
stadsvernieuwingsproject
JAARGANG 6 |  NR. 13 |  NOVEMBER 2015

nieuwsbrief
ledeberg

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Ledeberg

leeft
STADSVERN IEU

WINGSPROJECT

Gezocht: Foto’s en/of getuigenissen 
over het dienstencentrum in 
Ledeberg

De 6 voor Ledeberg

Een nieuw ontwerp voor de 
definitieve invulling van de 
Standaertsite

De 6 voor Ledeberg (vervolg)

Interview

Activiteitenkalender

IN DE KIJKER

p 7

p 8

p 4

p 2

p 3

p 6



Op 15 april 2016 is het eindelijk zover: 

dan openen we met veel toeters en 

bellen het vernieuwde diensten‑ 

centrum in Ledeberg. Zet deze  

datum alvast in uw agenda! 

Het dienstencentrum kent een 

rijke geschiedenis en dat willen 

we graag tonen. Zo willen we niet 

alleen de architectuur van het  

gebouw in de verf zetten, maar 

ook de menselijke verhalen die 

zich hier afgespeeld hebben. 

Uw verhaal!  Daar zijn  

we ‘curieus’naar.

Heeft u mooie herinneringen, 

oude trouwfoto’s, grappige 

anekdotes en/of leuke foto’s 

van het dienstencentrum in 

Ledeberg? Stuur ze dan naar  

nele.vanhooren@stad.gent of 

neem contact op via 09 266 82 37. 

Beste lezer,

Op 19 september konden we het voorontwerp van de hernieuwde Standaertsite 
voorstellen aan de inwoners van Ledeberg. Dit zijn de eerste plannen  die een idee 
geven van hoe de site eruit zou kunnen gaan zien in de toekomst. Voor ontwerp en 
heraanleg heeft de Stad een budget van 1,5 miljoen euro uitgetrokken.

Zoals bekend kocht de Stad Gent eind 2013 de terreinen van de voormalige doe-het-
zelf-zaak Standaert. De herinrichting van de Standaertsite is nu een unieke kans voor 
alle inwoners van Ledeberg. De Stad Gent grijpt deze kans samen met de bewoners 
en lokale organisaties om in het dichtbebouwde Ledeberg een plek te maken voor 
álle buurtbewoners. 

In afwachting van de definitieve inrichting ging de tijdelijke invulling van de 
Standaertsite al van start in de loop van 2014. Op dit moment staat de bewonersgroep 
Ledeberg Doet het Zelf, samen met andere lokale actoren,  in voor het beheer van de 
site (zie http://www.standaertsite.be). Maar intussen wordt dus ook hard gewerkt aan 
de definitieve herinrichting! U leest er alles over in deze nieuwsbrief. 

Voorbeelden als de Standaertsite bewijzen: Ledeberg leeft!

Tom Balthazar

schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

Gezocht: Foto’s en/

of getuigenissen over 

het dienstencentrum 

in Ledeberg

In de kijker
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Woord vooraf
Tom Balthazar
schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen
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BRUSSELSESTEENWEG

Dankzij de gunstige weersomstandigheden startte de aannemer 
al op 19 oktober met de heraanleg van de zuidzijde van de Brus-
selsesteenweg (Zone I). Dit is vroeger dan gepland en dat bete-
kende meteen ook een nieuwe verkeerssituatie. Ondertussen zit-
ten de werken aan de noordzijde van de Brusselsesteenweg (Zone 
H) mooi op schema en begin november wordt de laatste hand  
gelegd aan het brede deel (zone K). Volg de werken op de voet via  
www.brusselsesteenweg.be. 

CENTRUMPLEIN & OMGEVING 
BIJNA KLAAR 

De werken aan het Centrumplein en omgeving gaan vooruit. Zo is de tuin van de 
Welzijnsknoop afgewerkt. De aannemer plaatste er het kunstwerk ‘Smaaklik’ en 
de speeltoestellen. Ook op het Centrumplein vorderen de werken goed. In de loop 
van november plantte de aannemer de bomen en ander groen. Als laatste wordt 
de pergola aangelegd. 
De bodemsaneringswerken op de terreinen van de voormalige Wasserij Degraeve 
zijn voorzien vanaf maart 2016. De graafwerken zullen ongeveer 5 maand duren. 
Na de heraanleg wordt gedurende 3 à 5 jaar een ongevaarlijk product geïnjec-
teerd om de verontreiniging verder op natuurlijke wijze af te breken.. 
In afwachting van de sanering zullen herashekkens het terrein afsluiten zodat de 
buurt het Centrumplein al kan gebruiken. 

