoorzieningen. 
Het noodzakelijk parkeeraanbod 
wordt best samen binnen één be-
heersverhaal bekeken en maximaal 
breed ingezet: voor de regionale 
functies in dit gebied, voor evene-
menten en ook als P+R. De beoog-
de parkings dienen mee ingepast 
te worden in een wijkcirculatie-
plan waarin het downgraden van 
bepaalde wegtracés onderzocht 
worden bijvoorbeeld in functie van 
het uitbouwen van een sportboule-
vard, het structureel ontharden van 
deze groene omgeving of het ver-
groten van een park. In dit gebied 
wordt een hoogwaardige fi etsin-
frastructuur aangelegd die de link 
kan vormen tussen verschillende 
wijken. Dit blijft  ook een gebied 
met veel publieke ruimte, al is de 
toegankelijkheid ervan niet steeds 
even duidelijk of niet mogelijk. 
De herinrichting van veel van de 
groenruimte is stilaan aan de orde. 
De verschillende campussen heb-
ben nood aan meer doorwaadbaar-
heid en autoluwe zones.

↓
Het downgraden of knippen 

van delen van de wegenis 
rondom de Watersportbaan 

ligt op tafel als ontwerp-
vraagstuk. De overmaatse 

infrastructuur past weliswaar 
in de generositeit van het 

modernistisch masterplan, 
maar hee�t geen fundamentele 
rol in de ontsluitingsstructuur 

van de Stad. 
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