Save the date: Voor de feestelijke opening van het Centrumplein en omgeving 
zullen we niet wachten op de sanering. U mag alvast vrijdag 27 mei 2016 in uw 
agenda vrijhouden.

AFTRAP TRAGE WEGEN GENT

Steegjes, doorsteekjes, voetwegels…trage wegen 
zijn van levensbelang voor een leefbare stad. In 
Drongen is het eerste netwerk van trage wegen al in 
oktober geopend. U vindt meer info en het plannetje 
op www.stad.gent/tragewegen. Ook elders in Gent 
zijn er trage wegen. Weet u waar de trage wegen liggen 
in uw buurt? Help ons mee de trage wegen in Ledeberg 
in kaart te brengen. Geïnteresseerd om mee te 
werken? surf naar www.tragewegen.be/gent en  kijk 
op de kaart of er in uw buurt nog geïnventariseerd 
moet worden. 

De Stad heeft op ruimtelijk vlak zes doelstellingen voor Ledeberg: meer en mooier groen, hogere 
woonkwaliteit, vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen, meer en actievere dienstver-
lening en meer ruimte voor ontmoeten. Iedere doelstelling heeft zijn eigen kleur en symbool. 
Daarnaast werken we niet alleen aan een stenen verhaal. Wilt u weten wat er ondertussen is 
veranderd? Lees dan onderstaande rubriek. U krijgt een stand van zaken over de verschillende 
projecten en de doelstellingen waaronder ze thuishoren.
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Een nieuw ontwerp 
voor de definitieve invulling 
van de Standaertsite

WAT VOORAFGING
Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van de voormalige 
doe-het-zelfzaak Standaert. De herinrichting van de Standaert-
site is een unieke kans voor alle Ledebergenaren. De Stad Gent 
grijpt deze kans samen met bewoners en lokale organisaties 
om in het dichtbebouwde Ledeberg een plek te maken voor alle 
buurtbewoners.

Op 4 mei 2015 kende het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf 
sogent de ontwerpopdracht voor de definitieve inrichting van de 
Standaertsite in Ledeberg toe aan de tijdelijke vereniging van 
‘AE architecten’ en ‘H110 architecten en ingenieurs’ met onder-
aannemers Murmuur architecten, Carton 123 en atelier Arne 
Deruyter. 

Dit ontwerpteam ging aan de slag op basis van het voorbereidend 
werk dat gebeurde door het studiebureau Buur samen met de buurt. 
Voor de Stad was het belangrijk dat bij de herinrichting van de site 
de verschillende doelgroepen er terecht konden. Zo sprak de wijk-
regisseur zowel met individuele bewoners, bewonersgroepen als  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
met andere mogelijke gebruikers om een duidelijk beeld te krijgen  
van alle behoeftes. Verder waren er overlegmomenten met bewo-
ners, de Stad en het studiebureau BUUR onder de noemer ‘we doen 
het samen’. Eén behoefte sprong er duidelijk uit: ruimte om elkaar 
te ontmoeten, zowel in openlucht als binnen.

HET ONTWERPVOORSTEL

Een centrale vakwerkloods

Het ontwerpvoorstel behoudt in het centrum van de site de 
‘mooiste’ loods met fijne vakwerkspanten en herstelt deze in 
ere. Het wordt een groot slank gebouw dat dwars op de as van 
het hele terrein staat. Deze vakwerkloods zal vrij staan, in het 
midden van het groen. Hij vormt het kloppend hart  van de site 
waar heel wat buurtactiviteiten kunnen doorgaan die meer com-
fort nodig hebben, zoals verwarming. Het dak van de loods wordt 
aan beide zijden iets verder doorgetrokken. Zo ontstaat een 
soort overdekte buitenruimte. Deze gaanderij tussen de tuin en 
het gebouw vormt een ideale beschutte ontmoetingsplek. Vanuit 
de loods zullen bezoekers een overzicht hebben over een groot 
deel van het park.

Een heldere en open luifel

Aan de zijde van de Hilarius Bertolfstraat komt een grote,  
heldere, open luifel die plaats kan bieden voor activiteiten 
die minder nood hebben aan verwarming zoals buurtfeesten,  
marktjes, sport, etc. De kost van het bouwen van een luifel 
is beduidend kleiner dan het bouwen van een volwaardige 
binnenruimte. Aansluitend bij de vakwerkloods groeperen 
we bergruimtes, die zullen dienen als extra opslagruimte ter 
ondersteuning van de activiteiten onder de luifel.

Groen tot aan de stoep

De toegangen naar de site aan de H. Bertolfstraat en de Hoveniers-
straat worden volledig groen en open. Aan de toegang Hoveniers-
straat is een fietsstalling voorzien.  Vanaf de H. Bertolfstraat loopt 
het groen door tot aan de open luifel. Vanaf de Hoveniersstraat  
bereikt u via de tuin de loods. Bomen, bessenstruiken en  
 
 
 

 
 
 
 
 
bloemenrijke grasvelden wisselen er 
elkaar af. De site heeft een open en 
toegankelijk karakter. Hier en daar voorziet 
het ontwerp grotere bomen. In eerste instantie komen 
er enkele grote lindebomen, omringd door een cirkelvormige 
zitbank, als ontmoetingsplekken buiten. In één van deze  
cirkels wordt een zandbak gemaakt. Ook enkele klimbomen met  
laaghangende takken worden aangeplant.

Buurtmoestuin

Via beide toegangen kunnen buurtbewoners wandelen naar 
de zonnige binnentuin tussen de loods en de luifel. Hier 
kunnen ze elkaar ontmoeten in een groene oase. Zitplekken 
worden afgewisseld met plantenbedden. Door ‘eigen kweek’ te 
vermengen met bloeiende en geurende planten wordt dit een 
‘lusttuin’ voor mens, flora en fauna. De binnentuin kan een grote 
buurtmoestuin zijn met fruitbomen tegenaan de tuinmuren 
geplant.

Zoveel mogelijk recupereren

Het is alvast de bedoeling om de bestaande houten spanten van 
de te slopen loodsen te recupereren en als plafondstructuur van 
de luifel te hergebruiken.  Ook op de rest van de site, probeert het 
ontwerpteam het zinloos afvoeren van materialen te vermijden: 
de bestaande verhardingen in beton worden maximaal herbruikt 
in de nieuwe paden- en pleinenstructuur. 

Tegen eind 2018 zou de herinrichting van de Standaertsite klaar 
zijn. De Stad Gent zal niet zelf instaan voor het beheer van de 
site en denkt momenteel na over een systeem voor buurtbeheer.

De afgelopen maanden werkte het ontwerpteam, dat bestaat uit een brede groep van jonge architecten, 
ingenieurs en landschapsarchitecten een ontwerpvoorstel uit voor de definitieve invulling van de 
Standaertsite. Op 19 september 2015 werd dit voor een eerste keer getoond aan de buurt. Wie er toen 
niet kon bij zijn, kan hier alles lezen over het nieuwe ontwerp.
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De 6 voor Ledeberg
> vervolg

Een hart voor Ledeberg

Paquita Giët woont sinds februari samen met 
haar grootvader Herman Van de Sype in één 
van de nieuwe woningen op de hoek van de 
Kleine Kerkstraat en de Hoefijzerstraat. Een 
verrassende combinatie, kleindochter en 
grootvader onder één dak.

Paquita: “Voor ons was het een evidente keuze. 
Mijn opa, mama en ik zijn enorm gehecht aan 
elkaar. Het was dus belangrijk om dicht bij elkaar 
te wonen. Aangezien mijn mama al jaren in 
Ledeberg woont, wou ik iets zoeken in de buurt. 
Bovendien werk ik in Gent en kies ik ervoor om 
op fietsafstand van mijn werk te wonen. Na het 
overlijden van mijn oma waren we op zoek naar 
een geschikte leefomgeving voor mijn grootvader, 
zodat hij toch zo lang mogelijk thuis kan blijven en 
niet naar een rusthuis of serviceflat moet.”

Herman: “Alhoewel ik niet geboren en getogen ben 
in Gent, heb ik hier mijn hart verloren. In 1951 kwam 
ik naar Gent om te werken in de textielindustrie. 
Ik werkte tot 1968 bij de UCO (Union Cottonière), 
de Verenigde Gentse Spinnerijen. In Gent heb ik 
ook mijn vrouw leren kennen. Ik wou dus zo lang 
mogelijk in Gent blijven wonen. Het idee van een 
kangoeroewoning sprak mij aan. We hebben er 
met ons drie lang over gebabbeld. Iedereen moest 
akkoord zijn, ook mijn dochter.”

Paquita: “En toen begon de zoektocht. Heel wat 
woningen zijn de revue gepasseerd: afgewerkte 
woningen, woningen die nog moesten verbouwd 
worden, bouwgronden, etc. Tegelijkertijd moesten 
we ook de woning van mijn oma en opa verkopen. 
Met die centen konden we in een nieuw project 
investeren. Vlak voor de zomer van 2014 viel ons 
oog op één van de woningen in de Kleine Kerkstraat 
die het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf sogent 
verkocht. Wat de doorslag gegeven heeft, is dat 
het huis dicht bij mijn mama was en dat het 2 
badkamers had, één op de gelijkvloers en één op 
de tweede verdieping, telkens in combinatie met 2 
slaapkamers.” 

Herman: “Sinds februari wonen we hier. Ik op het 
gelijkvloers en Paquita op de tweede verdieping. 
De keuken en de living op de eerste verdieping zijn 
gemeenschappelijk.”

Paquita: “We hadden allebei voordeel bij deze 
situatie. Ik ben altijd in de buurt voor mijn 
grootvader en ik had nooit een huis kunnen 
kopen zonder zijn steun. Uiteraard moet je goed 
overeenkomen en goede afspraken maken, maar 
dat doen we ook (lacht). Ik kook regelmatig en 
omgekeerd doet mijn opa vaak klusjes waarin 
ik niet zo handig ben. Het is een beetje geven en 
nemen.”

“Uiteraard moet je goed 

overeenkomen en goede afspraken 

maken, maar dat doen we ook!” 

Samen  
onder één dak

Remi en Maria

HUIS ZOEKT KOPER

Aan een rustig pleintje, op de hoek van de Kleine  
Kerstraat en de Hoefijzerstraat, verkoopt sogent een ruime eengezinswoning. De 
woning maakt deel uit van een groepswoning van vier entiteiten. Samen hebben ze 
een opvallende, architecturale houten gevelafwerking. Deze lichtrijke en lage 
energiewoning telt drie slaapkamers  en een extra zolder. Fietsen kunnen terecht 
in de overdekte buitenruimte en  genieten van de zon kan in de tuin. De woning wordt 
casco + verkocht. Dat betekent dat de koper zijn woning kan afwerken naar eigen 
keuze. De prijs bedraagt 275 000 euro (inclusief grond, exclusief BTW). Meer info  
op www.axellenaerts.be, www.tvevastgoed.be en www.landbergh.be

EERSTE ERKENDE SOCIALE ASSISTENTIEWONINGEN IN GENT

Op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg realiseert sociale huisvestingsmaatschappij 
WoninGent een nieuwbouwproject met negentien moderne erkende sociale assistentiewoningen. 

Assistentiewoningen zijn woningen voor ouderen die 
zelfstandig willen wonen, maar toch af en toe zorg 
nodig hebben. WoninGent gaat hiervoor samenwerken 
met OCMW Gent. Dit betekent dat WoninGent de 
assistentiewoningen zal verhuren en dat OCMW Gent de 
organisatie van de dienstverlening op zich zal nemen. 

Dit sociaal project wil wonen in de eigen wijk toegankelijk 
én betaalbaar maken, ook voor ouderen met een laag 
inkomen. Toekomstige bewoners met een beperkt 
inkomen zullen dus een beroep kunnen doen op de premie 
assistentiewoningen van OCMW Gent. Dankzij deze nieuwe 
woonvorm krijgen ook de minder gegoede Gentenaars 
de kans om zo lang als mogelijk op een kwaliteitsvolle 
manier ouder te worden in hun buurt én kunnen ze blijven 
participeren in de maatschappij.

Geïntegreerd ontwerp

WoninGent verwierf de gronden in het kader van het 
stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft’.
De sloop, die nodig was voor de bouw van deze flats, 
gebeurde reeds in 2013. Bij het ontwerp werd de 
nodige aandacht besteed aan de integratie van 
het project in de wijk. Zo wordt de materiaal- 
en kleurkeuze voor het nieuwe gebouw 
afgestemd op elementen die in de 
directe omgeving terug te vinden zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van glas, beton, baksteen en 
metaal. Voor het gebouw komt een ‘groene hoek’, een 
openbaar pleintje dat door Stad Gent zal worden aangelegd. 
Volgens de huidige plannen, zullen de assistentiewoningen 
midden 2017 in verhuring kunnen gaan. 
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Wilt u meer weten over Ledeberg leeft?
Nele Vanhooren
projectcommunicator ‘Ledeberg leeft’
Ac Portus, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent
Tel. 09 266 82 37 - nele.vanhooren@stad.gent
www.ledebergleeft.be

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw wijk? Schrijf u dan onderaan uw 
wijksite in op het gezamenlijk e-zine van de wijken Oud Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek, 
Gentbrugge en Ledeberg. www.stad.gent/ledeberg

Activiteitenkalender
DEZE KALENDER GEEFT EEN OVERZICHT VAN ONZE ACTIVITEITEN. Mogelijke  wijzigingen in de activiteitenkalender maken we bekend via 

www.ledebergleeft.be of www.gent.be/ledeberg, daar krijgt u meer info over het project. 

  Elke dinsdag  COMPOSTEERPLEK

  Op 12 januari   SPECIALE EDITIE MET RECEPTIE

> 17u – 18u30 Hundelgemsesteenweg 2 a 

  naast Open Huis

   9050 Ledeberg

> Meer info  Samenlevingsopbouw Gent vzw 

  T  09 223 15 60  

  E  marika.laureyns@samenlevingsopbouw.be

  Elke woensdag   BOERENMARKT 

> 13u – 17u  Standaertsite 

  Hoveniersstraat 40 

  9050 Ledeberg

> Meer info  www.boerenmarktledeberg.be 

  Elke donderdag  CREADAG EN GEEFWINKEL

> 12u – 15u  Standaertsite – Hoveniersstraat 40 – 9050 Ledeberg

> Meer info  Samenlevingsopbouw Gent vzw 

   T  09 223 15 60  

  E  marika.laureyns@samenlevingsopbouw.be

  Za 16 jan. 2016  NIEUWJAARSRECEPTIE LEDEBERG

> 16u – 19u  Parochiezaal 

  Ledebergplein 21 

  9050 Ledeberg

> Meer info  Dienst Ontmoeten en Verbinden,  

  Buurtwerk Ledeberg-Moscou

   T  09 267 16 60  

  E  buurtwerking.ledeberg@stad.gent 

  Di 16 febr. 2016   INFOVERGADERING PARKEERGEBOUW

> 20u  Welzijnsknoop 

  Hundelgemsesteenweg 125 

  9050 Ledeberg

> Meer info  Nele Vanhooren 

  T  09 266 82 37 

  E  nele.vanhooren@stad.gent

  Vrij 15 april 2016 OPENING DIENSTENCENTRUM LEDEBERG

> 18u  Dienstencentrum 

  Ledebergplein 34 

  9050 Ledeberg

> Meer info  Nele Vanhooren

   T  09 266 82 37 

  E  nele.vanhooren@stad.gent

  Vrij 27 mei 2016 OPENING CENTRUMPLEIN EN OMGEVING

> 16u  Centrumplein

   9050 Ledeberg

> Meer info  Nele Vanhooren 

  T  09 266 82 37 

  E  nele.vanhooren@stad.gent

Actie straatkolken: samen voor een propere buurt 

Straatkolken - de welbekende rioolroosters in onze 

straten - zijn een belangrijke schakel in de afvoer 

van regenwater. Om het regenwater goed te kunnen 

afvoeren, moeten deze kolken vrij zijn van vuil. Helaas 

knelt daar het schoentje. Heel wat afval zoals resten 

van verf, pleister en beton, olie, vet en zwerfvuil wordt 

in ‘het putje’ gedropt. 

De gevolgen hiervan zijn niet min. Afval zorgt voor 

geurhinder en etensresten trekken ongedierte aan. 

Als het regenwater niet meer kan wegvloeien, is de 

kans op wateroverlast groter. Verderop in het riole-

ringsnetwerk kan de vervuiling in beken en rivieren 

terechtkomen.

Daarom heeft Farys (het vroegere TMVW) sinds half 

november in enkele Ledebergse straten plaatjes met 

gaten op de rioolroosters geplaatst. Hiermee willen ze 

duidelijk maken dat er enkel regenwater in deze riool-

roosters hoort en geen huishoudelijk afval.

Wat kan je zelf doen? 

• Gooi geen afval in de rioolkolken 

•  Giet olie en frituurvet terug in hun originele verpak-

king en breng ze naar het containerpark of de 

daartoe voorziene depots. 

•  Bewaar verfresten, terpentine en het spoelwater 

van je verfkwasten voor het containerpark 

•  Oude (vloeibare) medicijnen kan je binnenbrengen 

bij je apotheek.

Wist je dit?
•  Een straatkolk heet in de volksmond het putje of 

het riool. Het zijn de roosters in de weggoot waar 

het regenwater in ‘verdwijnt’. Het water komt via 

een netwerk van ondergrondse buizen uiteinde-

lijk terecht in onze waterlopen. 

•  In de Gentse straten zijn er meer dan 45.000 

straatkolken.

•   De kolken worden gemiddeld twee maal per 

jaar geruimd.

X
HOUD DE  
RIOLEN 
PROPER

V.U. Ludy Modderie - FARYS | TMVW - Stropstraat 1 - 9000 Gent - 078/35 35 99


